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Р.А. АБИЗОВ, С.О. ЛАКИЗА, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ХОНДРОПЕРИХОНДРИТ ГОРТАНІ У ХВОРИХ НА РАК: ОСОБЛИВОСТІ
ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ПЛАНУВАННЯ АДЕКВАТНОГО ЛІКУВАННЯ
Серед усіх променевих ускладнень, запалення охрястя гортані за частотою посідає третє
місце (4%) після ушкоджень слизової оболонки
(радіомукозит) та шкіри (радіодерматит)
(Р.А. Абизов 2001, 2004). Запалення охрястя
(найчастіше гнійне) швидко переходить на
хрящ. Уразі гнійного запалення відбувається
деструкція хряща, некроз його тканин з утворенням мікроабсцесів, нориць та секвестрів. Інколи цей процес виникає при дії навіть незначних доз (30-50 Гр), але переважно він має місце
у разі сумарних доз >50 Гр, часто після неефективного лікування променевого епітеліїту (мукозиту).
У клініці отоларингології НМАПО імені
П.Л. Шупика з 2017 року проліковано 38 хворих з явищами після променевого хондроперихондриту гортані. Як показує досвід, візуально досить важко відрізнити постпроменеве
запалення охрястя та хряща гортані від рецидиву хвороби. А від цього залежить подальша
тактика лікування. У першому випадку хворому повинна проводитись інтенсивна антибактеріальна та протизапальна терапія з розкриттям мікроабсцесів та видаленням секвестрів, в іншому випадку показано радикальне
хірургічне лікування – тотальна ларингектомія.

З метою встановлення діагнозу ми застосовували ультразвукове дослідження на апаратах Sonolayer SAL-35A та Sonolayer SAS-38A
фірми «Toshiba». В разі відсутності ракового
осередку на ехограмі, на початкових стадіях
запального процесу визначалась розширена зона
гіперехогенності без ознак фокальних утворень,
що може трактуватися як інфільтративний процес в різних ділянках хрящового каркасу гортані. Через 3-4 тижні після променевої терапії виявлявся запальний процес із наявністю пухирців
повітря і некрозом хряща. При виявленні на
ехограмах фокальних утворень неправильної
або округлої форми із нечіткими контурами з
більш-менш однорідною ехоструктурою, з високою ймовірністю можна говорити про присутність рецидиву пухлини. В цьому випадку
приймалось рішення про застосування прицільної біопсії під ультразвуковим контролем. При
сумнівних результатах УЗД-дослідження проводилась комп’ютерна томографія шиї із внутрішньовенним контрастним дослідженням.
Таким чином вказані методи дослідження
відіграють важливу роль в диференційній діагностиці запального та пухлинного процесів після променевого лікування раку гортані та допомагають правильно вибрати подальшу тактику
лікування.

© Р.А. Абизов, С.О. Лакиза, С.С. Самойленко, 2019
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Р.А. АБИЗОВ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Н.В. БОЖКО, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
НА СТАН ІМУНІТЕТУ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Однією з новітніх методик хірургічного
лікування, що застосовується в онкоотоларингології, є високочастотне електрозварювання
(ВЧЕ), дія якої ґрунтується на механізмі протеїн-асоційованої адгезії тканин. Але на сьогоднішній день питання впливу даного методу на
стан імунітету недостатньо вивчене.
В ЛОР-клініці НМАПО імені П.Л. Шупика на базі Київської обласної клінічної лікарні з
2005 року розроблена та впроваджена методика
виконання ларингектомії із застосуванням ВЧЕ.
Імунологічні обстеження проведені у 23 хворих
на рак гортані віком від 30 до 70 років, яким
виконано оперативне втручання в об’ємі ларингектомії з використанням ВЧЕ. Контрольна група з 25 чоловік – оперативне втручання в об’ємі
ларингектомії із застосуванням традиційної методики. Додатково визначали показники імунітету у 12 осіб (група порівняння) практично
здорових донорів.
В ході імунологічного дослідження виявлено, що достовірної різниці в кількісній характеристиці кількість Т-лімфоцитів і великих гранулярних лімфоцитів у хворих досліджуваних
груп до та після оперативного втручання не було.
Застосування електрозварювання при
проведенні операції не посилювало дефіцит функціональної активності Т-лімфоцитів, тоді як
проведення операції за традиційною методикою
призводило до ще більшого зниження активності Т-клітин (ІВЛ був >1.0). Аналогічні за вектором зміни було отримано й при вивченні деструктивної активності природних цитотоксич-

них клітин крові (основна група – 33,5%±7,2,
контрольна – 20,0%±5,7).
Показники фагоцитарної активності клітин крові після оперативного втручання як при
використані нової технології, так і при традиційній методиці змінювалися недостовірно.
Після операції в обох групах відмічалася
достовірна (р<0,05) тенденція до нормалізації
вмісту IgA (основна група – 2±0,8, контрольна –
2,2±0,7) та IgM (основна група – 1,4±0,8, контрольна – 1,5±1,3). Суттєвої різниці за рівнем
імуноглобулінів класу G та E в до- та післяопераційному періоді як в основній, так і контрольній групі виявлено не було.
Визначення концентрації цитокінів у сироватці крові хворих обох груп дозволило встановити, що вміст інтерлейкіну-1β (основна група –
55,8±2,5, контрольна – 66,6±3,7), фактора некрозу пухлини-α (основна група – 54,2±5,1, контрольна – 61,2±7,1) та раково-ембріонального антигену (основна група – 37±2,2, контрольна –
39±1,9) достовірно не змінювались.
Отримані в ході імунологічного обстеження дані підтверджують результати досліджень
інших авторів про стан різних ланцюгів імунітету
при онкологічних захворюваннях, у тому числі й
раку гортані. Важливо підкреслити, що застосування ВЧЕ у процесі оперативного втручання не
тільки не погіршує існуючі показники системного імунітету, але й сприяє активації механізмів
протиракового імунітету: посиленню деструктивної здатності природних цитотоксичних клітин
(у 1,7 разу в порівнянні з контрольною групою),
що розглядається як сприятлива ознака.

© Р.А. Абизов, О.Ф. Мельников, Н.В. Божко, С.С. Самойленко, 2019

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, В.Р. АБИЗОВ, Я.Я. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ДИФТЕРІЇ:
ПЕРЕЛІК ЗАХВОРЮВАНЬ ІЗ СХОЖИМ СИМПТОМОКОМПЛЕКСОМ
Інфекційні хвороби глотки характеризуються численними, подекуди забутими патологічними процесами. Та 90-ті роки ХХ століття
нагадали нам про існування дифтерії. Пік захворювання прийшовся на період між 1992 1994
роками. В 1993 році захворюваність в Україні
склала 2.2 випадки на 100000 населення і в порівнянні з 1989 роком констатовано ріст захвоОториноларингологія, №2-с (2), 2019

рюваності в 3.6 рази (Р.А. Абизов і співавтори,
2009).
Слід пам’ятати, що супутня патогенна мікрофлора не тільки порушує колонізаційну резистентність глотки, стимулюючи розвиток дифтерійної інфекції, але може імітувати дифтерійні плівки, що зумовлює діагностичні помилки. В цьому зв’язку диференційну діагностику
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дифтерії необхідно проводити з наступними
патологічними процесами: 1) а) катаральною
ангіною; б) фолікулярною ангіною; в) лакунарною ангіною; г) флегмонозною ангіною. 2)
гнійно-септичними процесами шиї (парафарингеальним, ретрофарингеальним абсцесами та
глибокою флегмоною шиї. 3) фузоспірильозною
ангіною. 4) гострим лейкозом з проявами некротичного тонзиліту та стоматиту. 5) агранулоцитарною (септичною) ангіною. 6) герпетичною
ангіною. 7) інфекційним мононуклеозом. 8)
грибковим ураженням глотки. 9) аденовірусною
інфекцією. 10) афтозно-виразковим стоматитом.
11) субхордальним ларингітом. 12) ларингоспа-

змом. 13) коровим ларингітом (коровим крупом). 14) геморагічним синдромом при захворюваннях серця, печінки та нирок. 15) опіками
верхніх дихальних шляхів. 16) епідемічним паротитом. 17) ангінозно-бубонною формою туляремії. 18) кашлюком. 19) черевним тифом (ангіною Дюге). 20) скарлатиною.
Діагностика ґрунтується на клінічних,
епідеміологічних, бактеріологічних даних, бактеріоскопії мазка, посіві матеріалу з глотки.
Отже, знання усіх патологічних процесів,
що можуть імітувати дифтерію глотки дозволяють лікарю своєчасно провести диференційну
діагностику й призначити адекватне лікування.

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, В.Р. Абизов, Я.Я. Шкоба, 2019

В.В. АЛЄКСЄЄВА, Н.О. ЮРЕВИЧ, В.В. ГАРГІН (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АНАТОМІЧНОЮ БУДОВОЮ ЛОБНИХ ПАЗУХ
ТА КРАНІОТИПОМ ЛЮДИНИ
На сьогоднішній день невпинно зростає
число травматичних пошкоджень навколоносових пазух людини. Спіральна комп’ютерна томографія (СКТ) є одним із найбільш інформативних прижиттєвих методів діагностики таких
патологічних станів, що також дозволяє максимально точно підібрати оперативний доступ та
визначити обсяг оперативного втручання.
На нашу думку визначення особливостей
будови лобних пазух у людей з різними типами
будови черепу є важливим для діагностики та
планування медичних втручань, тому це і стало
метою нашого дослідження.
Матеріали та методи: Під дослідження
потрапили 100 СКТ пацієнтів чоловічої статі
віком від 20 до 50 років яким дане дослідження
було запропоновано у зв’язку з причиною не
пов’язаною з ЛОР-патологією. У всіх випадках
було виконано 3D реконструкцію, підраховано
черепний індекс та виміряно ширину, глибину
та висоту лобних пазух. Також приділялась увага наявності додаткових перетинок, комірок у
пазусі.
Результати та їх обговорення: Найчастіше поздовжній розмір черепу домінував над
поперечним, тобто переважали доліхокрани
(64% усіх випадків) з черепним індексом меншим за 75,9%. У 22% випадків черепний індекс
складав від 76 до 81%, тобто спостерігався мезокранічний тип будови. Найменшу питому вагу
становили досліджувані з переважанням попе-

речного розміру черепу над поздовжнім – брахікрани (14%), черепний індекс при цьому був
більшим за 81,1%.
Відмічалась залежність між будовою черепу та структурою лобних пазух. У брахікранів
вона широка, глибока, середньої висоти чи висока. Жодного випадку аплазії при цій будові
черепу не спостерігалося. Дуже рідко (лише 1
випадок) спостерігалася наявність додаткових
кісткових перетинок, а отже, й камерна та гратчаста будова пазухи. У 2 випадках спостерігалася однобічна гіпоплазія при гіперпневматизації
пазухи з іншого боку.
У доліхокранів майже у всіх випадках
(79,7%) пазуха була вузькою, високою, глибокою, бухтоподібною. Гіпо- та аплазія при цій
формі черепу зустрічалась значно частіше (12 та
15 випадків відповідно).
У мезокранів будова лобної пазухи була
найбільш мінливою та у значній мірі залежала
від черепного індексу. У 22,7% тут відзначалось
наявність додаткових кісткових перетинок.
Таким чином, за результатами нашого
дослідження встановлено, що за наявності переважної більшості доліхокранів (64%) серед усіх
досліджуваних осіб спостерігається залежність
від будови черепу форми, глибини, висоти та
ширини лобної пазухи, що є принципово важливим при плануванні та виконанні реконструктивних оперативних втручань в цій області черепу
людини.

© В.В. Алєксєєва, Н.О. Юревич, В.В. Гаргін, 2019
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С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ (ДНЕПР, УКРАИНА)
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ
С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Проблема лечения полипозного риносинусита выходит далеко за пределы отоларингологии. Это заболевание нередко является причиной развития патологии со стороны других
органов и систем, включая ЦНС.
Дыхание – совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, необходимого для обновления структур и
нормальной функциональной активности органов и тканей. Очень важным для организма является физиологическое носовое дыхание, которое зависит от носового клапана и внутриносовые структуры полости носа. Сопротивление
воздушному потоку в 47% приходится на сопротивление в полости носа. Если дыхание
осуществляется через рот, вдох становится глубоким и организм получает всего 68% кислорода от нормального объема.
Носовое дыхание непосредственно влияет
на тонус сосудов головного мозга, на уровень
внутричерепного давления, является главной
движущейся силой перемещения церебральной
жидкости. Многообразие иннервационных связей слизистой полости носа постоянно оказывают существенное влияние на тонус сосудов
головного мозга, нарушение которых ведет к
гипоксии. Клинические расстройства носового
дыхания на функцию головного мозга выражается, главным образом, в апрозессии – неспособности концентрировать свои мысли, в ослаблении памяти, затруднении восприятия.
Учитывая вышеизложенное, мы пытались
изучить отклонения в показателях адаптивных
функций мозга у больных с полипозным риносинуситом после оперативного лечения в динамике. Изучение адаптивных функций мозга было проведено у 47 больных с полипозным риносинуситом до оперативного лечения через 1, 6 и
12 месяцев.
Для выявления устойчивости внимания
применили методики «Счет по Крепелину»,
«Таблиц Шульте» и «Корректурный тест». Состояние памяти определяли с помощью тестов
«заполнения 10 слов» и «запоминания геометрических фигур». Комплексная оценка этих тестов проводилась путем вычисления коэффициентов. Полученные результаты подвергали статистической обработке по стандартным программам, проведением парного корреляционного анализа. Результаты психофизического тестирования больных с полипозным риносинуситом свидетельствовали об отклонениях от норОториноларингологія, №2-с (2), 2019

мы всех рассматриваемых показателей функции
памяти и внимания.
До лечения заметно снижен темп сенсомоторных реакций (способность к переключению),
определяющих с помощью «Таблиц Шульте».
Отмечено увеличение времени, затраченного при
подсчете каждой последующей таблицы по отношению к первичной, что также указывает на
истощение функций мозга. После оперативного
лечения больных с полипозным риносинуситом в
«Пробе Крепелина» отмечается достоверное
улучшение показателей в течение 6 месяцев, увеличено количество просмотренных знаков в течение 6 месяцев, увеличено количество просмотренных знаков (S), уменьшено количество допущенных ошибок. После года отмечается вновь
снижение данных, однако, полученные результаты выше, чем до лечения (Р1<0,05).
Изучая показатели при «Корректурном
тесте», мы выявили достоверное увеличение
количества просмотренных знаков как через 6,
так и через 12 месяцев. Показатель точности (А)
имел достоверные различия после лечения по
сравнению с исходными данными. Показатель
производительности (Е) значительно улучшится
через 6 (718,0±39,6; Р>0,05) и 12 (721,80±38,8;
Р>0,05) месяцев после лечения.
Исследуя словесно-слуховую память при
заучивании 10 слов, установили, что основные
показатели (Кзс и Кос) через 1 месяц имеют достоверное улучшение по отношению к исходной
величине (Р1<0,05). После лечения через полгода и год изменения показателей несущественны.
Оценивая результаты зрительно-образной памяти (Кзс и Коф), мы установили достоверное
улучшение обоих показателей через 1 и 6 месяцев (Р>0,05). Положительная динамика Коф проявляется сразу после лечения и сохраняется в
течение 6 месяцев. К концу года оба показателя
имеют внутригрупповые достоверные отличия
от исходного значения.
Результаты, полученные при изучении
функции памяти и внимания у больных с полипозным риносинуситом, в послеоперационном
периоде показали, что более выражена положительная динамика при оценке функции внимания.
Отмечено достоверное увеличение просмотренных знаков и снижение допущенных ошибок при
«Счете по Крепелину» через 1 и 6 месяцев. В течение этого времени сохраняется положительная
динамика (Е) производительности и количества
просмотренных знаков (S) при «Корректурном
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тесте». При оценке внимания наиболее выраженное увеличение темпа сенсомоторных реакций
определяется при помощи «Таблиц Шульте» отмечено через 6 и 12 месяцев.
Основные параметры словесно-слуховой
памяти имели достоверное улучшение только
через 1 месяц, показатели зрительно-образной
памяти имеют достоверное схождение с контрольными данными через 1 и 6 месяцев.
Выводы: 1. После оперативного лечения
больных с полипозным риносинуситом быстрее

восстанавливается функция внимания, чем памяти, так как последняя была менее нарушена
при данной патологии. Зрительно-образная память восстанавливается лучше, чем словеснослуховая.
2. Нарушение носового дыхания непосредственно влияет на адаптивные функции
мозга, что ведет к снижению качества жизни.
3. Восстановление носового дыхания нарушает эту причинно-следственную связь при
данной патологии.

© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, 2019

Д.М. БАЙРАК (МАРІУПОЛЬ, УКРАЇНА)
РОЛЬ ОТОРИНОЛАРІНГОЛОГА В СУЧАСНІЙ РЕФОРМІ.
ЗА МЕЖОЮ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Медична реформа в Україні диктує нові
умови лікарської діяльності. Перш за все це стосується лікарів первинної ланки. Так, низкою
наказів МОЗ України передбачено розширення
діагностичних напрямків для хворих, потребуючих первинної медичної допомоги за межами
саме терапевтичної патології. Наказом № 504
від 19.03.2018 («Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» (ПМД –
Д.Б.)) «ПМД надається пацієнтам відповідно до
галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я,
які є обов’язковими для усіх надавачів ПМД та
забезпечує динамічне спостереження за станом
здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у
сфері охорони здоров’я для проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб»
(Додаток 1 до Порядку надання первинної медичної допомоги (пункт 1 розділу ІІ)). Згідно
Наказу № 148 від 26.01.2018 («Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного
оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну
медичну допомогу») утверджено табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони
здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу. У п. І (Основний список) серед приладів значиться «1
отоофтальмоскоп на 1 лікаря з надання ПМД», у
п. ІІІ (Обладнання для надання медичних послуг
із застосуванням телемедицини) перелік приладів також містить 1 отоскоп на 1 надавача ПМД.
Тобто, для «діагностики та лікування найбільш
поширених хвороб», серед яких наприклад тіль-
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ки вушна патологія має значну певну вагу, а
також для реалізації потреб якісного «використання фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень» саме за допомогою отоскопа, треба більш досконале знання методики
отоскопії і диференційної діагностики гострої
вушної патології. Крім того, ряд фахових протоколів має вказівки на необхідність використання
отоскопа у практиці лікаря первинної ланки.
Так, «Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям з
гострими респіраторними інфекціями» (затвержаний Наказом № 499 МОЗ 16.06.2014 р. (у редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 11.02.2016 № 85), який призначений
для: керівників ЗОЗ та їх заступників, керівників
структурних підрозділів ЗОЗ, лікарів спеціалістів (лікар загальної практики – сімейний лікар,
лікар-педіатр дільничний, лікар пункту охорони
здоров’я, лікар-судновий, лікар-терапевт дільничний, лікар-терапевт цехової лікарської дільниці, лікар-терапевт підлітковий, середнього
медичного персоналу, інших медичних працівників, які беруть участь у наданні медичної допомоги, пацієнтів з ГРІ віком від 3 місяців для
яких не передбачено негайне призначення антибіотиків) зазначено наступне: «Інфекції верхніх
дихальних шляхів включають в себе гострий
риносинусит, гострий середній отит, фарингіт/тонзиліт і ларингіт». Тобто, перший, хто стикається з вказаною патологією не є оториноларинголог. У п. ІІІ. (Основна частина), п/п. 3.1.2
(Діагностика) серед необхідних дій лікаря
(обов’язкових) значиться отоскопія. Таким чином, проведення обстеження зовнішнього слуОториноларингологія, №2-с (2), 2019

хового проходу та барабанної перетинки є не
тільки важливим, а і обов’язковим діагностичним прийомом та потребує професійної деталізації. Це і є приводом для участі оториноларинголога в процесі навчання лікарів широкого профілю, бо лише фахівець може ефективно спрямовувати, корегувати та систематизувати самостійну роботу бажаючого успішно оволодіти будь
якою методикою, навіть за умови самостійних
занять. Короткий курс клінічної анатомії і фізіології вуха, найпростіші методи дослідження органу слуху, отоскопія та правила роботи з отоскопом, стислий опис отоскопічної картини та

ознайомлення із найбільш значущими диференціальними ознаками при діагностиці захворювань зовнішнього і середнього вуха (наприклад у
вигляді таблиці), демонстрація хворих, робота з
атласами, деякі завдання для самоконтролю та
підготовка списку корисних джерел – все це лише перелік важливих питань, які мають бути
освітлені на семінарах, що безумовно стане корисним для сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів
в умовах сучасної лікарської діяльності, та допоможе засвоїти базові знання з означених питань в
обсязі, необхідному для лікувальної практики
серед лікарів первинної ланки.

© Д.М. Байрак, 2019

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, М.І. БЕЗЕГА, В.В. ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ
ГОСТРОГО ЗАПАЛЕННЯ СТРУКТУР СЕРЕДНЬОГО ВУХА
Гостре запалення структур середнього вуха є досить поширеним патологічним станом,
особливо у дитячому віці, має сезонність і, в
основному, пов’язане із підвищенням рівня захворюваності на ГРВІ. В повсякденній практиці
лікаря оториноларинголога гострий мастоїдит
набагато частіше є вторинним, і протікає як
ускладнення гострого середнього отиту.
Більшість досліджувачів вважають віруси
основною етіологічною причиною гострих середніх отитів, ускладнених мастоїдитом
(ГСОУМ), що підтверджується імунофлюорисцентними та іншими методами дослідження, які
виявляють в основному віруси грипу, парагрипу, аденовіруси. Інші надають вірусам роль пускового механізму із майбутнім можливим приєднанням бактеріальної флори.
Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на гострий середній
отит, ускладнений мастоїдитом шляхом застосування розроблених та впроваджених модифікованих консервативних та хірургічних методів
лікування.
В період з 2008 по 2016 роки, було обстежено та проліковано 173 пацієнта хворих на гострий 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 поділена на 2 підгрупи: («1а») та («1б»). Пацієнти підгрупи «1а»
отримували традиційне консервативне лікуванОториноларингологія, №2-с (2), 2019

ня з включенням місцевого і системного противірусного препарату протефлазід (індуктор інтерферону з імунотропною активністю). Їм також проводилось короткочасне шунтування барабанної порожнини. Пацієнтам підгрупи «1б»,
окрім лікування, призначеного групі «1а», виконували тунельну антротомію, а при необхідності
– модифіковану антромастоїдотомію з шунтуванням.
2 група (порівняння) – 92 хворих на
ГСОУМ, яким застосовували традиційні консервативні та хірургічні методи лікування; поділена на 2 підгрупи («2а») та («2б»). Пацієнти
підгрупи «2а» отримували традиційне консервативне лікування і парацентез барабанної перетинки. Пацієнтам підгрупи «2б», окрім лікування, призначеного хворим підгрупи «2а», виконували типову антромастоїдотомію за Шварце.
Пацієнтам 1-ї групи в комплексну терапію
ГСОУМ додатково призначали препарати, що
мають імуномодулюючу та противірусну дію. В
залежності від особливостей надання медичної
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 втручання – ендоскопічну
тунельну антротомію, або модифіковану антромастоїдотомію з дренуванням. Під час хірургічного втручання відновлювали прохідність антротимпанального співустя. Воно розширювалось до
отримання позитивної пневматичної проби: повітря починали вільно проходити через нього.
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При проведенні комплексного лікування
хворих на ГСОУМ, були розроблені критерії
переходу від консервативної до хірургічної тактики (клінічні, комп’ютерно-томографічні, лабораторні). Перед вибором тактики лікування
ГСОУМ необхідно проводити КТ- дослідження,
яке дає можливість визначити наявність збереження аттико-антрального сполучення.

Дане клінічне дослідження показало, що
комплексне застосування противірусної терапії
пацієнтам з гострим мастоїдитом, що перенесли
тунельну ендоскопічну антротомію або модифіковану антромастоїдотомію з шунтуванням, має
позитивний клінічний результат і може бути
рекомендовано до широкого застосування в клінічній практиці.

© С.Б. Безшапочний, М.І. Безега, В.В. Лобурець, 2019

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Ю.А. ГАСЮК (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ДИСПЛАСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ГОРТАНІ
Згідно сучасним уявленням, канцерогенез
являє собою багатостадійний процес, що відбувається поетапно: від передпухлинних станів до
пухлинної прогресії. Плоскоклітинній карциномі передують диспластичні процеси в багатошаровому плоскому епітелії, які являють собою
обов'язкову стадію в морфогенезі цієї злоякісної
пухлини. Період преканцерозів гортані складає
від 2 до 12 років, а їх малігнізація спостерігається в 5-30 % випадків. Отже, своєчасне їх виявлення та лікування дозволяє знизити рівень захворюваності на плоскоклітинну карциному
гортані. В зв'язку з цим, з’ясування суті морфологічних змін, які виникають при дисплазії в
епітелії гортані, є актуальним та перспективним
напрямком науково-практичних досліджень.
В ділянках дисплазії багатошарового
плоского епітелію спостерігається локальна
проліферація епітеліоцитів без проростання базальної мембрани. Клітини втрачають вертикальний або горизонтальний анізоморфізм. При
цьому, в залежності від характеру експресі маркера Кі-67, а також порушень анізоморфізму,
можна визначити ступінь дисплазії. Дисплазія
першого ступеня спостерігається при вираженій

експресії Кі-67 та порушенні вертикального анізоморфізму в базальному та парабазальному
шарі. Експресія даного маркера проліферації в
шипуватому шарі, разом із порушенням горизонтального анізоморфізму останнього свідчить
про другий ступінь дисплазії. При третьому
ступені дисплазії порушення анізоморфізму та
експресія Кі-67 визначається вже в усіх шарах
епітелію. В ділянках дисплазії епітелію макрофаги відсутні. Проте, в епітеліоцитах визначається помірний, а іноді навіть високий ступінь
експресії онкопротеіна р16INK4а. Цей «білокнаглядач» запобігає розмноженню клітин, в
яких виникла активація онкогенів. При диспластичних процесах р16 INK4а зупиняє їх клітинний
цикл. При цьому спостерігається фокальний тип
його експресії, на відміну від карцином, де визначається переважно дифузний тип. Отже, враховуючи дані літератури, а також на підставі
власних досліджень, можна дійти висновку, що
характер експресії протеїну р16 INK4а є надважливим показником, який можна використовувати для диференційної діагностики між диспластичними процесами в багатошаровому плоскому
епітелії та плоскоклітинними карциномами.

© С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк, 2019

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, А.В. ЛОБУРЕЦЬ, O.Г. ПОДОВЖНІЙ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИНУСОТОМІЇ
Риносинусити у поєднанні з функціональними порушеннями внутрішньоносових структурує одними з найбільш поширених захворю-
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вань в оториноларингологічній практиці. В
Україні за останнє десятиліття питома вага риносинуситів щорічно збільшується в 1,5-2 рази.
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

В багатьох випадках, особливо, коли йдеться
про хронічні форми захворювання, застосовуються хірургічні методи лікування.
На етапі раннього післяопераційного періоду важливим є досягнення повноцінної епітелізації слизової оболонки, з відновленням функціонування мукоциліарної транспортної системи, дренажу і вентиляції синусів, носового
дихання і, як результат, – своєчасного клінічного одужання пацієнта. Попередньо проведені
дослідження свідчать, що досягненню цих завдань сприяє застосування препаратів на основі
гіалуронової кислоти.
Мета дослідження: обґрунтувати клінічну ефективність застосування препаратів, що
містять гіалуронат натрію, в післяопераційному
періоді у пацієнтів, що перенесли ендоназальну
фронтотомію.
Матеріали і методи дослідження. У період з 2015 по 2017 роки 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, використовувалася програма комп'ютерного планування ринохірургічних втручань, розроблена на кафедрі
біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.
Усі пацієнти були розділені на 2 групи:
досліджувана – 1 (n=31) і контрольна – 2 (n=36).
Частини пацієнтів досліджуваної і контрольної
групи, виконано оперативне 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 риноманометрії оцінювалися показники аеродинамічного носового опору, значення якого в умовній нормі складало 0,3-1Δ кПа∙з/л.
Пацієнтам обох клінічних груп в післяопераційному періоді призначалася терапія,
складена на підставі сучасних протоколів лікування цієї нозології, яка включала туалет порожнини носа, з промиванням водно-сольовими
розчинами, застосування мукорегуляторів.
Згідно з регламентом, на 5 діб дослідження введення препарату в лобовий синус повторювали. Ця маніпуляція виконувалася з великою
обережністю, стежачи щоб гель проходив вільно, не викликаючи підвищення тиску у фронтальному синусі. Також пацієнти основної групи,
починаючи з 2-го дня післяопераційного періоду, отримували інтраназальні зрошування препаратом, 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 попереднього 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 операції, на 3, 5, 7 і 10 діб після ендоназального
хірургічного втручання.
Проведене клінічне дослідження дозволило зробити висновок, що місцеве застосування
препаратів, що містять гіалуронову кислоту,
дозволяє істотно поліпшити репаративні процеси пацієнта в ранньому післяопераційному періоді.

© С.Б. Безшапочний, А.В. Лобурець, O.Г. Подовжній, 2019

С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, А.Г. ПОДОВЖНИЙ, А.Р. ДЖИРОВ, И.С. ГИЧАК
(ПОЛТАВА, УКРАИНА)
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Современная ринохирургия в последние
годы достигла небывалых высот, особенно в
области функциональных оперативных вмешательств направленных на восстановление физиологической анатомии носа. Конечно, это стало возможным благодаря развитию эндоскопической хирургии.
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

В то же время остаются актуальными вопросы послеоперационного ведения пациентов
для наиболее эффективного восстановления физиологии носа. В целях повышения результативности хирургического лечения, необходимо
обеспечить адекватное и эффективное ведение
послеоперационного периода. Для достижения
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этой цели необходимо скорейшее восстановление носового дыхания, возобновление функции
мукоцилиарного клиренса и тем самым дренирования околоносовых синусов.
Цель исследования: Оценка эффективности использования препарата Циннабсин в послеоперационном периоде у пациентов, что перенесли функциональное эндоскопическое вмешательство в полости носа.
Материалы и методы: На базе ЛОРотделения Полтавской областной клинической
больницы наблюдалось 60 пациентов, которым
в плановом порядке были выполнены оперативные вмешательства по поводу синусотомий,
септопластик и комбинированных вмешательств. Пациенты были разделены на контрольную и исследуемую группы по 30 человек.
Контрольная группа получала классическое лечение в послеоперационном периоде с использованием промывания полости носа солевыми
растворами, туалетом носа и постановкой турунд с мазью гиоксизон в раннем послеоперационном периоде до 7 дня. Исследуемая группа
помимо классической терапии получала препарат Циннабсин на протяжении 28 дней после

операции. Эффективность определялась путем
оценки субъективных признаков, включающих,
общее состояние по визуально аналоговой шкале, затруднение носового дыхания, выделения
из носа, затекание по задней стенке глотки, обоняние. Также оценивались объективные признаки включающие отек слизистой, гиперемию,
наличие выделений в полости носа и наличие
корок в носовых ходах. Симптомы определялись пациентом на 2, 4, 7 и 28-е сутки по 4бальной шкале, объективные признаки собирались врачом во время эндоскопических осмотров.
Проведенное исследование позволило
сделать вывод, что использование препарата
Циннабсин в послеоперационном периоде у
пациентов после перенесенного функционального эндоскопического вмешательства в полости носа уменьшает как субъективные, так и
объективные признаки операционного вмешательства, ускоряет процесс выздоровления в
сравнении с группой контроля. Это позволяет
нам рекомендовать препарат Циннабсин для
использования пациентам в послеоперационном периоде.

© С.Б. Безшапочный, А.Г. Подовжний, А.Р. Джиров, И.С. Гичак, 2019

В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. ЗАЙЦЕВ, Д.В. ЛЫЩЕНКО, А.К. МОРГАЧЕВА (ДНЕПР, УКРАИНА)
ИЗ ОПЫТА КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В ДНЕПРЕ
Кохлеарная имплантация (КИ) остается
единственным эффективным методом реабилитации пациентов с глухотой. Количество имплантированных пациентов в Украине увеличивается с каждым годом. Во многом это стало
возможным благодаря различным программам
республиканского, областного и городского
уровней.
Днепр (Днепропетровск) стал вторым городом в Украине, в котором стала проводиться
многоплановая комплексная система мероприятий, включающая в себя 3 этапа: предоперационное диагностическое обследование и отбор
кандидатов на КИ, хирургическую операцию и
слухоречевую реабилитацию пациентов в послеоперационном периоде. Каждый из названных этапов чрезвычайно важен и только тщательное их выполнение позволило интегрировать в общие коллективы большинство имплантированных пациентов.
С 2006 г. в Днепре выполнено более 160
операций по КИ (из них 12 – взрослым). Только
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в 2019 г. было прооперировано 7 детей по городской и 4 – по областной программе КИ.
Кроме того, под нашим наблюдением находятся
пациенты, прооперированные в разное время в
других лечебных учреждениях (в том числе за
рубежом), которым территориально удобно обращаться в нашу клинику для настроек и сервиса. Общее количество наблюдаемых пациентов
превышает 200 человек.
Особого внимания заслуживают имплантированные пациенты с различными особенностями: 5 человек с облитерацией улитки после
менингита, 4 – с акустической стимуляцией лицевого нерва (FNS), одна пациентка после билатеральной кохлеарной имплантации одним имплантом, а также пациентка с односторонней
глухотой. Все эти пациенты находятся под нашим постоянным динамическим наблюдением.
В своей работе мы не наблюдали серьезных послеоперационных осложнений. Среди
«незначительных» можно отметить скопление
крови над внутренней частью импланта (до 3-5
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

мл) у 6 пациентов, что требовало пункции и
удаления гематомы.
Наибольшими трудности для родителей
имплантированных детей представляют обслуживание и ремонт наружной части кохлеарного
импланта. Несомненным успехом КИ в Украине
является программа по замене речевых процессоров, которая получила активное развитие за
последние годы. Сегодня большинство детей,

оперированных Днепропетровской области, заменили процессоры более старых моделей, а
также вышедшие из строя по истечении 5 лет,
на обновленные версии.
Таким образом, можно отметить, что
Днепр был и остается одним из центров, в котором осуществляется полный комплекс диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий пациентам с нарушением слуха.

© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, Д.В. Лыщенко, А.К. Моргачева, 2019

І.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. КОВТУНЕНКО, В.В. БЕРЕЗНЮК, Я.П. НЕКРАСОВА (ДНІПРО, УКРАЇНА)
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ
СЕРЕДНЬОГО ВУХА У ДІТЕЙ 4-7 РОКІВ
Хронічні запальні захворювання середнього вуха розпочинаються переважно в дитячому віці і пов'язані з різними факторами розвитку дитини: формування імунної системи за
участю лімфоглоткового кільця, анатомофізіологічних особливостей, патології зубощелепної системи та ін. Найбільш розповсюдженою патологією вуха у педіатричній практиці є ексудативний середній отит. Захворювання
небезпечне тим, що досить часто перебігає без
ознак активної інфекції, таких, як біль та температура, тому може бути діагностовано запізно.
У літературі описані випадки, коли затримка у
лікуванні була причиною постійної втрати слуху або розвитку хронічної патології середнього
вуха. Тому рання діагностика та адекватне лікування дуже важливі.
Мета дослідження: Підвищення ефективності діагностики та лікування середніх отитів
у дітей 4-7 років.
Матеріали і методи: Вивчення проблеми проводилося у рамках міжнародного дослідження «Розповсюдженість прихованого отиту
у дітей 4-7 років», яке проводилося у країнах
Балканського співтовариства. У дослідження
було включено 15 клінічних центрів з 10 країн.
Кількість обстежених дітей у кожному центрі
варіювала від 450 до 600, в залежності від чисельності населення країні. Наше дослідження
проводилося у м. Дніпро в період з 01.04.19 по
01.06.19 р. В скринінг були включені 570 умовно здорових дітей 4-7 років, які не мали ніяких
скарг. Відбір учасників проходив з дитячих садків, інтернатів та молодшої школи з письмового
узгодження батьків. Дизайн обстеження включав отоскопічний огляд, тимпанометрію та реОториноларингологія, №2-с (2), 2019

єстрацію акустичних рефлексів кожному учаснику скринінгу. При отоскопічному огляді обстежувалися стан барабанної перетинки, наявність ознак ексудату та патології середнього
вуха. Тимпанометрія проводилася на тимпанометричному обладнанні з частотою 226 Нz.
Maico mi-26, Germany. Додатково з метою
з’ясування етіологічних факторів батьки заповнювали анкету, де зазначали анамнез дитини та
сімейний анамнез (рівень освіти та занять батьків, вплив пасивного паління, кількість братів та
сестер у сім’ї та кількість людей, які живуть у
будинку, тварини у будинку, міграція, національність, тип опалення будинку, перебіг вагітності, грудне вигодовування, наявність ознак алергії, наявність діагнозу бронхіальної астми, анамнез відносно хвороб верхнього респіраторного
тракту та вуха, використання харчових добавок,
заняття водними видами спорту, наявність діагностованих синдромів, щілини м’якого та твердого піднебіння, верхньої губи, неонатальної
жовтяниці, отримування інтенсивної терапії в
неонатальному періоді, судоми, історія госпіталізацій, хірургічні втручання, вакцинація).
Результати: За вказаний період нами було обстежено 570 дітей у віці 4-7 років. З них
ЛОР-патологію не було виявлено у 440 дітей
(77,2%), у 97 дітей (17%) відмічався знижений
тиск в барабанній порожнині хоча б на одне вухо, та у 33 дитини (5,8%) визначалась наявність
рідини хоча б на одне вухо. У подальшому дітям, у яких було виявлено патологію, проводилось більш глибоке обстеження: аудіометрія,
фіброендоскопічне обстеження носоглотки,
отомікроскопія або ендоскопія вуха Після дообстеження 130 дітей з прихованою патологією
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було встановлено такі діагнози: гіпертрофія глоткового мигдалика III ст. – 28 дітей, II ст. – 63,
гіпертрофія піднебінних мигдаликів – 14, алергічний риніт – 8, хронічний риносинусит – 5.
Всім дітям призначений стандартний курс консервативного лікування. 21 дитині, які не мали
позитивної динаміки від курсу консервативного
лікування, було виконано хірургічне втручання
в обсязі: ендоскопічна шейверна аденотомія та
лазерна тимпаностомія або тимпаностомія з вентиляційною трубкою. Також була виявлена
одна дитина з підозрою на вроджену холестеатому. Після додаткових методів обстеження та
підтвердження діагнозу дитині було проведено
хірургічне ендоуральне видалення холестеатоми
з ревізією та санацією важко доступних місць за
допомогою кутових ендоскопів. На даний час
дитина знаходиться під нашим наглядом. Слід
зазначити,що діти, яки були прооперовані, мали

дуже малий час грудного вигодовування та не
були щепленні від пневмокока.
Висновки
Ексудативний середній отит – захворювання, яке, як показує наше дослідження, досить
часто може протікати безсимптомно та довго не
діагностуватися, особливо коли це стосується
однобічного процесу. Профілактичні ЛОРогляди та обстеження у дитячому віці є дуже
важливими та мають проводитись регулярно.
Слід зазначити що існує взаємозв’язок між грудним вигодовуванням, щепленням, перебігом
вагітності, та наявності алергії з розповсюдженістю середнього отиту. Рання діагностика та
вчасне призначення адекватного консервативного лікування значно зменшує ризик розвитку
хронічного середнього отиту, в тому числі й
ретракційної холестеатоми, ускладнень та необхідність хірургічного лікування даної патології.

© І.В. Березнюк, А.В. Ковтуненко, В.В. Березнюк, Я.П. Некрасова, 2019

В.В. БЕРЕЗНЮК, А.А. ЧЕРНОКУР, І.В. КІЦ (ДНІПРО, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ АР НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Лікування алергічного риніту спрямовано
на досягнення та підтримання контролю над
симптомами захворювання, профілактику загострень захворювання, поліпшення якості життя
хворого, лікування супутньої патології, яка
ускладнює перебіг алергічного риніту, а також
на запобігання розвитку бронхіальної астми.
Лікування алергічного риніту повинно бути
комплексним. Особливий інтерес для лікування
викликають комбіновані препарати, що містять
топічні кортикостероїди і антигістамінні компоненти, зокрема, «Гленспрей Актив». Діючі речовини препарату – мометазону фуроат і азеластіну гідрохлорид.
В клініці ДЗ «ДМА МОЗ України» було
проведено лікування 69 пацієнтів з АР. У 61
хворого було діагностовано інтермітуючій АР, у
8 – персистуючий АР. Критеріями ефективності
служила оцінка впливу терапії досліджуваним

препаратом на назальні симптоми АР. Для аналізу показників застосовувалась загальна шкала
назальних симптомів (TNSS – Total Nasal
Symptom Score), також оцінювалась загальна
ефективність лікування пацієнтом і лікаремдослідником. У більшості пацієнтів (49-57%)
хороший і відмінний ефект від застосування
препарату наступав вже між 30 і 60 хвилинами
після початку лікування. У 85,5% пацієнтів максимальний ефект від застосування препарату
відзначався між 30 і 60 хвилинами.
Висновок. Комбінований препарат «Гленспрей Актив» є ефективним і безпечним засобом у лікуванні хворих з АР. Хороший і відмінний клінічний ефект у вигляді значного зменшення назальних симптомів (TNSS) настає від
30 до 60 хвилин у 49-57% хворих. Максимальний ефект від застосування препарату відзначався між 30 і 60 хвилинами у 85,5% пацієнтів.

© В.В. Березнюк, А.А. Чернокур, І.В. Кіц, 2019
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К.Г. БОГДАНОВ, И.К. ТАГУНОВА, А.В. АНДРЕЕВ, В.К. БОГДАНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА
ТРЕПАНАЦИОННОЙ ПОЛОСТИ В ПРОЦЕССЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЕЗНИ ОПЕРИРОВАННОГО УХА ПОСЛЕ ОБЩЕПОЛОСТНОЙ ОПЕРАЦИИ
Несмотря на значительные успехи в отохирургии за последние десятилетия в лечении ХГСО, общеполостная операция на среднем
ухе до настоящего времени не потеряла своего
значения. Однако классическая общеполостная
операция у пациентов с хроническим гнойным
средним отитом и холестеатомой в 40% случаев
приводит к развитию «болезни трепанационной
полости» (БТП). Лечение БТП предусматривает
механическое удаление патологического содержимого, промывание растворами антисептиков,
местное использование антибиотиков, противогрибковых, гормональных препаратов. Критерием успешного лечения является полное прекращение оторреи и эпидермизация стенок полости.
Целью настоящей работы было изучение
динамики некоторых показателей клеточного
иммунитета трепанационной полости в процессе
консервативного лечения БТП с использованием
различных ушных капель, содержащих только
антибиотик (АБ), или представляющих комбинацию антибиотика и глюкокортикоидного гормона (АБ+ГГ). Нами была использована ранее
разработанная и апробированная методика забора клеточного материала из трепанационной
полости с последующим определением иммуногистоцитохимическим
методом
изменения
уровня экспрессии молекулярных маркеров активации лимфоцитов. Для иммунофенотипирования использовали панель специфических одноименных моноклональных антител: СD7+ –
маркер активации лейкоцитов и CD5+ – маркер
аутоагрессии.
Под нашим наблюдением находилось 24
больных с БТП, мужчин и женщин, в возрасте
от 25 до 58 лет. Лечение заключалось в туалете
трепанационной полости, санации носоглотки и
слуховой трубы и местном применении ушных

капель, содержащих АБ (группа 1) или АБ+ГГ),
учетом результатов исследования чувствительности микрофлоры уха к антибиотикам. Забор
материала для исследования производился перед началом лечения, а также на 3-и и 6-е сутки.
Проведенный нами сравнительный анализ
средних значений уровня экспрессии молекулярных маркеров активации лейкоцитов в мазках-отпечатках показал следующее. Перед началом лечения в первой группе больных уровень
СD5+ составлял 26,4±4,9%, CD7+ – 23,2±4,8%.
На 3-и сутки лечения уровень СD5+ составлял
23,3±5,8%, CD7+ – 21,9±3,6%. На 6-е сутки уровень СD5+ составлял 20,1±5,8%, CD7+ –
19,9±4,8%. У больных второй группы перед началом лечения уровень СD5+ составлял
26,8±4,7%, CD7+ – 23,7±4,6%. На 3-и сутки уровень СD5+ составлял 23,8±3,9%, CD7+ –
21,9±4,3%. На 6-е сутки лечения уровень СD5+
составлял 22,1±4,9%, CD7+ – 20,8±3,7%. При
отомикроскопии начало эпидермизации стенок
отмечалось у больных первой группы в среднем
на 1,5±0,3 дня раньше, чем у больных второй
группы. Полная эпидермизация трепанационной
полости у больных первой группы наступала, в
среднем, на 2,3±0,4 дня раньше, чем у больных
второй группы.
Выводы: согласно результатам нашего
исследования, использование глюкокортикоидных гормонов в составе ушных капель приводит
к некоторому угнетению клеточного звена местного иммунитета трепанационной полости у
больных с БТП и торможению процессов эпидермизации полости, что удлиняет сроки пребывания больного в стационаре. В лечении болезни трепанационной полости считаем целесообразным использование топических антибактериальных капель, без добавления глюкокортикоидов.

© К.Г. Богданов, И.К. Тагунова, А.В. Андреев, В.К. Богданов, 2019
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О.Ю. БРЕДУН, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, М.Д. ТИМЧЕНКО, І.В. ФАРАОН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ ФАКТОРІВ ВРОДЖЕНОГО
І АНТИВІРУСНОГО ІМУНІТЕТУ В РОТОГЛОТКОВОМУ СЕКРЕТІ, ЕКСТРАКТАХ
ТКАНИН ТА ЛІЗАТАХ КЛІТИН ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ ДІТЕЙ
ПРИ ЇХНІЙ ГІПЕРТРОФІЇ ТА ХРОНІЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ
Авторами проведено порівняльне дослідження вмісту дефензину-β, α і γ-інтерферонів,
антитіл до вірусу грипу А та вірусу ЕпштейнБарр (ЕБВ) в лізатах з клітин піднебінних мигдаликів (ЛМ), в екстрактах з цілих мигдаликів
(ЕМ) та в ротоглотковому секреті (РС) дітей з
гіпертрофією піднебінних мигдаликів (ГМ) і
хронічним тонзилітом (ХТ). Матеріал отримано
з піднебінних мигдаликів 21 пацієнта дитячого
віку при проведенні відповідних хірургічних
втручань при гіпертрофії мигдаликів та хронічному тонзиліті. Також перед хірургічним втручанням було зібрано ротоглотковий секрет.
Вміст дефензину-β у РС був достовірно нижчим
в групі пацієнтів з ХТ в порівнянні з групою
пацієнтів з ГМ та контрольною групою (р<0,05).
Вміст даного поліпептиду в ЛМ був нижчим,
ніж в РС і не відрізнявся між групами обстежуваних, а в ЕМ в групі пацієнтів з ГМ був вищим,
ніж в групі з ХТ і не відрізнявся від вмісту в РС
здорових донорів. При визначенні рівня α- і γінтерферонів в РС наведених груп пацієнтів було встановлено, що рівні цих цитокінів у осіб
контрольної групи були приблизно на однаковому рівні, вміст α-інтерферону був достовірно

вищим (p<0,05) в групах пацієнтів як з ГМ, так і
з ХТ, ніж в контрольній групі, а рівень γінтерферону був достовірно нижчий в РС хворих ХТ (р=0,02), ніж в групах пацієнтів з ГМ та
контрольній. У ЛМ в групі пацієнтів з ХТ обидва види інтерферонів виявлені в достовірно
(p<0,05) меншій кількості, ніж в лізатах клітин
мигдаликів в групі пацієнтів з ГМ. В ЕМ пацієнтів обох груп порівняння вміст α- і γінтерферонів достовірно не відрізнявся. Концентрація інтерферонів в ЕМ у 2 рази перевищувала таку в ЛМ, та в 3-4 рази – в РС. Вміст антитіл до вірусу грипу А було приблизно однаковим в ЕМ як при ГМ, так і ХТ і в ЛМ обох груп
виявлялося на грані чутливості методу. Антитіла класу IgM до ЕБВ виявлялися тільки в ЕМ як
при ГМ, так і при ХТ, в ЛМ антитіл до даного
класу вірусу не виявлено.
Результати досліджень свідчать про більш
низький імунологічний потенціал тканини піднебінних мигдаликів у випадку ХТ, ніж тканини
піднебінних мигдаликів при їх гіпертрофії, що є
підставою для організації імунореабілітаційних
комплексних заходів для консервативного лікування ХТ.

© О.Ю. Бредун, О.Ф. Мельников, М.Д. Тимченко, І.В. Фараон, 2019

Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, А.А. ЛАЙКО, І.Є. ВОЛГІНА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЦИТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИННОГО СКЛАДУ
ЛАКУН ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ
Актуальність. Проведене нами раніше
клінічне дослідження у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу (ЦД-1), встановило, що хронічні хвороби глотки є поширеною патологією у
дитячому віці. Зокрема, при наявності хронічного
тонзиліту (ХТ) відбувається порушення або зниження функціонування захисних механізмів у
піднебінних мигдаликах (ПМ), що призводить до
первісної поломки клітинного "бар'єру" і включенню механізму ретикуляції епітелію.
Мета. Провести аналіз результатів цитологічного дослідження клітинного складу лакун
ПМ у дітей, хворих на ХТ і ЦД-1.
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Матеріали і методи. Протягом 20162017 років нами було обстежено 51 пацієнт, віком від 6 до 18 років, які перебували на лікуванні в ендокринологічному відділенні Національної
дитячої
спеціалізованої
лікарні
«ОХМАТДИТ» МОЗ України. Дівчаток було 14
(27,5%), а хлопчиків – 37 (72,5%), середній вік
11,5 ± 4,6 років.
В першу групу (основну) спостереження
увійшли 40 (78,4%) хворих на ЦД-1, у яких діагностовано ХТ, а в другу групу (контрольну)
увійшли 11 (21,6%) хворих на ЦД-1 без ХТ.
Всім дітям було проведено клініко-лабораторне
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

обстеження відповідно до протоколів, а також
цитологічне дослідження вмісту лакун ПМ.
Результати. У дітей, хворих на ХТ і ЦД1 нами виділені характерні цитологічні особливості клітинного складу ПМ.
1. Низький рівень показників клітинного
складу – помірний або високий ступінь десквамації плоского епітелію з ознаками проліферації
клітин і дегенеративних змін. Зустрічаються
гігантські багатоядерні клітини хронічного запалення. Нейтрофільні лейкоцити з незавершеним фагоцитозом бактерій у великій кількості.
Місцями макрофаги. Гістіоцити в невеликій кількості. Лімфоцити зрідка або відсутні. Бактеріальна флора змішана, у великій кількості, місцями гриби.
2. Середній рівень показників клітинного
складу – в препараті переважають активні лімфоцити, частиною в стані баластної трансформації. Місцями плазмоцити, окремо та в скупченнях. Нейтрофільні лейкоцити в невеликій
кількості. Клітини плоского епітелію, окремо та

в пластах у невеликій кількості. Змішана бактеріальна флора в невеликій кількості.
3. Високий рівень показників клітинного
складу – характеризується вмістом у препараті
великої кількості активних лімфоцитів, окремо
та в скупченнях, частиною в стані баластної
трансформації, місцями мітотично поділених
клітин. Нейтрофільні лейкоцити в невеликій
кількості. Плазмоцити місцями, окремо та в
скупченнях. Помірна десквамація плоского епітелію. Змішана бактеріальна флора в помірній
кількості.
Висновки. Цитологічне дослідження вмісту лакун ПМ у дітей, хворих на ХТ і ЦД-1 може служити додатковим інформативним методом оцінки функціонального стану ПМ. Визначення цитологічного стану лакун ПМ, особливо
у клінічних випадках із не яскраво вираженим
запаленням, дозволяє точніше встановити форму ХТ, оцінити можливості лімфоїдної тканини
ПМ та ефективність проведеного консервативного лікування.

© Ю.В. Гавриленко, А.А. Лайко, І.Є. Волгіна, 2019

Г.І. ГАРЮК, Н.С. БИЧКОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ МУКОЦИЛІАРНОГО ТРАНСПОРТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
РІЗНИХ МЕТОДІВ ЗУПИНКИ НОСОВОЇ КРОВОТЕЧІ У ХВОРИХ,
ЯКІ ТРИВАЛО ПРИЙМАЮТЬ АНТИКОАГУЛЯНТИ
Актуальність. Проблема носових кровотеч (НК) не втрачає своєї актуальності. Частка
НК коливає від 3 до 8% в загальній структурі
шпиталізованих хворих, та 20,5% від швидкодопоміжної групи. На теперішній час основним
методом зупинки НК є тампонада порожнини
носа марлевими, пневматичними та біологічними тампонами, котрі мають низку недоліків:
біль при введенні та видаленні тампона; травмування слизової оболонки може призвести до рецидиву кровотечі; виключення з вентиляції навколоносових пазух та порожнини вуха, пригнічення руху вій миготливого епітелію слизової
оболонки. Для вибору оптимального способу
зупинки НК необхідно враховувати етіологію
кровотечі, можливі ускладнення під час та після
тампонади, стан слизової оболонки після видалення тампонади.
НК нерідко представляють реальну загрозу для життя хворого, особливо профузні та рецидивуючі кровотечі. Це пояснює цікавість багатьох дослідників до питання удосконалення
способів зупинки НК, усунення їх недоліків,
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

можливих ускладнень і наслідків. Особливу
увагу приділяють стану слизової оболонки (СО)
порожнини носа після тампонади: швидкість
мукоциліарного кліренсу (МЦК), набряк СО,
закладеність носа та інші.
Мета дослідження – розробка комплексної схеми лікування хворих з НК та покращення стану слизової оболонки порожнини носа
після тампонади.
Будь-яка тампонада впливає на дихальну
функцію, викликає набряк СО, зниження швидкості МЦК.
Для дослідження вивчали стан СО після
марлевої тампонади та після модифікованої тампонади. Було визначено, що будь яка тампонада
впливає на стан миготливого епітелію СО порожнини носа (після модифікованої тампонади значно менше страждає миготливий епітелій, за усіма показниками). Таким чином виникає необхідність у розробці терапії, яка буде зменшувати
негативний вплив на СО усіх видів тампонад.
Було вивчено вплив на стан миготливого
епітелію СО носа після тампонади різноманіт-
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них лікарських засобів. Вплив вивчали по 2 групах для кожного препарату. У першій групі пацієнти після тампонади без додаткової терапії
(контрольна група). В інших групах пацієнти
після тампонади з призначенням лікарських засобів. У кожній групі по 20 осіб. Загалом 7 груп.
У кожній групі проводили огляд (оцінка стану
СО), сахаріновий тест, ринопневмометрію та

опитування за візуально-аналоговою шкалою
одразу після видалення тампонади, через 24 години та через 72 години. За отриманими результатами найкращі показники, тобто найменш
страждав миготливий епітелій СО порожнини
носа, спостерігався у групі хворих, яким додатково призначили ердостеїн одночасно з тампонадою та продовжували після тампонади.

© Г.І. Гарюк, Н.С. Бичкова, 2019

С.Р. ГЕРЕГА, Т.М. ЗАБРОВАРНА-МИКИТЮК, О.В. КУКСЕНКО, О.О. СЕМЕНЮК
(ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
МІМІКРІЯ ГНІЙНОГО УСКЛАДНЕННЯ ТРАВМАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ НОСА:
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Вступ. Мімікрія інфекційних ускладнень
поширених захворювань може спричинити помилкову діагностику, хибне лікування і, як наслідок, економічний, емоційний, лікувальний
тягар на пацієнта, його інвалідизацію і смерть.
Мета. Аналіз тяжкого і заплутаного шляху від постановки діагнозу до підбору лікування
і встановлення етіології на прикладі конкретного клінічного випадку.
Матеріали і методи. Клінічний випадок
пацієнтки, яка перебувала на стаціонарному лікуванні у реанімаційному і неврологічному відділеннях КНП «Міська дитяча клінічна лікарня
м. Львова» в період 02-03.2019 р.
Результати та їх обговорення. У дівчинки Ш.А., 9 років, захворювання дебютувало
гарячкою 38°С, гнійними виділеннями з порожнини носа, кашлем, блювотою. Через 5 днів госпіталізована млявою у тяжкому стані в інфекційне відділення зі скаргами на високу гарячку,
набряк і біль повік, набряк лівої половини обличчя, крил носа, гнійні виділення з порожнини
носа з домішками крові. При огляді встановлено
згладженість носо-губної складки, позитивні
менінгеальні симптоми (ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга з обох сторін). Спинномозкова рідина (СМР): цитоз 1300 клітин в мм3,
60% нейтрофілів, білок 1,32 г/л, зміни у загальному аналізі крові (ЗАК) (паличкоядерних нейтрофілів – 21, ШОЕ – 17 мм/год). Комп’ютерна
томографія (КТ) голови на 7-у добу захворювання: «...картина запального процесу лівого
носового ходу, з інфільтрацією м’яких тканин
носа та обличчя зліва, реактивних змін навколоносових пазух (лівобічного синуситу). Змін з
боку паренхіми головного мозку не виявлено».
Виставлено діагноз: «Флегмона дна порожнини
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носа зліва. Лівобічний верхньощелеповий синусит. Реактивний параорбітальний набряк. Вторинний менінгіт». Хірургічне лікування: «Розкриття і дренування флегмони дна порожнини
носа. Лівобічна гайморотомія» (в т.ч. повторні
ревізії). Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
голови на 9-у добу захворювання: «Ознаки цитотоксичного набряку паренхіми лівої півкулі
головного мозку. Набряк слизової оболонки носового ходу зліва, параорбітальної ділянки і
щік». Отримувала лікування: дезінтоксикаційна,
протизапальна, коригуюча терапія, цефтріаксон,
метронідазол, меропенем, гепарин, імуноглобулін людський G. Динаміка стану пацієнтки слабка: утримувалась гарячка, слабкість, параорбітальні набряки, виник страбізм. Обстеження на
21 день хвороби: 1) ШОЕ – в межах 50-60
мм/год; 2) мазки з носа, зіву – умовно-патогенна
облігатна флора; 3) МРТ з контрастом: «Пахіменінгіт кавернозних синусів, намету, з ознаками емпієми, пристінкового тромбозу стінок лівого сигмоподібного і поперечного синусів, та,
враховуючи клініку, краніальною нейропатією»;
4) D-димер – 2,85 FEU/мл. Консилярно із гематологом призначено еноксапарин (2000 анти-Ха
МО) / 0,2 мл х 2 р/д, на фоні якого стан дитини
покращився: нормалізувалася температура тіла,
ШОЕ, відновився апетит. Збіжна паретична альтернуюча косоокість наявна через 6 міс після
хвороби, рухові розлади у вигляді порушення
координації рухів, порушення зору вдалося ліквідувати завдяки реабілітації в неврологічному
відділенні. Поглиблені гематологічні дослідження виключили будь-яку інші патологію коагуляції чи гемостазу. В подальшому дитина
переведена на ривароксабан 5 мг/день тривало,
реабілітаційні заходи.
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

Лише після нормалізації стану дитина зізналася про травму носа, яку приховала від батьків з особистих міркувань. Загалом лікування
обійшлося у понад 120 тис грн.
Висновки
1. Гнійні ускладнення травматичних уражень носа можуть маскуватися під інші захворювання, падаючи тягарем на пацієнта і систему
охорони здоров’я, викликати інвалідизацію і
смерть.

2. Візуалізаційні методи обстеження головного мозку з контрастуванням – важливий
етап діагностики і контролю лікування.
3. У педіатричних пацієнтів з інфекціями
ЛОР-органів при підозрі на тромбоемболічні
ускладнення головного мозку застосування простого гепарину може бути недостатнім, тому
доцільно включати в лікування низькомолекулярні гепарини з переходом в подальшому на
пероральні антикоагулянти.

© С.Р. Герега, Т.М. Заброварна-Микитюк, О.В. Куксенко, О.О. Семенюк, 2019

О.М. ГОСПОД, В.В. БЕРЕЗНЮК (ДНІПРО, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ РЕСПІРАТОРНИХ НЮХОВИХ РОЗЛАДІВ
У ПАЦІЄНТІВ З ВАЗОМОТОРНИМ РИНІТОМ І ГІПЕРТРОФІЄЮ
СЕРЕДНЬОЇ НОСОВОЇ РАКОВИНИ ("CONCHA BULLOSA")
Розповсюдженість дизосмій у населення,
за різними даними, досягає 19,1 % випадків
(Braak H., Rueb U. et al, 2003; Bramerson A.
Johansson L., et al., 2004;). Найбільш частими
причинами дизосмій є респіраторно-вірусна інфекція (39%), патологія носа і навколоносових
пазух (21%), наслідки черепномозкової травми
(17%), природжена аносмія (3%), в 18% випадків йдеться про порушення нюху невстановленої
етіології, в 3% - про інші причини (Deems D.A.
et al., 1991; Bramerson А. et al, 2004; Hummel Т.
et al., 2006, Blomqvist Е. et al, 2004, Nordin і співавт., 2013).
При респіраторних незапальних нюхових
порушеннях велика роль віддається викривленням і деформаціям носової перегородки іноді в
поєднанні з гіпертрофією нижніх носових раковин (Pade J., Hummel T., 2008). В той час не до
кінця вивчена і часто не береться до уваги роль
гіпертрофованих середніх носових раковин в
порушенні нюхової функції.
Мета роботи:
Вивчення поширеності і вираженості респіраторних нюхових і дихальних порушень у
пацієнтів з вазомоторним ринітом і гіпертрофією середньої носової раковини на тлі обмежених викривлень носової перегородки (гребені
носової перегородки).
Матеріали і методи:
Нами обстежені 93 пацієнти (45 чоловіків
і 48 жінок) у віці від 19 до 65 років, що знаходилися на лікуванні у відділенні оториноларингології №1 КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова".
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

Усім пацієнтам проводився детальний
збір скарг і анамнезу захворювання, стандартний оториноларингологічний огляд, загальноклінічні методи дослідження. Крім того, проводилося ендоскопічне дослідження порожнини
носа і носоглотки, КТ носа і навколоносових
пазух, дослідження нюху за допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ) і методу "Sniffin'
Sticks Test" роздільно для кожної половини носа, риноманометрія.
Усі досліджувані пацієнти були поділені на 2 групи:
1-а група (основна): пацієнти з вазомоторним ринітом, гіпертрофією середньої носової
раковини ("concha bullosa") і обмеженим викривленням носової перегородки – 47 чоловік.
2-а група (порівняння): пацієнти з вазомоторним ринітом і обмеженим викривленням
носової перегородки без гіпертрофії середніх
носових раковин – 46 чоловік.
Результати дослідження
В основній групі (n=47), за даними ольфактометрії методом SST: нормальний нюх виявлено у 10 пацієнтів (21,2%), гіпосмія – 37 пацієнтів (78,7%), аносмія не визначена. За даними
риноманометрії: виражене порушення носового
дихання виявлено у 31 пацієнтів (65,9%), помірне порушення – 13 пацієнтів (27,6%), нормальне
носове дихання – 3 пацієнта (6,3%).
У групі порівняння (n=46), за даними ольфактометрії нормальний нюх виявлено у 18 пацієнтів (39,2%), гіпосмія – 28 пацієнтів (60,8%),
аносмія не визначена. За даними риноманометрії: виражене порушення носового дихання ви-

17

явлено у 22 пацієнтів (47.8%), помірне порушення – у 20 пацієнтів (43,5%), нормальне носове дихання – 4 пацієнти (8,7%).
Для лікування функції носового дихання
і нюхової функції у пацієнтів з вазомоторним
ринітом, гіпертрофією середньої носової раковини і обмеженим викривленням носової перегородки нами був розроблений комбінований
спосіб хірургічного лікування "concha bullosa" у
комбінації з підслизовою холодноплазмою кобляцією нижніх носових раковин і ендоскопічною підслизовою кристотомією гребенів носової перегородки), з позитивним морфологічним і
функціональним результатом.

Висновки: 1. Розлади нюху у пацієнтів
основної групи за даними ольфактометрії виявляються у більшості з них – 78,7%.
2. Розлади нюху у пацієнтів групи порівняння за даними ольфактометрії виявляються
60,8%.
Таким чином розлади нюхової функції у
пацієнтів з комбінацією вазомоторного риніту,
гіпертрофії середньої носової раковини ("concha
bullosa") і обмеженим викривленням носової
перегородки зустрічаються на 17,9 % частіше,
ніж у пацієнтів з вазомоторним ринітом і обмеженим викривленням носової перегородки без
гіпертрофії середніх носових раковин.

© О.М. Господ, В.В. Березнюк, 2019

М.Ю. ГРИЦЕВИЧ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ВИПАДОК ТРИВАЛОГО БЕЗСИМПТОМНОГО ЗНАХОДЖЕННЯ РИНОЛІТУ
У ПОРОЖНИНІ НОСА
Риноліт, або як його ще називають носовий камінь, це утворення в результаті відкладення фосфорнокислих та вуглекислих солей
кальцію носового слизу, утворених навколо
стороннього тіла в носовій порожнині. Вперше
описаний у 1654 році датським вченим та медиком Бартоліном. Це досить рідка патологія, яка
зустрічається за статистикою 1:10 000, часто під
маскою запальних захворювань приносових пазух. За класифікацією сторонні тіла можуть
проникати у ніс ззовні, так і виникати під впливом внутрішніх факторів. У рідкісних випадках
виявити центральне ядро неможливо. У зв`язку
з цим прийнято класифікувати риноліти за походженням: екогенні, ендогенні та ідіопатичні.
У ЛОР-відділення 1 МКЛ ім. Князя Лева
звернулась жінка 60 років, без жодних скарг. Із
слів пацієнтки, подруга жінки тривалий час,
близько 15 років, відмічає неприємний запах із
носової порожнини при спілкуванні з нею та
попросила звернутись до лікаря для огляду. При
зборі анамнезу стало відомо, що жінка не відмічала жодних порушень носового дихання, виділень з носової порожнини, болю голови. Під час
ендоскопічного огляду носової порожнини виявлено стороннє тіло чорного кольору у нижньому та середньому носовому ходах справа,
покрите слизово-гнійними виділеннями, що відтісняло нижню та середню носову раковину до
латеральної стінки носа. Носоглотка вільна.

На конусній КТ приносових пазух – затемнення обох верхньощелепових пазух, затемнення лівої половини лобної пазухи та основної
пазухи. Порушення медіальної кісткової стінки
верхньощелепової пазухи справа, стороннє тіло
порожнини носа на рівні середнього та нижнього носових ходів.
Було призначене консервативне лікування, проведено пункцію в/щ пазух. На 3-ю добу
лікування хворій запропоновано видалення стороннього тіла. Під місцевою анестезією під контролем ендоскопа видалено стороннє тіло 4х2,5
см продовгуватої форми, щільної структури із
різким неприємним запахом. Після видалення
риноліту проведена ревізія слизової оболонки
носової порожнини, яка була під утворенням.
Відмічено трофічні зміни слизової оболонки,
дефект латеральної стінки носової порожнини,
та сполучення з верхньощелеповою пазухою
розміром 2х1 см.
Особливістю даного випадку є по перше
те, що ідіопатичний риноліт є досить рідкою
патологією. А також те, що він утворився досить давно та безсимптомно знаходився у носовій порожнині. За наявного дефекту бокової стінки носової порожнини, він мав би викликати
хоча б якісь скарги у хворої та бути ризиком
виникнення риногенних інфекційних ускладнень.

© М.Ю. Грицевич, 2019
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М.В. ГУБІН, В.О. ОЛЬХОВСЬКИЙ, Г.І. ГАРЮК, Ю.М. КРАВЧЕНКО, В.М. ГУБІН,
О.М. ІРКЛІЄНКО, В.Л. ЧУВАКОВ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ТРАВМ ГОРТАНІ ЗА ДАНИМИ
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Постраждалі з закритими несмертельними травмами гортані стають об'єктом судовомедичної експертизи живих осіб, яка проводиться під час досудового та судового слідства.
Разом з тим судово-медична експертиза живих
осіб є найчастішим видом діяльності судовомедичних експертів (50-80% їх щорічної роботи). Так, за даними звітів Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи
(ХОБСМЕ) останніх років серед усіх виконаних експертних досліджень, експертизи (обстеження) живих осіб склали в середньому
44%. При цьому насамперед (до 75% випадків)
перед судово-медичними експертами ставляться питання щодо визначення ступеню тяжкості
тілесних ушкоджень. Основним нормативним
документом при виконанні цього виду судовомедичних експертиз є «Правила судовомедичного визначення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень» (далі – Правила), у яких викладено критерії оцінювання ступеню тяжкості
тілесних ушкоджень. Разом з тим, Правила не
містять, а можливо й не повинні містити, повний перелік діагностичних критеріїв та діагностичних досліджень для урахування особливості перебігу кожного можливого ушкодження.
Виходячи з викладеного, метою даної
роботи став аналіз і характеристика ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у постраждалих з
закритою тупою травмою гортані під час експертизи живих осіб на базі ХОБСМЕ для визначення шляхів підвищення ефективності судовомедичної діагностики зазначеної травми.
Матеріалом для аналізу послужили висновки судово-медичної експертизи із приводу
тупої травми гортані у живих осіб, проведеної
безпосередньо за нашою участю на базі
ХОБСМЕ протягом 2005-2018 рр. Також аналізували архівні висновки експертів відділу комісійних судово-медичних експертиз та відділу
експертизи потерпілих, обвинувачених та інших
осіб ХОБСМЕ за вказаний період часу. Всього
було опрацьовано 57 висновків судово-медичної
експертизи.
Як показав аналіз проведених спостережень, у 26 експертизах (45,6% випадків) зазначалось про легкі травми гортані, які супроводжувались виникненням гострих посттравматичних ларингітів. При цьому у постраждалих
будь-якого порушення цілості хрящового каркасу гортані не спостерігалось, посттравматична
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реакція м’яких тканин була без істотного набряку, який міг би становити небезпеку для життя.
В 10 експертизах (17,5% спостережень) встановлено наявність у постраждалих крововиливів у
голосові зв’язки. За ступенем тяжкості тілесних
ушкоджень ці випадки травм гортані у 18 експертизах (31,6%) розцінені, як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад
здоров’я (відповідно до п. 2.3.2. «б» «Правил…»), в 8 експертизах (14%) - як легкі тілесні
ушкодження (п.2.3.2. «а» «Правил…»).
У 17 експертизах (29,8% спостережень) у
постраждалих встановлено наявність гематоми
та набряк м’яких тканин гортані, який в 5 випадках (8,8%) призводив до звуження її просвіту
та міг обумовлювати виникнення небезпечних
для життя явищ. Але це не враховувалось експертами при визначенні ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Травми гортані у цих експертизах були розцінені: в 12 випадках (21,1% спостережень), як легкі тілесні ушкодження, що
спричинили короткочасний розлад здоров’я (п.
2.3.2. б «Правил…»), у 5 випадках (8,8%) при
наявності стенозу гортані - як ушкодження середнього ступеню тяжкості за критерієм тривалого розладу здоров'я (п. 2.1.2 «в» «Правил…»).
В 11 експертизах (19,3% спостережень) у
постраждалих встановлені переломи хрящів гортані. Але і в цих випадках також експертами не
зазначалось про наявність небезпечних для життя постраждалих явищ та травми гортані розцінені, як ушкодження середньої тяжкості за критерієм тривалого розладу здоров'я «Правил…».
В 3 експертизах (5,3% спостережень): в 1
випадку травм гортані з гематомою гортані, та в
2 випадках травм гортані з розвитком посттравматичного ларингіту, експертами встановлено
наявність у постраждалих ознак механічної асфіксії та тілесні ушкодження розцінені як тяжкі
(згідно п. 2.1.3 «у» «Правил…»).
Таким чином, проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки. 1. До
останнього часу немає чіткого клінікоекспертного обґрунтування судово-медичних
діагностичних критеріїв для визначення ступеня
тяжкості тілесних ушкоджень при тупій закритій травмі гортані, що в окремих випадках може
призводити до довільних тлумачень «Правил...»
експертами при оцінці таких випадків.
2. У судово-медичній практиці при експертизі живих осіб превалюють травми гортані,
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які не є небезпечними для життя та потребують
ретельної судово-медичної оцінки їх наслідків,
що може становити труднощі для судовомедичних експертів.
3. При аналізі окремих експертиз постраждалих з травмами гортані є сумніви щодо правильності встановленого ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.

4. Для судово-медичної діагностики експертами використовується не весь комплекс сучасних променевих та функціональних методів
дослідження для визначення характеру та наслідків травм гортані.
5. Необхідне подальше удосконалення та
уніфікація чіткого алгоритму експертних дій і
досліджень для визначення ступеню тяжкості
тілесних ушкоджень при травмах гортані.

© М.В. Губін, В.О. Ольховський, Г.І. Гарюк, Ю.М. Кравченко, В.М. Губін, О.М. Ірклієнко, В.Л. Чуваков,
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Ю.В. ДЕЕВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ
ПРИ ОСТРОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ СИНУСИТЕ
Воспалительные заболевания носа и ОНП
являются ведущими в оториноларингологии по
частоте обращений больных, как в поликлиники, так и в ЛОР-стационары. Чаще всего РС развивается на фоне острой респираторной вирусной инфекции. Спектр возбудителей острого
бактериального синусита остается относительно
постоянным, наиболее часто встречаются
Streptococcus pneumoniae
и
Haemophilus
influenzae. Реже возбудителями могут быть
Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis,
Staphylococcus aureus, анаэробы. M. catarrhalis
чаще является возбудителем острого РС у детей.
Значение внутриклеточных возбудителей в
этиологии острого РС пока окончательно не выяснено. По мнению некоторых авторов,
Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila
pneumoniae могут быть источником воспаления
ОНП в 8-25% случаев. Основными целями при
лечении острого и рецидивирующего РС являются: сокращение длительности заболевания;
предупреждение развития орбитальных и внутричерепных осложнений; эрадикация возбудителя. В случае необходимости антимикробного
лечения бактериального синусита, антибиотик
обычно выбирается эмпирически. Адекватная
системная антибиотикотерапия обеспечивает
более быстрое выздоровление и более высокий
процент эрадикации возбудителей. Антибиотикотерапия, благодаря угнетению роста бактерий,
способствует быстрому уменьшению отека слизистой оболочки носа и околоносовых пазух и,
таким образом, восстановлению дренирования и
вентиляции полости пазух.
Моксифлоксацин – препарат первого выбора в случае реакции повышенной чувствительности к бета-лактамным антибиотикам и риска
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резистентности к антибиотикам, в случае неудачи терапии после приема антибиотиков в течение
предыдущих 4-6 недель, при тяжелых инфекционных заболеваниях, требующих госпитализации. В последнее время для лечения бактериальных инфекций рекомендуется руководствоваться
принципом «первый и самый лучший», который
гласит: «Для достижения высокой клинической и
бактериологической эффективности в качестве
препарата первой линии следует назначать антибиотик с наиболее благоприятными фармакокинетическими, фармакодинамическими, бактериологическими свойствами, с учетом профиля его
безопасности и удобства применения». При таком подходе быстро и эффективно достигается
эрадикация возбудителей синусита, что обеспечивает положительный клинический результат и
предотвращает развитие резистентности. Выбор
антибиотиков очень широк. Практическому врачу трудно сразу сориентироваться в таком море
препаратов. Поэтому ниже мы рассмотрим, почему именно моксифлоксацин, а не цефалоспорины, стоит выбрать при лечении бактериального
риносинусита. В исследовании приняли участие
двегруппы пациентов. Пациенты одной группы
принимали моксифлоксацин 400мг на протяжении 7 дней, пациенты второй – цефуроксимаксетил 250 мг два раза в сутки на протяжении 10
дней. Моксифлоксацин показал более высокую
клиническую эффективность в лечении острого
бактериального синусита. При этом прием моксифлоксацина один раз в день коротким курсом
повышает комплаентность лечения в сравнении с
2-х или 3-х кратным приемом.
С октября 2018 года на рынок вышел европейский моксифлоксацин – Мофлакса в двух
формах выпусках: инфузионная форма 400
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мг/250 мл и таблетки 400 мг №5. Теперь высокоэффективное лечение моксифлоксацином
доступно каждому пациенту. Эффективная сис-

темная антибиотикотерапия обеспечивает более
быстрое выздоровление и более высокий процент эрадикаци возбудителя.

© Ю.В. Деева, 2019

И.В. ДОБРОНРАВОВА, О.В. ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
СТРЕСС КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГОЛОСОВЫХ ДИСФУНКЦИЙ
В современном обществе постоянно увеличивается число лиц голосо-речевых профессий. Большие голосовые нагрузки предъявляют
и повышенные требования к голосовому аппарату, в связи с чем возникает необходимость в
разработке профилактических мер для сохранения здорового голоса и поиске наиболее рациональных путей его восстановления в случаях
нарушений. Исследования нарушений голоса
находятся на стыке фониатрии, физиологии,
психиатрии, а так же психологии. В связи с увеличением информационных потоков, ускорением темпа жизни, снижением стрессоустойчивости актуальным становится попытка нивелировать влияние стресса на голос.
В нашей клинике проводится работа по
изучению нервно-психического и эмоционального состояния лиц голосо-речевых профессий, пациентов как с функциональной (ФНГ), так и с
органической патологией (ОПГ) голосового аппарата с помощью методик САН и УНП, применяемых в психиатрической практике. Анализ на-

блюдений над 264 больными с различными формами голосовых расстройств в возрасте от 17 до
60 лет позволил количественно оценить степень
невротизации, психопатизации личности, определить уровень эмоциональной нестабильности.
Так, у 75% больных с ОПГ и длительно протекавшими ФНГ, был обнаружен высокий уровень
невротизации (4-5 степени) и психопатизации (34степени) в сочетании с выраженными нарушениями настроения. У 27% больных с острыми
ФНГ определен уровень невротизации 1степени,
у 34%-2 степени, при этом у 86% больных данной группы было отмечено нарушение эмоциональной сферы, квалифицировавшееся как нарушение психической адаптации. Данные исследования позволили установить определенную
взаимосвязь между формой, длительностью, тяжестью течения ФНГ, ОПГ и состоянием психоэмоциональной сферы пациентов, что значительно облегчило выбор правильной тактики лечения, дало возможность выработать профилактическую стратегию.

© И.В. Добронравова, О.В. Титаренко, 2019

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ГІПЕРТРОФІЯ ЛІМФАДЕНОЇДНОЇ ТКАНИНИ ГЛОТКИ, ЯК ПРИЧИНА ХРАПУ
І ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ ПІД ЧАС СНУ У ДІТЕЙ
Патологія лімфаденоїдного глоткового кільця є найбільш актуальною проблемою в дитячій отоларингології. При значній гіпертрофії
лімфаденоїдної тканини глотки у дітей під час
сну виникає хропіння з проявами синдрому обструктивного апное, що характеризується періодичними короткочасними зупинками дихання.
Відповідно, у дітей погіршується сон, наступає
денна в’ялістю та навіть психо-емоційні прояви.
При тривалому порушенні дихання у дітей моОториноларингологія, №2-с (2), 2019

жуть розвиватися зміни форми обличчя, деформація грудної клітки та, навіть, розумове відставання, які звичайно тривожать батьків. Лікування даної патології, як правило, хірургічне.
Метою нашого дослідження було вивчення результатів хірургічного лікування – аденотонзилотомія у 142 дітей, віком від 3-х до 8-и
років, які страждали дихальними розладами під
час сну через значну гіпертрофію лімфаденоїдної тканини глотки і лікувалися в ОДЛ на про-
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тязі 2010-2015 роках. Дівчат було 68, хлопців –
74. Тривалість захворювання була від 6 місяців
до 3-х років.
Клінічні прояви захворювання характеризувалися хропінням під час сну у всіх дітей, гугнявістю. Дихання з відкритим ротом було у 86,
прояви апное – у 67, закладання носа – у 58 хворих. Аденоїдний тип обличчя проявлявся у половини випадках, деформація грудної клітки, її
западання, різного ступеню, була у 17 дітей.
Всім дітям було проведено комплексне
отоларингологічне, клінічне, лабораторне обстеження і виконано хірургічне лікування: аденотонзилотомя під загальним інтубаційним знеболенням. У 36 дітей вже в першу ніч після операції

покращилося дихання, не було хропіння та нічного апное. Через тиждень у більшості дітей зникли клінічні прояви обструктивного синдрому
під час сну. Діти стали активними. При огляді
дітей через місяць у 77,4% не виявлено клінічних
проявів хвороби. При огляді дітей через рік тільки у 12(8,4%) дітей періодично спостерігалося
незначне хропіння під час сну та закладання носа, без явищ апное. Цим дітям проведено консервативне лікування – наступило одужання.
Таким чином, при значній гіпертрофії лімфаденоїдної тканини глотки з проявами храпу
та обструктивного апное під час сну у дітей,
операція аденотонзилотомія є ефективним методом лікування дихальних розладів.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2019

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ФІБРОЕНДОСКОПІЯ В ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ
СТОРОННІХ ТІЛ НОСОГЛОТКИ У ДІТЕЙ
Сторонні тіла ЛОР-органів часто зустрічаються в практиці дитячого отоларинголога і
займають важливе місце в структурі ургентної
лікарської допомоги дітям. В більшості випадків
їх діагностика не складна і, як-правило, вони
успішно видаляються в амбулаторних чи стаціонарних умовах. В той же час сторонні тіла носової частини глотки – носоглотки спостерігаються відносно рідко, важко діагностуються та
існують певні проблеми при їх видаленні із-за
візуальної недоступності.
Запровадження в клінічну практику волоконних оптичних фіброендоскопів значно розширило можливості детального візуального
огляду носоглотки та дозволило не тільки виявити, але і визначити локалізацію стороннього
тіла, його форму та суттєво покращило умови
успішного його видалення без ускладнень.
Нами проаналізовано досвід використання ендоскопічної діагностики та лікуванні у 8
дітей віком від 3 до 7 років, які знаходилися на
лікуванні в ЛОР-відділенні ОДЛ. Дівчат було 3,
хлопців – 5. Всі хворі звернулися в першу добу
захворювання. Діти скаржилися на біль в горлі,
кров’янисті виділення з носа і глотки, покашлювання, були неспокійними. У 3-х дітей було підвищення температури тіла. Згідно анамнезу у 5х дітей при спробі видалити гостре стороннє
тіло носа в районній лікарні, воно було проштовхнуте в носоглотку та вклинилося. У інших 3-х
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випадках, коли діти давилися стороннім тілом,
батьки робивши спробу пальцем його видалити,
заштовхували предмет в носоглотку.
При передній риноскопії виявлялися значні слизові виділення в обох частинах порожнини носа та утруднення носового дихання, але
виявити стороннє тіло було неможливо. При
задній риноскопії були слизово-кров’янисті виділення, але не вдавалося визначити локалізацію
сторонніх тіл. Наявність сторонніх тіл в носоглотці підтверджувалося пальцевим дослідженням. Спроби негайного видалення сторонніх тіл
«в сліпу» були невдалими і виникала кровотеча.
На боковій рентгенограмі лицевої частини черепа у 5-х дітей контрастувалося металічне стороннє тіло (гвіздки, проволока, шайба) носової
частини глотки. Тільки під загальним інтубаційним наркозом при допомозі волоконного ендоскопа і зігнутих щипців успішно проведено
видалення сторонніх тіл, які були вклинені в
носоглотці. У 2-х випадках були гострі пластмасові части іграшок, у 1-го тваринна кісточка.
Ускладнень після видалення сторонніх тіл з носоглотки не було.
Отже, використання фіброендоскопічного
дослідження у дітей малечого віку дозволяє візуально більш детально оглянути носоглотку та
визначити локалізацію, форму вклиненого стороннього тіла і без ускладнень, під загальним
знеболенням, виконати хірургічне втручання –
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

видалення стороннього тіла та добитися повного одужання дітей. Фіброендоскопічне дослідження повинно більш широко використовуватися при підозрінні на стороннє тіло носоглотки

і при інших захворюваннях дітей для своєчасної
об’єктивної діагностики і проведення якісного
лікування. По своїй цінності воно немає іншої
альтернативи.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2019

Ф.Д. ЄВЧЕВ, С.М. ПУХЛІК, В.В. ГАЄВСКИЙ, О.В. ТИТАРЕНКО,
І.Е. ЧЕРНИШЕВА, І.В. ДОБРОНРАВОВА (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ОТОЛАРИНГОЛОГА ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ ГОЛОВИ,
ПОРОЖНИН ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТУ ТА ШИЇ
Актуальність: Сьогодні за допомогою з
гострою патологією органів голови і шиї звертаються більш 60% хворих. Більшість з них лікуються самостійно і тому вже з ускладненням
госпіталізуються у ЛОР відділення.
До невідкладних станів слід віднести кровотечі, паратонзилярні і заглоткові абсцеси,
флегмонозний ларингіт, флегмона шиї, стенози
гортані і сторонні тіла дихальних шляхів.
Так, гостра кровотеча із верхніх дихальних шляхів спостерігається часто. Вони можуть
бути помірними та великими. Причини гострої
кровотечі різноманітні. На першому місці серед
них стоїть травма носа, на другому – загальні
захворювання організму, зокрема, серцевосудинної системи (гіпертонічна хвороба). Але
найнебезпечніші і великі кровотечі спостерігаються при злоякісних процесах решітчастого
лабіринту та ротоглотки. Особливо небезпечні
кровотечі спостерігаються після не адекватної
променевої терапії та при пролонгації злоякісного процесу і його рецидиву.
Встановити місце, що кровоточить, в порожнині носа та ротоглотки допомагає ендоскопія. Важче визначити таке місце в глибших відділах носа. Кровотеча може досягти великих
розмірів і навіть привести до смерті. При гострій втраті крові завжди спостерігається порушення загального стану хворого. Для спинання
кровотечі у клінічній практиці застосовується
консервативна терапія та ватно-марлева тампонада які при поширених травмах і злоякісних
пухлинах носо- та ротоглотки не ефективні, тому отоларингологам доводиться проводити хірургічні втручання на шийному судинному пучку, зокрема, накладання лігатури на зовнішні
сонні артерії.
Усі кровотечі в ділянці голови і порожнин
лицевого скелета, включаючи і кровотечі з судин

твердої мозкової оболонки, за винятком внутрішньочерепних і внутрішньо орбітальних, можуть
бути зупинені накладанням лігатури на зовнішні
сонні артерії, оскільки всі зазначені відділи васкуляризуються гілками названих артерій.
Наприклад в нашому відділені в рік приходиться проводити спинання кровотеч шляхом
накладанням лігатури на зовнішні сонні артерії
у 40% хворих на злоякісні пухлини ротоглотки.
При гнійних ускладненнях голови і шиї
отоларинголог повинен невідкладно провести
хірургічне втручання шляхом розтину абсцесу.
Особливо важливо своєчасно у 100% хворих це
виконати, щоб не розвилася аденофлегмона та
медіастиніт. За даними архіву 25% хворих госпіталізуються запізно, вже з ознаками аденофлегмони та медіастиніту.
Стенози гортані можуть проявитися як
при запальних і алергічних станах, так і при
злоякісних пухлинах та сторонніх тіл гортаноглотки. У цих випадках показана екстрена трахеотомія.
Висновки
При невідкладних та важких станах з боку
голови і шиї, які граничать зі смертю, тобто для
збереження життя, отоларинголог повинен вміти:
По перше – при гострій кровотечі у хворих із травмами решітчастого лабіринту потрібно провести хірургічне втручання шляхом руйнування клітин решітчастого лабіринту або перев’язки зовнішніх сонних артерій.
По друге – провести хірургічне втручання
при гнійних ускладненнях голови і шиї методом
розтину абсцесу для профілактики важкого
ускладнення – медіастиніту та сепсису.
По третє – провести трахеотомію у хворих зі стенозом гортані і видалити стороннє тіло.

© Ф.Д. Євчев, С.М. Пухлік, В.В. Гаєвский, О.В. Титаренко, І.Е. Чернишева, І.В. Добронравова, 2019
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А.Ф. ЄВЧЕВА, І.Е. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ФОТОЛОН В ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
НА ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ШКІРИ ЗОВНІШНЬОГО НОСА І ВУХА
Вступ. Топічна і диференційна діагностика хронічних станів: актинічного кератозу та
хвороби Боуена і cancer in situ є досить складним та непростим завданням, хоча клінічні прояви захворювання у вигляді зміни кольору та
розмірів новоутворень спостерігаються достатньо рано. На жаль, на цьому етапі хворі не звертаються за медичної допомогою. Однак ці ознаки вже можуть свідчити про агресивність процесу.
Питання сучасної діагностики злоякісних
новоутворень шкіри зовнішнього вуха і носа є
актуальними тому, що діагностування на пізніх
стадіях розвитку раку призводить до низької
якості життя та виживаності хворих. Але при
наявності пухлини шкіри зовнішнього носу і
вуха із злоякісними ознаками потрібно провести
лікування на ранній стадії розвитку у вигляді
хірургічного видалення (висічення) пухлинного
ураження або фотодинамічної, або кріотерапії.
Все викладене вище підтверджує необхідність пошуку та впровадження сучасних методів діагностики, які би дали найбільшу інформацію про походження пухлини шкіри та
сприяли визначення межі пухлинного ураження.
На наш погляд проблеми достатньої візуалізації
з метою радикального висічення пухлинного
ураження є актуальними на сьогоднішній день.
Мета дослідження: оцінити ефективність
використання фотосенсибілізатора ФОТОЛОН
шляхом внутрішньо-очагового введення для
визначення межі пухлинного ураження з метою
радикального видалення пухлини.
Матеріал і методи: У Лор-онко відділенні міської клінічної лікарні за період 2016-2018
років виконане хірургічне лікування 42 хворих з
злоякісними пухлинами шкіри зовнішнього носа
і вуха. Чоловіків було 24 (57%), жінок – 18 (42,8
%).
Всім хворим проведено загально-клінічні
обстеження, оцінювали клінічну семіотику за

допомогою дерматоскопії, термодиференційного тесту і морфологічного дослідження. Також
проводили спосіб діагностики межі пухлинного
ураження зовнішнього вуха та носу, що здійснюють шляхом застосування флуоресцентної
візуалізації в режимі внутрішньо-очагове введення за час до операції, з метою флуоресцентної візуалізації межі пухлинного ураження із
використанням фотосенсибілізатора ФОТОЛОН
в режимі внутрішньо-очагове введення за час до
операції в дозі від 1.0 до 3.0 мг/кг маси тіла на
протязі 3 -5 хвилин.
Цей метод відрізняється від стандартного,
коли видалення пухлини проводиться під контролем зору і метода – Мохса (F. Mohs, 1936),
коли додатково виконують мікроскопію межі
резекції, а у разі коли мікроскопія знаходить
неоклітини додатково потрібно проводити резекцію межі пухлинного ураження із послідуючій
мікроскопією.
Результати: із 42 прооперованих хворих
з використанням флуоресцентної візуалізації в
режимі внутрішньо – очагового введення фотосенсибілізатора ФОТОЛОН на протязі терміну
спостереження (2-х років) був відсутній рецидив. Якість життя була задовільною.
Висновки:
Злоякісні пухлини шкіри зовнішнього вуха і носа є розповсюдженої та складною патологією, у яких лікування залежить від локалізації,
форми росту і морфології.
Метод внутрішньо-очагове введення за
час до операції в дозі від 1.0 до 3.0 мг/кг маси
тіла фотосенсибілізатора ФОТОЛОН дозволив
провести радикальне хірургічне висічення пухлинного ураження і відсутня рецидиву та ускладнення у 100% хворих.
Сьогодні бажано застосовувати флуоресцентну діагностику в якості візуалізації межи
пухлинного ураження шкіри для радикального
висічення.
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А.Я. ЖЕЛТОВ, А.Д. ГУСАКОВ, А.А. ГУСАКОВА, А.Н. КОСТРОВСКИЙ
(ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ
ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Гипертрофия лимфоидной ткани (глоточной, трубных миндалин), как проявление компенсаторно-приспособительной реакции к неблагоприятным внешним агентам, а так же хронического воспаления (вне зависимости от величины ее объема и локализации) на фоне извращенной адаптации, может приводить к механической обструкции глоточного устья слуховой трубы. При распространении в зону обильного снабжения вегетативными нервными окончаниями (розенмюллеровскую ямку, латеральными отделами носоглотки) представляет собой
очаг постоянного патологического воздействия.
Это провоцирует отек слизистой оболочки, вызывает нарушение ее вентиляционной функции,
активная фаза которой, находится в прямой зависимости от тонуса вазодилататоров, контролируемых вегетативной нервной системой
(Климанцева Т.В., Бобошко М.Ю., Doyle W.J.,
Winther B., 2014).
Доказано, что различные вегетативные
реакции, обеспечивающие защитные механизмы, которые выходят за пределы компенсации,
могут формировать синдром патологической
адаптации (Вейн А.М., 2003). Следовательно,
восстановление равновесия в вегетативной иннервации слизистой оболочки может явиться
эффективным, патогенетически обоснованным
методом лечения ЭСО.
Целью нашего исследования явилось изучить и проанализировать состояние микроциркуляции до и после раздражения слизистой оболочки носа в обл. розенмюллеровской ямки у
здоровых детей и у детей с гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки, страдающих экссудативным средним отитом.
Материалы и методы: изучено состояние микроциркуляции крови (МЦК) в слизистой
оболочке полости носа с помощью лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) у 29 детей. В
первую группу вошло 11 здоровых детей в возрасте 6-7 лет без признаков ринита и секреторного отита. Вторую группу составили 18 детей с
аденоидными вегетациями 2-3 степени, страдающих секреторным отитом.
При исследовании МЦК СО полости носа
оценивалась общая перфузия (М) слизистой оболочки, показатель микроциркуляции (ПМ); сред-

нее колебание перфузии относительно среднего
значения потока крови (σ); пульсовую волну
(ПВ); дыхательную волну (Дв); миогенную волну
(Мв); нейрогенную волну (Нв); показатель шунтирования (ПШ) и данные вейвлет-анализа, отражающие функциональное состояние микроциркуляции. Исследование МЦК проводилось с
переднего отдела нижних носовых раковин в течение 3 минут в покое и после зондирования ватником слизистой в области расположения крылонебного узла и розенмюллеровской ямки.
Результаты: При анализе ЛДФ-грамм
группы здоровых детей в покое у 11 (100%) отмечено преобладание активных механизмов регуляции кровотока над пассивными. Практически отсутствует артерио-венулярное шунтирование. При оценке реакции МЦР на механическое раздражение у детей первой группы у 9
(81%) отмечается увеличение перфузии, возрастает модуляция кровотока амплитуд нейрогенного и миогенного компонентов.
У детей второй группы уровень показателей микроциркуляци и сигмы выше, по сравнению с первой группой. У 24 (86%) усиление
перфузии СО носа носит застойный характер,
что подтверждается снижением значений миотонуса и увеличением значения сердечных колебаний. Также у этих пациентов наблюдается
выраженное шунтирование, свидетельствующее
о перегрузке капилляров СО полости носа. После механического раздражения слизистой оболочки в области розенмюллеровской ямки происходит незначительное увеличение значений
ПМ, при этом только за счет возрастания кровотока амплитуд только миогенного компонентов,
что позволяет предположить "истощение" нейровегетативной регуляции, на фоне длительного
раздражения этой рефлексогенной зоны.
Выводы: при постоянном механическом
раздражении патологическим содержимым или
гипертрофированной лимфоидной тканью зон
вегетативной иннервации боковой стенки носоглотки отмечается нарушение функции в иннервируемых зонах и развитие ЭСО. Следовательно, восстановление равновесия в вегетативной
иннервации слизистой оболочки может явиться
эффективным, патогенетически обоснованным
методом лечения ЭСО.
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А.Я. ЖЕЛТОВ, А.Д. ГУСАКОВ, Д.Н. КОКОРКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ НОСА
У ДЕТЕЙ ПРИ ЭКССУДАТИВНЫХ СРЕДНИХ ОТИТАХ С ГИПЕРТРОФИЕЙ
ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
Актуальность. Снабжение дыхательных
путей воздухом, его нагревание, фильтрацию и
увлажнение (С.Б. Безшапочный, В.В. Кищук,
2009) требует координированной работы нескольких систем, включая сосуды слизистой
оболочки, автономные и сенсорные нервы под
контролем вегетативной нервной системы
(ВНС). Функционирование нейрогенного аппарата носоглотки определяет стойкость и полноту сигнала то типу «аксон-рефлекса» и обеспечивает выраженность отека, ишемизации слизистой, работу мукоцилиарного клиренса. Доказано, что различные вегетативные реакции, обеспечивающие защитные механизмы, которые
выходят за пределы компенсации, могут формировать синдром патологической адаптации
(А.М. Вейн, 2003). Следовательно, восстановление равновесия в вегетативной иннервации слизистой оболочки может явиться эффективным,
патогенетически обоснованным методом лечения ЭСО. Постоянное раздражение патологическим содержимым или гипертрофированной
лимфоидной тканью зон вегетативной иннервации в частности от крыло-небного узла и может
приводить к нарушению микроциркуляции крови, застою, экссудации в иннервируемых зонах.
Цель нашего исследования: изучить и
проанализировать состояние микроциркуляции
до и после раздражения слизистой оболочки
носа в обл. розенмюллеровской ямки у здоровых детей и у детей с гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки страдающих экссудативным средним отитом.
Материалы и методы: изучено состояние микроциркуляции крови (МЦК) в слизистой
оболочке полости носа с помощью лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) у 29 детей. В
первую группу вошло 11 здоровых детей в возрасте 6-7 лет без признаков ринита и секреторного отита. Вторую группу составили 18 детей с
аденоидными вегетациями 2-3 степени страдающих секреторным отитом.
При исследовании МЦК СО полости носа
оценивалась общая перфузия (М) слизистой
оболочки, показатель микроциркуляции (ПМ);
среднее колебание перфузии относительно
среднего значения потока крови (σ); пульсовую
волну (ПВ); дыхательную волну (Дв); миоген-

ную волну (Мв); нейрогенную волну (Нв); показатель шунтирования (ПШ) и данные вейвлет анализа, отражающие функциональное состояние микроциркуляции. Исследование МЦК проводилось с переднего отдела нижних носовых
раковин в течение 3-х минут в покое и после
зондирования ватником слизистой в области
расположения крылонебного узла и розенмюллеровской ямки.
Результаты. При анализе ЛДФ грамм
группы здоровых детей в покое у 12(100%) отмечено преобладание активных механизмов регуляции кровотока над пассивными. Практически отсутствует артерио-венулярное шунтирование. При оценке реакции МЦР на механическое раздражение у детей первой группы у
9(81%) отмечается увеличение перфузии, возрастает модуляция кровотока амплитуд нейрогенного и миогенного компонентов.У детей
второй группы уровень показателей микроциркуляци и сигмы выше, по сравнению с первой
группой. У 24 (86%) усиление перфузии СО носа носит застойный характер, что подтверждается снижением значений миотонуса и увеличением значения сердечных колебаний. Также у этих
пациентов наблюдается выраженное шунтирование, свидетельствующее о перегрузке капилляров СО полости носа. После механического
раздражения слизистой оболочки в области розенмюллеровской ямки происходит незначительное увеличение значений ПМ, при этом
только за счет возрастания кровотока амплитуд
только миогенного компонентов, что позволяет
предположить "истощение" нейровегетативной
регуляции, на фоне длительного раздражения
этой рефлексогенной зоны.
Выводы: наличие постоянного раздражения патологическим содержимым при синуситах и аденоидитах или гипертрофированной
лимфоидной тканью зон вегетативной иннервации боковой стенки носоглотки, где расположены устья слуховых труб, может приводить к нарушению их функции и застойным явлениям в
иннервируемых зонах. Следовательно, восстановление равновесия в вегетативной иннервации слизистой оболочки может явиться эффективным, патогенетически обоснованным методом лечения ЭСО.
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В.С. ЗАЙЦЕВ (ДНЕПР, УКРАИНА)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ
Большая распространенность воспалительных заболеваний ЛОР-органов в популяции
требует дальнейшего поиска путей повышения
эффективности их лечения. Одним из таких направлений является использование лазерной
терапии (ЛТ). Благодаря своей терапевтической
универсальности, обусловленной взаимодействием на патогенетические звенья, общие для
разных заболеваний, ЛТ является оптимальным
методом лечения всего спектра заболеваний
ЛОР-органов.
Включение ЛТ в комплекс лечебных мероприятий при острых и обострении хронических заболеваний ЛОР-органов позволяет эффективно решать ряд задач: устранять местные
и общие признаки воспаления, максимально
уменьшить боль и дискомфорт, восстановить
измененную или утраченную функцию органа.
Особо следует отметить повышение клинического эффекта при сочетании лазерного воздействия с медикаментозной терапией. Поскольку
лазерное излучение активизирует микроциркуляцию в зоне облучения, концентрация лекарственного вещества в этой области увеличивается
и пролонгируется его лечебный эффект. На фоне ЛТ возможно снижение дозировки применяемого препарата.
Целью нашего исследования явилась
оценка эффективности комплексного лечения
воспалительных заболеваний ЛОР-органов с
использованием лазерной терапии.
Материалы и методы. В исследование
включены 37 пациентов разных возрастных
групп от 18 до 64 лет. По нозологическим формам распределение заболеваний было следующим: вазомоторный ринит – 4 (10,8%); острые и
обострение хронических синуситов – 16
(43,3%); острые фарингиты и ларингиты – 12
(32,4%), наружные отиты – 5 (13,5%). Контрольную группу составили 28 больных с аналогичной патологией ЛОР-органов, которые получали базовую этиотропную и патогенетическую
терапию, проводившуюся по общепринятым
схемам в соответствии с требованиями медицинских стандартов, при этом процентное распределение пациентов по нозологическим формам было близким к таковому в группе наблюдения. Оценка эффективности лечения проводилась по анализу субъективных ощущений пациентов, данных объективного осмотра ЛОРорганов и динамике функциональных расстройств. Лечение всех пациентов проводилось
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

амбулаторно в ЛОР-кабинете Медицинского
центра «Клиника семейной медицины».
Для выполнения процедуры ЛТ нами использовался лазерный терапевтический аппарат
отечественного производства «Лика терапевт». В
зависимости от локализации и площади планируемого участка облучения использовались прямые или с углом наклона 30°, 60° трубчатые насадки различной длины и диаметра или «тела
свечения» из органического стекла. Во всех случаях лазерное воздействие выполнялось излучением красной области спектра, длина волны 658
нм. Во время проведения процедуры ЛТ пациент
и врач пользовались защитными очками.
Методика лечения: при вазомоторном
рините облучение слизистой оболочки (СО)
нижних носовых раковин выполнялось излучением красной области спектра, выходная мощность 10-20 мВт, экспозиция 120-180 сек., на
курс лечения 7-10 процедур. В лечении острых
и обострения хронических риносинуситов облучение СО носовых ходов выполнялось с преимущественным воздействием на область соустий околоносовых пазух, выходная мощность
излучения 20-30 мВт, экспозиция 180 сек., на
курс лечения 5-7 процедур. При лечении острого фарингита прямым световодом или «телом
свечения» облучалась СО задней стенки глотки,
выходная мощность излучения 20-30 мВт, экспозиция 180-240 сек. Для облучения СО гортаноглотки и гортани использовалась трубчатая
насадка под углом 30° или 60° с аналогичными
параметрами выходной мощности и экспозиции.
В лечении диффузных форм наружного отита
использовалась прямая насадка диаметром 2 мм,
выходная мощность излучения составляла 20
мВт, экспозиция 180-240 сек., на курс лечения
5-7 ежедневных процедур.
Результаты: с момента начала лечения и
до 7 суток все пациенты отмечали улучшение
самочувствия, регрессию субъективных симптомов, что подтверждалось данными объективного
исследования. Однако у больных основной группы стихание главных признаков заболевания было более интенсивным и отмечалось в более ранние сроки: уже через 3-4 дня было отмечено ослабление общих интоксикационных и локальных
симптомов воспаления. Полное выздоровление в
этой группе отмечено в среднем на 2,4±0,3 дня
быстрее, чем в контрольной. Наиболее заметными и контролируемыми были отличия между результатами лечения пациентов с наружным оти-
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том, которые регистрировались в основной группе на 3,1±0,3 дня раньше, чем в контрольной
(p<0,05). При этом был выявлен высокий уровень
корреляции субъективных ощущений с данными
отоскопии. Наряду с клиническим улучшением
отмечался благоприятный сдвиг показателей
крови, указывающий на ослабление воспалительного процесса.

Результаты проведенных исследований
свидетельствуют о том, что включение лазерной
терапии в комплекс лечебных мероприятий при
воспалительных заболеваниях ЛОР органов существенно повышает их терапевтическую эффективность. Метод прост, хорошо переносится
пациентами, а его применение позволяет сократить сроки лечения.

© В.С. Зайцев, 2019

Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, А.Ю. БРЕДУН,
О.Г. РЫЛЬСКАЯ, С.В. ТИМЧЕНКО, Т.В. СМАГИНА, Л.И. ВОЛОСЕВИЧ,
В.И. НЕСТЕРЧУК, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ МУКОЗАЛЬНЫХ ВАКЦИН
В ИММУНОТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Мукозальные
вакцины
(mucosa
–
cлизистая оболочка) представляют собой биопрепарат, полученный из условно патогенных и
патогенных микроорганизмов, находящихся на
слизистых оболочках организма, чаще всего
дыхательных путей. Мукозальные вакцины
(м/вакцины) некоторые исследователи называют
еще бактериальными иммуномодуляторами,
однако эффект иммуномодуляции в широком
понимании этого термина, как показано рядом
авторов (Р.И. Хаитов и соавт., 2011; А.Е. Абатуров и соавт., 2016; О.Ф. Мельников и соавт.,
2017) проявляется не всегда. Вместе с тем специфическая гуморальная компонента при проведении мукозальной вакцинации проявляется
наиболее отчетливо и эффективно, особенно в
образовании протективных антител.
Условно все существующие м/вакцины
делят на препараты локального (респиброн,
ИРС19, исмижен) и системного применения
(ОМ85, биостим, рибомунил). По нашим наблюдениям, наиболее эффективным препаратом
пероральной вакцинации является ОМ-85
(«Бронховаксом»); его применение у больных
инфекционно-воспалительными заболеваниями
верхних дыхательных путей взрослых и детей
способствовало
существенной
стимуляции
уровня sIgA в ротоглоточном секрете, носовой
слизи и слезе, повышению активности локального фагоцитоза, стабилизации резидентной

микрофлоры и снижению транзисторной микрофлоры. В отличие от локально применяемых
мукозальных вакцин, препарат ОМ-85 не вызывал формирования аллергических реакций и не
вызывал повышения в сыворотке крови больных
концентрации общего IgE. Важно отметить, что
стимулирующий эффект от применения ОМ-85
был более длительным, нежели при использовании мукозальных вакцин локального применения.
При проведении вакцинации микробными
вакцинами на основе опыта Института отоларингологии НАМН Украины рекомендуется
придерживаться следующих рекомендаций:
- обязательно перед назначением мукозальной вакцины проверять состояние иммунитета, хотя бы локального;
- у больных хроническим тонзиллитом
при назначении мукозальных вакцин локального действия необходимо определение уровня
общего IgE и наличия микробной аллергии;
- при наличии аллергических реакций любого генеза предпочтение нужно отдавать мукозальным вакцинам системного действия (ОМ
85).
Одним из важных условий успешного
применения мукозальных вакцин всех типов
является предварительная детоксикация организма и нормализация «иммунологической
платформы».
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Т.Ю. ЗАПОРОЖЕЦ, І.В. ЛОСКУТОВА (РУБІЖНЕ, УКРАЇНА)
ЦИТОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ЕКСУДАТУ СЛУХОВОЇ ТРУБИ
ПРИ ЕКСУДАТИВНОМУ СЕРЕДНЬОМУ ОТИТІ
Ексудативний середній отит (ЕСО) – широко розповсюджене захворювання, яке виникає в
результаті порушення дренажної та вентиляційної
функцій слухової труби. Патогенез ЕСО активно
вивчається на клітинному рівні, вважають, найбільш ймовірним є ураження епітеліального шару
слухової труби, утворення та застій слизового секрету, що тягне за собою порушення аерації барабанної порожнини і евакуації її вмісту.
Мета – проаналізувати зміну клітинного
складу ексудату слухової труби при ексудативному середньому отиті
Нами обстежено 68 хворих з ЕСО віком
20-59 років, з яких більшість складали чоловіки
(42 осіб – 61,8%). У 29 хворих (42,6%) клінічні
ознаки захворювання відзначалися протягом 2127 днів, тобто тривалістю до одного місяця (катаральна стадія), у 39 хворих (57,4%) – від 1,5
до 12 місяців (секреторна стадія). Хворих із мукозною та фіброзною стадіями хвороби до дослідження не включали.
При
катаральній
стадії
запальнодеструктивного процесу в середньому вусі в
ексудаті спостерігався цитоз (до 450±29,3) за
рахунок нейтрофілів (68,5±5,3%), тоді як кількість лімфоцитів і еозинофілів було значно менше – 3,3±0,3% і 0,4±0,01%, відповідно. Індивідуальний аналіз цитограм ексудату слухової
труби при катаральній стадії ЕСО виявив у більшості пацієнтів (20 осіб – 69,0%) високий
вміст нейтрофілів (71,1±5,6%), з тенденцією до
зниження лімфоцитів (до 0,9±0,1%). У решти
обстежених цієї групи показники цитограми
відповідали гострого запального процесу – незначний цитоз (378±42,3%) за рахунок помірного підвищення нейтрофілів (до 59,1±3,1%), еозинофілів (до 0,8±0,05%) і лімфоцитів (до
3,9±0,7%), що можна вважати позитивним прогностичним критерієм до одужання. Кількість
епітеліоцитів і фібробластів в ексудаті з слухової труби при катаральній стадії ЕСО становило
37,1±3,0% і 12,9±2,4%, відповідно. Підвищення
кількості нейтрофілів з ознаками деструкції мо-

жна розцінювати як показник незавершеного
фагоцитозу, що характеризує перехід патологічного процесу з гострого стану в затяжне або
хронічне.
При секреторній стадії ЕСО кількість клітин в ексудаті з слухової труби дорівнювало
186±25,3%, що в 2,42 рази менше, ніж у хворих
з катаральної формою захворювання (р<0,01).
Вміст нейтрофілів складав 63,9±60%, лімфоцитів – 4,6±0,9% і еозинофілів – 0,2±0,07%, тобто
кількість лімфоцитів підвищувався в 1,39 раз
(р<0,05), а еозинофіли знижувалися вдвічі
(р<0,05). В мазках з ексудату при секреторною
стадії запально-деструктивного процесу в середньому вусі були виявлені епітеліоцити
(20,5±4,1%) і фібробласти (14,3±3,1%), причому
тільки кількість епітеліоцитів статистично відрізнялося від аналогічного показника при катаральній стадії. За характером ексудату в 17 випадках (43,6%) тип цитограми характеризувався як
запальний і 22 випадках (56,4%) – запальнорегенераторний. При запальному типі мазка реєструвався нейтрофільоз (78,5±7,5%), а кількість
лімфоцитів дорівнювала 3,8±0,2%. В мазках з
ексудату слухової труби кількість епітеліоцитів
становила 26,3±2,8% і фібробластів – 11,8±1,9%.
Клітинний склад ексудату слухової труби при
запально-регенераторних типі цитограми характеризувався лімфоцитозом (5,2±2,8%) і підвищенням кількості фібробластів (15,3±1,8%), а
число нейтрофілів складало 56,3±4,7%.
Можна зробити висновок, що запальнорегенераторний тип цитограми свідчить про формування фази репарації, оскільки макрофаги
сануючих вогнища запалення і усувають наслідки руйнувань, завданих нейтрофилами. Особливу роль відіграють фібробласти, що синтезують
компоненти матриксу сполучної тканини у вогнищі (колаген, протеоглікани, структурні глікопротеїни), а стійкий лімфоцитоз у хворих з тривалим процесом в середньому вусі можна розцінювати як формування хронічного запального
процесу.
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М.В. КАЛАШНИК, А.В. ЛУПЫРЬ, С.Н. ГРИГОРОВ, М.И. ЯЩЕНКО, Ю.М. КАЛАШНИК,
А.А. КАРЧИНСКИЙ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ПЛАСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НОСА
Устранение последствий травматических
повреждений наружного носа приобретают особую актуальность в связи с возросшими требованиями к эстетике лица в целом, и наружного
носа, в частности. Среди причин, которые приводят к деформациям, следует отметить бытовые, производственные и, особенно, военные
травмы лица и носа. Наиболее тяжелыми в косметическом плане являются повреждения наружного носа, в том числе его травматическая
полная или частичная ампутация. Поэтому проблема хирургического восстановления формы и
функции носа остается чрезвычайно актуальной
и важной.
В этой связи нами изучены результаты
хирургического лечения повреждений пирамиды наружного носа у 32 больных, которым проводилось хирургическое лечение в клинике за
последние 20 лет. Проведен анализ характера
хирургического вмешательства и его эффективности у 24 мужчин и 8 женщин в возрасте от 31
до 54 лет. В зависимости от формы и объема
повреждения выделены дефекты апикального –
концевого отдела пирамиды носа – у 18 (56,2%)
больных; крыла носа – у 8 (25,0%) и спинки носа – у 6 (18,8%) пациентов.
Причинами, обусловившими возникновение дефектов, были укусы собак у 17 пациентов
(53,1%), травмы, нанесенные людьми – у 2
(6,25%), производственная травма (осколки
стекла) с последующей ампутацией кончика
носа наблюдались у 11 (34,3%) пациентов, дефекты после хирургического лечения онкопатологии носа у 2 (6,25%) больных, боевая минновзрывная травма – 1 (3,1%) пациент. У 26 пациентов (81,25% %) повреждения носа сопровождались разрушением или частичным отрывом
хрящевых структур носа.
При выборе объема хирургического восстановления формы наружного носа учитывались характер и вид повреждения. При ограниченных дефектах апикального отдела носа производилась пластика свободным кожным лоску-

том, взятым с внутренней поверхности плеча,
которая выполнена у 18 (56,2%) больных.
При ограниченных дефектах крыла носа
использовался аутотрансплантат, взятый из завитка ушной раковины с одномоментной его
пластикой – у 7 (21,8%) пациентов. При обширных дефектах и повреждениях комбинированного характера производилась пластика перемещенным слизисто-хрящевым трансплантатом
носовой перегородки на питательной ножке – у
2 (6,3%) пациентов.
В случаях значительных повреждений
комбинированного характера производилась
многоэтапная пластика филатовским лоскутом,
сформированным в щечной области – у 5
(15,6%) больных. Важным условием проведения
пластики являлась подготовка раневого ложа,
для чего достигалось умеренно выраженное
гранулирование раны. В раннем послеоперационном периоде проводилась в обязательном порядке контролируемая гипотермия трансплантата в течение 3-4 суток. Все пластические оперативные вмешательства проводились в достаточно ранние сроки – 2-3 недели после травмы – до
формирования грубых рубцово-спаечных изменений в перифокальной области. Приживление
трансплантатов достигнуто у всех больных. В то
же время, у 5 (15,6%) наблюдалось, преимущественно в периферийной зоне, ограниченное
некротизирование трансплантата. Данные изменения практически не повлияли на конечные
результаты косметической реабилитации больных.
Таким образом, адекватным методом устранения травматических повреждений наружного носа является пластика носа, которая должна
проводится в оптимальные сроки после получения травмы. Выбор и объем операции зависит от
характера травматических повреждений носа.
Проведение контролируемой гипотермии обеспечивает оптимальные условия для сохранения
энергетического баланса трансплантата, улучшает условия его реологии и, соответственно,
приживление трансплантата.
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О.О. КАРЧИНСЬКИЙ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА ДИНАМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННІ ЗА ХВОРИМИ З БАКТЕРІАЛЬНИМИ
РИНОСИНУСИТАМИ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ
Актуальність: Згідно з епідеміологічними дослідженнями у світі 15% дорослого населення і 5% дітей страждають на запальні захворювання ННП. За даними статистичних показників, в Україні на гострі риносинусити (ГРС)
хворіють до 12–15% населення. Частка верхньощелепного синуситу (ВЩС) в структурі всіх
риносинуситів становить 56–73%. У рамках Національної програми США з вивчення стану
здоров'я населення, що проводилася в 2008 р.,
було показано, що приблизно кожен сьомий
(13,4%) дорослий у віці ≥18 років хворів на риносинусит протягом останніх 12 місяців. Захворюваність серед дорослих США у жінок вища,
ніж у чоловіків (приблизно в 1,9 рази). При
цьому пік захворюваності припадає на дорослих
віком 45-74 років (Hastan D., 2011).
На сьогоднішній день іригаційна терапія є
невід'ємною частиною терапії при лікуванні
ГРС з метою підвищення рівня одужання та
зменшенні часу непрацездатності хворих на цю
патологію.
Мета дослідження: Вивчення можливостей підвищення ефективності консервативного
лікування ГРС шляхом долучення проведення
іригаційної терапії до стандартних схем.
Матеріали та методи дослідження: З
метою проведення іригації порожнини носа для
виконання поставлених завдань був використаний спеціально модифікований наконечник для
іригації порожнини носа, який поєднує в собі
ретроназальний душ з активною аспірацією.
Матеріал виготовлення канюлі – медичний метал з пластичними властивостями та пам'яттю
форми.
Для оцінки динаміки перебігу бактеріального ГРС було відібрано 40 хворих, котрим, поряд з традиційним консервативним лікуванням,
була призначена іригаційна терапія.

Вони були поділені на дві підгрупи по
20 пацієнтів у кожній:
1 – 1-а підгрупа складалася з 20 осіб: 12
чоловіків (60%) і 8 жінок (40%), яким під час
лікування використовували іригаційну терапію;
2 – 2-а підгрупа складалася з 20 осіб: 15 чоловіків (75%) та 5 жінок (25%), яким під час лікування не використовували іригаційну терапію.
Лікарем і пацієнтом проводилася оцінка
ступеня вираженості патологічних симптомів за
10 бальною шкалою
Результати: Ефективність лікування в
групі 2, виявилася вищою, ніж в групі 1
(р<0,05). Так, покращення якості ефективності
лікування з долученням іригаційної терапії у
хворих на бактеріальні ГРС, у яких лікування
проводилось безпункційним методом, до середини лікування було ефективніше на 27,27%, а
вже наприкінці лікування цей показник складав
43,75%. При цьому клінічного одужання досягли 80% пацієнтів, а решта 20% отримали значне
поліпшення симптомів. На відміну від цього, у
першій групі пацієнтів, де лікування обмежувалось стандартними схемами, клінічного одужання було досягнуто у 35% хворих, а значне
поліпшення отримали 65% пацієнтів.
Висновки:
1. Запропонована модифікація ретроназально-аспіраційної іригації порожнини носа дозволила підвищити ефективність лікування хворих на бактеріальні форми риносинуситів до –
80,0±5% у другій підгрупі проти 35,0±5% в першій підгрупі (р<0,05) за рахунок зменшення
симптомів носової обструкції.
2. У схемах комплексного лікування гострого бактеріального риносинуситу доцільно застосовувати процедуру іригації порожнини носа
на основі використання фізіологічного розчину
хлориду.

© О.О. Карчинський, 2019

В.О. КАШИРІН, О.В. ХОРОЛЕЦЬ (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
Актуальність питання в лікуванні хворих
на злоякісні новоутворення, визначається постійним зростанням ураження населення злоякісними пухлинами, важкістю своєчасної діагносОториноларингологія, №2-с (2), 2019
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мірою залежить і від своєчасної діагностики та
адекватності наданої спеціалізованої медичної
допомоги, але за аналізований період (за даними
канцер-реєстру України в 2001-2016 рр.) суттєвих змін в покращенні діагностики ракових пухлин гортані не спостерігалося. Крім того, кількість хворих з III або IV стадією пухлинного
процесу все ще залишається високою (62,1%
разом з невизначеною стадією), що є неприпустимим для пухлин візуальної локалізації. Ще
більшу занепокоєність викликає аналіз показника «Охоплення хворих спеціальним лікуванням», середнє значення якого вказує на те, що за
період 2001-2016 рр. лише 79,0% хворих на рак
гортані отримали лікувальну допомогу протягом
12 місяців з моменту встановлення діагнозу.
Основним методом радикального лікування
хворих на рак гортані до теперішнього часу вважається хірургічний. Разом з тим, і функціонально-щадні і надрадикальні, розширені хірургічні
втручання наблизилися до межі своїх лікувальних
можливостей. Нові перспективи пов'язували з успіхами в розвитку променевої та хіміотерапії не
виправдали себе. Здавалося, що поєднання саме
цих методів, поряд з прогресом в техніці виконання операцій, дозволять досягти значних позитивних зрушень в клінічній онкології. Однак, в більшості випадків, ці розрахунки не виправдалися.
Так, за останні 10 років стандартизовані показники смертності при злоякісних новоутвореннях гортані залишалися практично незмінними.
В останні десятиліття все більшу увагу
дослідників привертають складні, багато в чому
різноспрямовані, взаємини організму, пухлини і
її мікрооточення – клітини строми, муральні
клітини, клітини системи імунітету (перш за все,
учасники запалення), основну позаклітинну
структуру (матрикс), цитокіни, хемокіни, імунорегулюючі і ростові фактори, дослідники і клініцисти, найчастіше, залишають поза належною
увагою ще одну численну групу клітин, що надає безпосередній вплив як на протипухлинний
захист організму, так і на ймовірність виникнення та прогресування злоякісних новоутворень. Йдеться про мікробні клітини, ігнорувати
вплив яких на фізіологічні та патологічні процеси, що відбуваються в організмі, неможливо.
Мікробні колонії мають свій власний метагеном об'єднані в багатоклітинні, добре організовані асоціації,що проявляють колективну метаболічну активність та формують найбільший орган нашого тіла або навіть якусь біосоціальну
систему, здатну впливати на весь організм.
В даний час, завдяки методам молекулярної біології, накопичено велику кількість фактів,

що свідчать про вплив мікробіоти на різні етапи
канцерогенезу, в першу чергу за рахунок ініціації хронічного запалення і зміни метаболізму
тканин. При цьому встановлено, що запальна
реакція, що супутня раку, пов'язана не тільки з
аномальними патогенними мікробними колоніями, але й коменсальні бактерії можуть впливати на канцерогенез шляхом продукції генотоксинів, патологічних метаболітів і індукції хронічного запалення, що відбувається після транслокації бактерій та/або елементів їх деградації
через слизову оболонку. Розуміння фундаментальних механізмів епітеліально-мікробної взаємодії, а також вивчення ролі патогенної і коменсальної мікрофлори в розвитку запалення при
ранніх і пізніх стадіях канцерогенезу може змінити парадигму скринінгу і діагностики, а також
виявити нові мішені таргетної терапії раку.
У рамках науково дослідницької роботи
на кафедрі оториноларингології ЗМАПО ми
плануємо провести оцінку особливостей стану
імунологічного та окислювально-відновного
статусу, динаміки показників білка теплового
щоку та ендогенної інтоксикації, показників
кислотно-лужного балансу та динаміку мікрофлори у хворих на рак гортані до, під час та після
проведення спеціальних методів лікування. Розробити принципи «терапії супроводу» хворих на
рак гортані, спрямованої на корекцію метаболічних порушень,під час та після проведення спеціальних методів лікування. На основі комплексного дослідження буде розроблено та обґрунтовано методику проведення індивідуальної терапії супроводу спеціальних методів лікування
та метафілактики хворих на ракові пухлини гортані.
Отримані результати досліджень доповнять наукові знання в галузі медицини та дозволять підвищити ефективність лікування хворих
на рак гортані, а визначення динаміки досліджених імунологічних показників, показників
тіолового статусу, білка теплового щоку, ендогенної інтоксикації та кислотно-лужного балансу, надасть можливість більш ретельно проводити підготовку хворих перед початком лікування, вносити корективи в лікувальну програму, проводити адекватну терапію як при проведені спеціальних методів лікування, так і після
їх завершення. Отримані результати також нададуть можливість спрогнозувати ризики розвитку метастазів та рецидивів ракових пухлин гортані, що дасть можливість виділити групи пацієнтів, які потребують більш ретельного клінічного спостереження та провести планування
найбільш ефективного лікування.

© В.О. Каширін, О.В. Хоролець, 2019
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В.В. КІЗІМ, О.М. СУЛАЄВА, Я.В. КІЗІМ, В.В. ТОЛЧИНСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
БІОМАРКЕРИ В ДІАГНОСТИЦІ ЛФР-АСОЦІЙОВАНОГО РАКУ ГОРТАНІ
Плоскоклітинні карциноми голови та шиї,
включаючи рак гортані, посідають шосте місце
за розповсюдженістю за даними світової статистики розвинутих країн. До первинних факторів
ризику відносяться паління и вживання алкоголю, роль онкогенних штамів вірусу папіломи
людини (ВПЛ) (А. Deganello, 2015). Інші фактори ризику у розвитку плоскоклітинних карціном
гортані (ПККГ) включають радіаційне опромінення, професійні чинники і ларингофарингіальний рефлюкс (ЛФР). Останній залишається
спірним і потребує подальшого вивчення, тим
більше, що він став одним з найбільш поширених хронічних захворювань дорослих у багатьох
розвинутих країнах (P. A. Mudd, 2019).
Мета дослідження: оцінити вплив ЛФР
на імунний статус плоскоклітинних карцином
гортані
Матеріали і методи: Для оцінки впливу
ЛФР та потенційних механізмів залучення ЛФР
у патогенез розвитку ПККГ було проведено вивчення матеріалу, отриманого від 10 пацієнтів з
супутнім ЛФР та у 15 хворих без нього. До дослідження були включені тільки HPV-негативні
пацієнти чоловічої статі, віком від 32 до 74 років. У обох групах пацієнтів були зареєстровані
випадки плоскоклітинної карциноми як з ороговінням, так і незроговілий тип. Було проведено
патогістологічне дослідження, аналіз кількості
та розподілу різних популяцій Т-лімфоцитів та
розподілу макрофагів у пацієнтів з плоскоклітинними карциномами гортані залежно від наявності супутнього ЛФР
Результати та обговорення: За умов
ЛФР більш часто реєстрували ознаки лімфоваскулярної інвазії (P<0,05), що по факту свідчить
про різний рівень інвазивності карцином, які
розвиваються на фоні ЛФР або без ЛФР. Характерне, що глибокий інвазивний край у хворих з
ПККГ без ЛФР був більш чіткий, і обмежувався
демаркаційним лімфогістіоцитарним валом.
Імуногістохімічне дослідження показало, що в
межах слизової оболонки хворих на ЛФР визначалася дифузійна інфільтрація FOXP3+ клітинами. Оцінка кількості М2-макрофагів виявила
дещо інші закономірності. У пацієнтів з ПККГ

без ЛФР кількість CD163+ клітин у межах пухлини була майже в двічі меншою за чисельність
М1-макрофагів. Проте, за наявності ЛФР визначено протилежну закономірність - кількість М2
макрофагів в межах пухлинних гнізд була статистично значуще більшою за кількість макрофагів М1-типу. Крім того, цей показник значно
перевищував (P<0,001) кількість М2-макрофагів
у хворих без ЛФР.
Оцінка співвідношення CD163+ до CD68+
показала, що якщо у хворих з ПККГ без ЛФР в
межах пухлини превалював М1-фенотип макрофагів, що мають прозапальну дію, то за умов
розвитку ПККГ на тлі ЛФР відбувається поляризація макрофагів переважно у бік протизапального М2-типу. При цьому, кількість CD163+
клітин тісно корелювала з чисельністю Трегуляторних лімфоцитів (r=0,709; P<0,001). В
межах інтактної слизової оболонки гортані поза
межами пухлини також було виявлено досить
значну кількість М2 макрофагів. Причому порівняння кількості цих клітин між різними групами показало їх превалювання за умов ЛФР: як у
пацієнтів з ПККГ на фоні ЛФР, так і у хворих з
ЛФР без ознак пухлинного росту. Це підтверджує роль ЛФР та асоційованих з ним патогенетичних факторів (зокрема зниження рН) у метаболічному репрограмуванні та альтернативній
активації імунітету. Наслідком цього є активація
М2-фенотипу макрофагів, які окрім потужної
протизапальної та прорегенеративної дії, моделюють стимуляцію Treg та Th2 клітин, створюючи таким чином передумови для імуносупресії
та пухлинної прогресії.
Висновки: Зареєстрована за умов ЛФР
інфільтрація слизової оболонки М2 макрофагами за наявності значної кількості Трегуляторних клітин свідчить про вплив ЛФР на
поляризацію імунної відповіді, що може створювати передумови для розвитку ПККГ. В межах плоскоклітинних карцином гортані визначено значну лімфогістіоцитарну інфільтрацію,
більш виразну за наявності ЛФР. Розвиток
ПККГ на тлі ЛФР асоційований з превалюванням М2-макрофагів та зростанням кількості Трегуляторних лімфоцитів.

© В.В. Кізім, О.М. Сулаєва, Я.В. Кізім, В.В. Толчинський, 2019

Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

33

В.В. КИЗИМ, В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Я.В. КИЗИМ, П.Н. СТОРОЖЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛЕЧЕНИЕ ЛФР-АССОЦИИРОВАННЫХ ПОЛИПОВ И ГРАНУЛЕМ ГОРТАНИ
Причины возникновения полипов и гранулем гортани весьма разнообразны: хронические воспалительные процессы верхних дыхательных путей, неадекватные голосовые нагрузки, механическое раздражение слизистой оболочки гортани, курение, употребление алкоголя,
аллергические процессы, аутоиммунные нарушения, стрессовые ситуации. Ряд авторов ведущую роль в развитии гранулем гортани отводят
ларингофарингеальному рефлюксу (ЛФР) (C.
Storck, 2009; R. Shimazu, 2014; K. Fraser-Kirk,
2017). Механизм повреждения слизистой оболочки гортани желудочным содержимым до настоящего времени окончательно не выяснен,
вместе с тем назначение ингибиторов протонной помпы в пред- и послеоперационном периоде при удалении полипов гортани значительно
сокращает количество рецидивов (J.H. Chung,
2014).
Целью нашего исследования явилось
изучение эффективности комплексной терапии
ЛФР-ассоциированных полипов и гранулем гортани.
Материалы и методы. За период 20142018 гг. в ГУ «Институте отоларингологии им.
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины» мы
наблюдали 118 пациентов с полипами и 44 – с
гранулемами гортани. Ларингофарингеальный
рефлюкс был диагностирован у 69 (42,6%) обследованных: 48 (40,7%) пациентов с полипами,
и у 21 (47,7%) – с гранулемам гортани. Женщин
было 19 (27,5%), мужчин – 50 (72,5%). Возраст
больных варьировал от 20 до 73 лет, и в среднем
составил 43 года. Помимо стандартного исследования ЛОР-органов, всем пациентов проводилась видеоэндоларингоскопия. Диагноз ЛФР
устанавливался на основании тестов The Reflux
Symptom Index (RSI) и The Reflux Finding Score
(RFS) а также суточного рН-мониторинга в области верхнего пищеводного сфинктера. Всем
больным производилось эндоларингеальное
удаление полипов и гранулем гортани с последующим патоморфологическим исследованием
материала. Эндоларингеальное удаление новообразований при непрямой ларингоскопии произведено 11 (15,9%) больным, с использованием
видеоэндоскопической техники – у 58 (84,1%).
В послеоперационном периоде пациентам основных групп (n=24 среди полипов гортани и

n=11 гранулем гортани) наряду с противоотёчным и противовоспалительным лечением проводилась антирефлюксная терапия, которая
включала в себя назначение препаратов ингибиторов протонной помпы (омепразол, пантопразол, эзомепразол) 20 мг 2 раза в сутки, прокинетики (домперидон) 10 мг 3 раза в сутки и антацидные препараты. Курс лечения составлял в
среднем 2 месяца. Сроки наблюдения составили
от 1 года до 3-х лет. В группах сравнения (полипы гортани n=24 и гранулем гортани n=10)
антирефлюксная терапия не проводилась.
Результаты и их обсуждение
У всех пациентов с полипами и гранулемами гортани был диагностирован кислый
(pH<4) рефлюкс. При динамическом наблюдении у пациентов основной группы с полипами
гортани, которые получили курс антирефлюксной терапии, рецидивов заболевания зафиксировано не было. У пациентов из группы сравнения рецидивы полипов гортани были отмечены
у 4 (16,7%). Наиболее ранний срок возникновения рецидива отмечен через 6 месяцев, а наиболее поздний – через 2 года и 3 месяца от момента проведения хирургического лечения.
Следует отметить, что у двух (18,2%) пациентов с гранулёмой гортани из основной
группы был зафиксирован рецидив через 1 год и
6 месяцев после проведенного антирефлюксного
лечения. У пациентов из группы сравнения было отмечено 6 случаев рецидива гранулемы гортани (60,0%). Сроки возникновения рецидива
составили от 2-х месяцев до 1 года.
Выводы
Ларингофарингеальный рефлюкс является
ко-фактором развития неопластических заболеваний гортани и диагностируется у 40,7% больных с полипами и – 47,7% с гранулемами гортани.
Игнорирование ЛФР как причинного фактора в развитии патологии гортани приводит к
длительному и неэффективному лечению пациентов с данной патологией.
Назначение антирефлюксной терапии у
больных с ЛФР-ассоциированными полипами и
гранулемами гортани позволяет значительно
снизить частоту рецидивов и сократить сроки
лечения.

© В.В. Кизим, В.В. Толчинский, Я.В. Кизим, П.Н. Стороженко, 2019
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ОЛ.ОЛ. КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ОТОСКЛЕРОЗУ
Отосклероз (ОС) – хронічна хвороба вуха, пов’язана з двобічним вогнищевим дистрофічним процесом у кістковому лабіринті та супроводжується фіксацією стремена у вікні присінка. ОС вважають спадковою хворобою з аутосомно-домінантним типом спадкування. На
ОС хворіє від 0,5 до 4% населення.
Матеріали і методи
Обстеження проводилося на базі ЛОРполіклінічного відділу Львівської ОКЛ та лабораторії аудіології при кафедрі оториноларингології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Для діагностики ОС використовувались методи: загальноклінічне обстеження ЛОР-органів, отомікроскопія, акуметрія і камертональні тести, тональна
порогова аудіометрія, імпедансна аудіометрія –
тимпанометрія і акустична рефлексометрія.
Результати
За 8 років (2011-2018 рр.) в процесі амбулаторного прийому первинно діагностовано 103
випадки отосклерозу – 9 (8,7%) чоловіків та 94
(91,3%) жінок. Це становило 2,3% серед хворих
з негнійними хворобами вуха. Вік хворих із отосклерозом коливався від 20 до 62 років, найчастіше він зустрічався у віці 30-49 років (60,7%).
Хворі скеровувались для обстеження із
діагнозами: кохлеарний неврит та сенсоневральна приглухуватість (32,4%), тубоотит, євстахіїт (20,7%), отосклероз або підозра на ОС
(15,5%), без діагнозу (самозвертання, діагностика) (15,5%), хронічний середній отит (9,7%),
інше (6,2%).
Пред’являлись скарги на: зниження слуху
– 69,9%, шум у вухах – у 94,2% (низькочастотний, середньочастотний), при чому непостійний
чи незначний шум був у 29,1% хворих, шуму не
було у 5,8% пацієнтів. Шум у 90,3% випадках
спостерігався одночасно в обох вухах. Крім того, спостерігались болі голови – 32,0% пацієнтів, запаморочення – у 37,9%, неврози – у 20,4%.
Характерно, що одну із традиційних ознак отосклерозу – паракузис Віллізія (покращення чутності в шумній обстановці) виявлено лише у
незначної кількості хворих (10,7%). При отоскопії переважно не було виявлено жодних патологічних змін. Окремі з “класичних симптомів”
ОС спостерігались лише не більше ніж у 5%.
Переважна більшість пацієнтів вказувала
на перші прояви захворювання у віці 20-32 років. Як причини, відзначалися стрес, вагітність,
травма, робота в умовах шуму, тощо. Генетична

схильність до даної патології спостерігалася
лише у 10%. При аудіологічному дослідженні
хворих на ОС ми визначили переважно ІІ, рідше
– І і ІІІ ступені зниження слуху (за Базаровим
В.Г., Розкладкою А.І.) двобічно. Камертональні
проби показали від'ємну пробу Рінне і Федеріче
у більшості пацієнтів. Проба Желе була позитивна у 70,4%. Тональна аудіометрія виявила криву з кістково-повітряним інтервалом у 20…45
дБ. Зубець Кархарта на частотах 500-3000 Гц
виявлено у всіх пацієнтів з тимпанальним ОС, у
інших кісткова крива мала низхідну форму.
У всіх досліджених хворих виявлено нормальну або практично нормальну тимпанограму
(тип А за Джергером), частіше – зі зниженим
компліансом (As), що свідчило про нормальний
стан середнього вуха. Акустична іпсилатеральна
рефлексометрія виявила у більшості хворих
(68,9%) наявність інвертованого (зворотнього за
амплітудою) рефлексу, у інших (31,1%) – відсутність АР. Контралатерально у всіх 100% мала
місце відсутність АР.
З 103 досліджених тимпанальну форму
ОС діагностовано у 51,8%, змішану та кохлеарну форми ОС – у 48,2% пацієнтів.
Хворі на ОС скеровувались для проведення хірургічного лікування (операція стапедектомії, стапедопластики) у відділення тимпанопластики Інституту отоларингології НАМН
України ім. проф. О.С. Коломійченка.
Висновки:
1. Спостерігається значно вища частота
отосклерозу у жінок (91,3%), ніж у чоловіків.
Середній вік початку захворювання припадає на
20-49 років.
2. Важливе значення у виникненні отосклерозу має генетична схильність а також –
гормональні порушення, порушення обміну і
стреси.
3. Аудіометрично при тимпанальному
отосклерозі мала місце характерна аудіограма із
зубцем Кархарта, імпедансометрія здебільшого
показала тимпанограму типу А і інвертований
іпсілатеральний акустичний рефлекс.
4. Класичні симптоми отосклерозу (постійний шум, параакузис, місцеві ознаки) далеко
не завжди мають місце при обстеженні хворих
на отосклероз.
5. Корисним і ефективним методом діагностики отосклерозу на даний час є імпедансна
аудіометрія: тимпанометрія і акустична рефлексометрія.

© Ол.Ол. Кіцера, 2019
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В.В. КІЩУК, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, А.С. БОБЕЛО, І.В. ДМИТРЕНКО,
О.Д. БОНДАРЧУК, К.А. ЛОБКО, В.В. МАКСИМЧУК, В.П. РАУЦКІС, С.В. СКІЧКО,
Я.П. ГРИЦУН, А.С. ІСНЮК, В.В. КОРОЛЬЧУК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ПОШИРЕНІСТЬ ГЕРПЕС-ВІРУСУ IV ТИПУ
У ДІТЕЙ З ГІПЕРТРОФІЄЮ НОСОГЛОТКОВОГО МИГДАЛИКА
Питома вага гіпертрофії носоглоткового
мигдалика серед причин порушення носового
дихання в дитячому віці на амбулаторному прийомі у Вінницькому Алерго-імунологічному
центрі у 2017-2018 рр. склала 68,8 % (Барціховський А.І. зі співав., 2019) В свою чергу, гіпертрофія носоглоткового мигдалика ускладнюється
риносинуситами, отитами, зумовлює порушення
пропорційності розвитку порожнини носа, верхньої щелепи, обличчя і тулуба (Мельников
О.Ф., зі співавт., 2001; Пухлик С.М. зі співавт.,
2003; Кіщук В.В. зі співавт., 2013, 2015; Лайко
А.О. зі співавт., 2006, 2010; Рауцкіс П.А., 2008;
Заболотний Д.І. зі співавт., 2009; Бондарчук
О.Д., 2010; Заболотна Д.Д. зі співавт., 2010; Пухлик Б.М., 2010).
З розвитком діагностики в імуновірусології визначено певні асоціативні зв’язки між інфікуванням герпес-вірусом IV типу і аденоїдитом
36.6 % (Karlıdağ T. et al., 2012), гіпертрофією
піднебінних – 63-71 % (Незгода І.І., Бобрук
С.В., 2016; Endo L.H. et al., 2001) і носоглоткового мигдаликів – 33-74 % (Попович В.І. зі співавт., 2010; Al-Salam S. et al., 2011; Endo L.H. et
al., 2002; Karlıdağ T. et al., 2012; Seishima N. et
al., 2017; Xue X.C. et al., 2014). Однак, в доступних літературних джерелах нами не знайдено
даних про поширеність інфікування герпес вірусом ІV-го типу серед хворих з алергією і назальною обструкцією внаслідок гіпертрофії носоглоткового мигдалика.
Нами обстежено 23 дитини віком 2-16 років з верифікованою ендоскопічно гіпертрофією

носоглоткового мигдалика ІІВ-ІІІ ступенів. У 21
дитини (91,3 %) виявлено специфічні IgGантитіла до ядерного антигена герпес-віруса IV
типа (EBNA), що свідчило про перенесене в минулому інфікування. Середня величина коефіцієнта перевищення порога норми (CutOff) складала 9,14+4,30 і коливалась у межах від 1,32 до
18,08. Тільки в 3-х випадках (14,3 %) він був
менше 5,0. Слід відзначити, що серед жителів
м.Київ поширеність антитіл до герпес-віруса IV
типа за даними С.Д. Загородньої складає 3,9 %
(2003). Результати типування спеціфічних IgGантитіл до раннього антигену герпес-віруса IV
типа (EBEA) були позитивними тільки в 2-х випадках (8.7 %), що могло свідчити про активацію латентної герпесвірусної інфекції. Слід відзначити, що в 1-му випадку (4,3 %) не спостерігались клінічні ознаки аденоїдиту. Середня величина коефіцієнта перевищення порога норми
складала 2,48+0,54 і коливалась у межах від 1,71
до 3,24.
Таким чином, 91,3 % дітей з гіпертрофією
носоглоткового мигдалика ІІВ-ІІІ ступенів перенесли в минулому інфікування IV типом герпес-віруса, яке могло активувати лімфопроліферацію носоглоткового мигдалика і бути причиною його гіпертрофії. При передопераційному
обстеженні дітей з гіпертрофією носоглоткового
мигдалика доцільно визначення специфічних
антитіл до герпес-віруса IV типа з метою відтермінування виконання аденотомії і проведення
специфічного лікування у випадках активація
латентної вірусної інфекції (8.7 %).
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В.В. КІЩУК, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, К.А. ЛОБКО,
А.І. БАРЦИХОВСЬКИЙ, А.С. ІСНЮК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОЇ НАЗАЛЬНОЇ ЛІКВОРЕЇ У ХВОРИХ НА
ФРОНТОБАЗАЛЬНУ ТРАВМУ У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Кожен рік приносить невтішну статистику збільшення кількості постраждалих з важкими краніо-лицевими травмами. Велика частота
даних ушкоджень обумовлена анатомічною

36

близькістю мозкового і лицевого черепа і становить 34% від всіх видів поєднаної нейротравми.
Одним з ускладнень в післяопераційному пізньому періоді (рік і більше) є рецидив назальної
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ліквореї. Назальна лікворея відноситься до серйозних патологічних станів. Причиною травматичної НЛ в 80-90 % випадків є черепномозкова травма (ЧМТ), переломи склепіння та
основи черепа, переломи стінок навколоносових
пазух, а також переломи піраміди скроневої кістки з розривом твердої мозкової оболонки. Крім
того, НЛ виникає при травматичному відриві
нюхових ниток без кісткових ушкоджень. Факт
наявності в анамнезі менінгіту, особливо рецидивуючого характеру, ЧМТ, хірургічних втручань в порожнині носа і краніобазальній ділянці
спрямовує лікаря на пошук наявності НЛ. Через
загрозу можливого інфікування лікворної системи у зв'язку з виникненням сполучення зовнішнього середовища з порожниною черепа НЛ
необхідно ліквідувати.
Мета. Визначення ефективності запропонованого нами хірургічного втручання з приводу назальної ліквореї із застосуванням гемостатичної губки «ТахоКомб».
Матеріали і методи. На базі кафедри
ЛОР-хвороб Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, було прооперовано 14
хворих з діагнозом: посттравматична рецидивуюча назальна лікворея. Вік пацієнтів складав
від 35 до 58 років. Для визначення НЛ нами
проводився лакмус-тест на глюкозу.
В передопераційному періоді у всіх пацієнтів виконувалось встановлення люмбального
дренажу Під час операції за допомогою ендоскопа здійснювали верифікацію місця нориці, яку
закривали таким чином: на місце ліквореї вкладалась гемостатична губка «ТахоКомб» (активні
компоненти якої: фібриноген – 5,5 мг, тромбін –
2 MО; допоміжні речовини – альбумін, аргініну

гідрохлорид, колаген, хлорид натрію, цитрат
натрію, рибофлавін. Механізм дії «TaхоКомбу»
полягає у повторенні останнього етапу каскаду
згортання крові. Тромбін трансформує фібриноген в мономери фібрину, від’єднуючи фібринопептиди. Мономери фібрину самовільно полімеризуються, утворюючи фібриновий згусток),
потім раневою поверхнею вкладається частина
відсіченої нижньої носової раковини. Після цього накладається гумовий каркас і виконується
передня тампонада носа марлевим тампоном з
йодоформом. Тампон частково видалявся з 3-го
дня після операції і повністю видалявся на 6-у
добу. Необхідно додати, що пацієнти протягом
3 діб після операції знаходились у вимушеному
ліжковому режимі. За період перебування в стаціонарі хворі отримували масивну антибіотикотерапію (з метою попередження ускладнень),
протизапальну, дегідратаційну та протинабрякову терапію.
Висновки
Повноцінне лікування хворих з НЛ у віддаленому післяопераційному періоді перенесеної ЧМТ, має включати комплекс заходів: хірургічне втручання, консервативну медикаментозну терапію зі створенням певних умов для раціонального ведення хворого з ліквореєю, у тому
числі і в післяопераційному періоді.
Лікування пацієнтів з НЛ за запропонованою нами методикою з використанням гемостатичної губки «ТахоКомб» дозволяє надійно закрити лікворну норицю шляхом ендоназальної
операції, допомагає зберегти всі функції ЦНС та
скоротити час перебування хворого в стаціонарі,
прискорити перебіг післяопераційного реабілітаційного періоду.
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КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СКЛЕРОМИ У ДІТЕЙ
Вступ: Склерома – загальне хронічне інфекційне захворювання людини, що викликається паличкою Фріша-Волковича, із специфічним враженням слизової оболонки дихальних
шляхів і неспецифічним всіх органів та систем
організму в результаті інтоксикації та хронічної
гіпоксії.
Питання актуальності вивчення склероми
у світі та Україні важливе і сьогодні, адже поряд
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із тенденцією до зменшення чисельності таких
хворих повсякчас реєструються нові випадки
захворюваності у дітей на склерому у всьому
світі, про що свідчать і дані досліджень розвитку склероми в дитячому віці вітчизняних дослідників (Зарицький Л.А.,1937; Кострова К.М.,
1957 та ін.). У більшості випадків склерома діагностується у віці 20-30 років, у дитячій популяції захворювання зустрічається значно рідше
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(менше 10% від усіх захворілих). У літературі
описані
сімейні
випадки
захворювання
(Fernández Vozmediano J.M., Armario Hita J.C.,
2004 та ін.).
Склерома може вражати будь-яку частину респіраторного тракту. Вважається, що у дітей в 95-100% випадків вражається порожнина
носа, у 29-57% гортань, рідше носоглотка – 1843%, глотка – 15-40%, трахея – 12%, бронхи – 27% випадків. Стрімке наростання важкості стану при склеромному процесі у дітей обумовлена
в першу чергу враженням саме підскладкового
простору гортані, що призводить до стенозу IIIIV ст. Ці клінічні прояви небезпечні в педіатричній практиці та потребують невідкладних заходів і диференціації від стенозів іншого ґенезу.
Мета: Визначити особливості клінічного
перебігу та лікувальної тактики присклеромі у
дитячому віці на сучасному етапі вивчення
склеромної проблеми.
Матеріали і методи: В нашу вибірку
ввійшло 6 дітей віком від 7 до 18 років (9% від
всіх вперше зареєстрованих хворих на склерому
за даними Вінницького склеромного центру). З
них 2 хлопця (33,3%) та 4 дівчини (66,6%). Дослідження проводилось з 2000 по 2019 рр. на базі
Вінницького Республіканського склеромного
центру.
Дітям було проведено загальноклінічне та
специфічне обстеження, що включало: бактеріологічне, серологічне, гістологічне та паспортизація дихальних шляхів (трахеобронхоскопія).
Проводилось вивчення процесів перекисного
окиснення ліпідів, білків з метою корекції антиоксидантного захисту організму, а також стану
біоценозу слизових оболонок, для відновлення
імунологічного статусу організму.
Усім пацієнтам проведено комплексне
етіопатогенетичне лікування з урахуванням того, що у даній групі склеромний процес вперше
діагностовано, на стадії первинного розвитку.
Основою лікування була антибактеріальна терапія, яка призначалась після бактеріологічного
дослідження з визначенням чутливості клебсієли склероми до антибактеріальних препаратів з
найкращим комплаєнсом, врахуванням віку пацієнтів та індивідуальної переносимості. Лікування проводилось пролонгованими курсами від

1 до 3 місяців до повної ерадикації збудника.
Препаратами вибору у наших пацієнтів були: ІІІ
покоління цефалоспоринового ряду, група резерву – фторхінолони та препарати аміноглізикозидного ряду.
Результати
У всіх дітей початок захворювання визначити не вдалось, оскільки симптоми ГРЗ чи
хронічного ринофарингіту, ларингіту, під маскою яких починається склерома, тривалий час
лікували амбулаторно чи під наглядом педіатра
або сімейного лікаря за місцем проживання.
Щодо географії пацієнтів то 2-є дітей були з Вінницької області (33,3%), 1 – Полтавської
обл.(16,65%), 1 – Львівської обл. (16,65%), Київська обл. (16,65%), Житомирська обл.
(16,65%). З них 2 жителі сільської місцевості
(33,3%), 4 міські жителі (66,6%).
Діагноз був верифікований у всіх дітей
(100%), чому сприяло звернення пацієнтів на
ранніх стадіях захворювання із переважанням
інфільтративних грануляцій слизової оболонки.
Виражені патологічні зміни слизової оболонки
спостерігались в носі та гортані, що корелює з
даними літератури (Бариляк Р.А., 1974).
Стан пацієнтів значно покращився, нормалізувалась об’єктивна картина та лабораторні
показники. Щорічний диспансерний нагляд за
представленими пацієнтами показав, що у 83,3%
хворих відмічається відсутність специфічних
проявів склероми і по сьогоднішній день, звісно
ж потрібно враховувати і термін спостереження
лише 18 місяців.
Висновки
На сьогодні в дитячому віці реєструється
склерома з частішою локалізацією в порожнині
носу та підскладковому просторі гортані з переважанням інфільтративних змін слизової оболонки дихальних шляхів.
На наш погляд висока чутливість специфічних методів діагностики склероми у дитячому віці обумовлена переважанням інфільтративних змін слизової оболонки дихальних шляхів
на ранніх стадіях захворювання.
Низький рівень рецидивів склеромного
процесу досягалась пролонгованими курсами
антибіотикотерапії під постійним контролем
стану мікробіоценозу та антибіотикочутливості.
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В.В. КІЩУК, А.С. ІСНЮК, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, О.Д. БОНДАРЧУК, К.А. ЛОБКО,
І.В. ДМИТРЕНКО, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, В.В. МАКСИМЧУК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ЗМІНИ СТАНУ ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ
ПРИ РІЗНИХ ПІДХОДАХ ДО ЛІКУВАННЯ
Актуальність: Дослідження факторів
вродженого імунітету показало, що вроджені
гуморальні фактори імунітету ротоглотки знижені при запальних захворюваннях як неспецифічного, наприклад, при хронічному риніті, так і
специфічного характеру у хворих на склерому.
Клініко-імунологічними і експериментальними
дослідженнями доведено, що локальна недостатність факторів вродженого імунітету може бути основним патогенетичним фактором у рецидивуванні і хронізації інфекційно-запальних
процесів у верхніх дихальних шляхах.
Мета: визначити ефективність імунокорекції гуморальних факторів вродженого імунітету ротоглотки у хворих на різні форми склероми до і після модифікованої комплексної терапії.
Матеріали і методи: Обстежено 30 хворих на склерому по 10 пацієнтів кожної форми
склеромного процесу (інфільтративна – ІC, рубцева – РС і атрофічна – АС), що лікувалися за
розробленою нами методикою з додаванням пробіотичного препарату «Йогурт» Фармасайнс Інк,
12 пацієнтів з інфільтративною формою склероми, яким проводилося стандартне лікування і 11
пацієнтів контрольної групи (практично здорові
донори віком від 12 до 40 років). В не стимульованому РГС, приготованому згідно рекомендацій
Інституту отоларингології НАМН України ІФАметодом (рідер Lab line, Австрія) досліджували
рівень дефензину-1β (Human, Німеччина), лактоферину (вектор Бест, РФ), лізоциму (Assauro,
США), інтерлейкіну-1β (Цитокін, РФ).
Результати: В ході дослідження нами
виявлено, що проведена терапія підвищує рівень
лактоферину у хворих АС (до лікування – 2,7
мкг/мл, після – 4,8 мкг/мл) і РС (до лікування –
3,1 мкг/мл, після – 4,8 мкг/мл), практично його
не змінює у хворих ІС (до лікування – 5,8
мкг/мл, після – 7,8 мкг/мл), ІС стандарт (до лікування – 5,0 мкг/мл, після – 6,5 мкг/мл), контроль – 7,1 мкг/мл.
Аналогічні результати в кількісній характеристиці і векторі змін були отримані і при визначенні рівня в РГС дефензину-1β. Важливо
відзначити, що при всіх формах склероми при
використанні нового лікувального комплексу
виявлена стійка (р=0,1) тенденція до відновлення рівня цього захисного білка слини: до ліку-

вання (ІС – 4,4 нг/мл, АС – 3,5 нг/мл, РС – 3,3
нг/мл, ІС стандарт – 4,5 нг/мл) та після (ІС – 5,7
нг/мл, АС – 5,1 нг/мл, РС – 5,6 нг/мл, ІС стандарт – 4,6 нг/мл, контроль – 6,8 нг/мл). Дані по
визначенню рівня лізоциму в РГС показали що
найбільш значущі результати були отримані у
хворих з АС (до лікування – 3,5 мкг/мл, після –
6,7 мкг/мл) і ІС (до лікування – 5,2 мкг/мл, після
– 8,8 мкг/мл) в порівнянні з вихідним рівнем
групи контролю (7,15 мкг/мл). У хворих з РС, а
також ІС стандарт значних відхилень в рівні
лізоциму не виявлено. Результати дослідження
рівня прозапального цитокіну ІЛ-1β, показали,
що достовірне підвищення цього цитокіну було
виявлено у хворих з інфільтративною і рубцевою формами склероми, при атрофічній формі
ці зміни носили характер тенденції. Після проведеного комплексного лікування виявляли
зниження цього цитокіну у хворих з усіма формами захворювання, включаючи і групу порівняння хворих з інфільтративною формою, в той
же час, результати наближалися до рівня значень контрольної групи (ІС до – 45,8 пг/мл, після – 25,2 пг/мл; РС до – 55,5 пг/мл, після – 24,5
пг/мл; АС до – 35,5 пг/мл, після – 23,5 пг/мл; ІС
стандарт до – 50,0 пг/мл, після – 23,5 пг/мл; контроль – 17,5 пг/мл).
Висновки
Аналізуючи дані, отримані при вивченні
факторів локального імунітету в ротоглотці,
можна відзначити, що, як правило, індикаторні
фактори після проведеного лікування нормалізувалися при всіх формах склероми (ІЛ-1β), що
вказує на зниження рівня запального процесу в
слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів, а
також про позитивний вплив проведеного лікування і стиханні запальних явищ, за рахунок
зменшення притоку в осередок запалення «інфламаторних» клітин.
Захисні фактори РГС хворих на склерому
мали виражену тенденцію до відновлення, особливо у хворих інфільтративною формою при
застосуванні модифікованої схеми лікування.
Результати досліджень свідчать про ефективність локальної в області верхніх дихальних
шляхів імуномодуляції у хворих на склерому з
застосуванням модифікованої схеми лікування,
обов'язковим компонентом якої був пробіотичний препарат.
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В.В. КІЩУК, К.А. ЛОБКО, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, А.Д. ЛОБКО, Я.П. ГРИЦУН,
В.В. МАКСИМЧУК, А.С. ІСНЮК, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
СТАН ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ЕПІТИМПАНІТОМ
ДО ТА ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Хворих, які перенесли загальнопорожнинну операцію на середньому вусі, крім приглухуватості нерідко турбують виділення з вуха,
суб`єктивний шум, головний біль, вестибулярні
розлади (Вульштейн Х., Дмитриев Н.С., Зберовская Н.В., Рябова В.В., Гунько И.А., Цветкова
В.П.). За нашими даними, виділення з вуха спостерігалися у 27,3 % хворих, вушний шум і головний біль – у 29,7%, характерні для вестибулярних розладів скарги – у 49,6 %, зниження
слуху було у всіх хворих. Такий комплекс симптомів має схожість з симптоматикою хронічного
гнійного середнього отиту, що свідчить про недосконалість РО, що є, по суті, ампутацією середнього вуха. Однак при цьому не можна забувати, що РО забезпечує профілактику отогенних
внутрішньочерепних ускладнень, і це робить її
незамінною.
Хворобливі прояви, пов'язані з триваючим запаленням в умовах сформованої операцією трепанаційної порожнини, обумовлені і доопераційному запаленням, і посиленням його,
грубими структурно-тканинними змінами середнього вуха в результаті РО.
Своєрідність механізму запалення визначається операційною травмою та іншими умовами перебігу запального процесу, зумовленими
архітектонікою сформованої трепанаційної по-

рожнини. З урахуванням сучасних можливостей
доцільність лікування обумовлена рівнем показників слухової і вестибулярної функцій і включає відповідний комплекс медикаментозної терапії, хірургічну реконструкцію звукопровідного механізму і структури трепанаційної порожнини.
З урахуванням вище названого вважаємо
за можливе симптомокомплекс місцевих і загальних хворобливих проявів у хворих, які перенесли РО, визначити терміном "хвороба оперованого вуха". Цей термін, на нашу думку, більш
повно відображає стан хворих, які перенесли
РО, на відміну від застосовуваних в практиці і
даних літератури: "хвороба трепанаційної порожнини" , "стан після РО" та ін.
Морфологічні зміни тканин, що виникають в трепанацій ній порожнині у хворих, які
перенесли загально порожнинну операцію на
середньому вусі, в значній мірі визначають місцеві і загальніклінічні прояви «хвороби оперованого вуха», враховуються при визначенні показань до хірургічного лікування і можливого
прогнозу захворювання. Тому вивчення патоморфології трепанаційної порожнини хворих, які
перенесли РО і, які страждають на «хворобу
оперованого вуха», набуває важливого практичного значення.
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ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАЛЬПЕЛЯ
(ULTRACISION HARMONIC SCALPEL) В ХІРУРГІЇ ЛОР-ОРГАНІВ
Ультразвукову технологію HARMONIС
представила компанія ETHICON (дочірнє підприємство Johnson&Johnson (США)) в 1998 році.
У використанні гармонійного скальпеля є великий клінічний досвід в різних областях хірургії
підтверджений численними науковими публікаціями. Ультразвуковий скальпель HARMONIС –
це високотехнологічний пристрій працює на
базі ультразвукової технології, що дозволяє поєднати розсічення тканин та коагуляцію з мінімальним латеральним термічним ушкодженням
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оточуючих тканин. Принцип дії базується на
трансформації електричної енергії в ультразвукову механічну енергію (частота 55000 Гц, амплітуда руху леза від 50 до 100 нм), що дозволяє
робити три типи впливу на тканини: коагуляцію,
кавітацію, дисекцію.
Мета роботи: проаналізувати та оцінити
результати застосування ультразвукового скальпеля в хірургії ЛОР органів.
Матеріали та методи. Під нашим спостереженням було 18 пацієнтів яким проводилоОториноларингологія, №2-с (2), 2019

ся хірургічне лікування із застосуванням ультразвукового
скальпеля
(UltracisionHarmonicScalpel) в клініці «Garvis»
(керівник професор Березницький Я.С.) в період
липень 2018 – липень 2019. Проведені оперативні втручання: видалення доброякісних пухлин
ротоглотки – 6, тонзилектомія – 9, увулопластіка – 3. Вік пацієнтів – від 23 до 53 років.
Результати. Ультразвуковий скальпель є
багатофункціональним, що виключає потребу в
зміні інструментів. Комбінація одночасного розтину тканини і гемостазу забезпечує хорошу
візуалізацію і контроль операційного поля за
рахунок мінімальної задимленості. Надаючи
незначний термічний вплив на оточуючі тканини скальпель забезпечує контрольовану резекцію в топографічно складних ділянках і поблизу
магістральних судин без пошкодження додаткових структур.
Інтраопераційний гемостаз був досить
ефективним і не був потрібен додатковий гемостаз, електрокоагуляція або накладення лігатур
у обстежених пацієнтів. В післяопераційному
періоді кровотеч не було і додатковий гемостаз
не був потрібен. Інтраопераційна крововтрата
була мінімальною.
Час операцій склало від 5 до 60 хвилин.
Про скорочення тривалості операції в порівнян-

ні з традиційними методами ми не можемо
стверджувати, так як це залежить від багатьох
факторів при хірургії ЛОР-органів.
Післяопераційні больові відчуття були
мінімальними (за больовою шкалою 3,24 ± 0,63)
зберігалися у пацієнтів до 4 діб, що вимагало
застосування знеболювання 1 добу. Значне зниження прояву больового синдрому в післяопераційному періоді ми обґрунтовуємо мінімальним набряком тканин при візуальній відсутності
і суб'єктивне відчуття пацієнтів.
Перебування пацієнтів в стаціонарі склало від 1 до 2 діб. Загоєння рани протікало без
ускладнень у всіх випадках. Післяопераційна
повторна епітелізація сталася протягом 7-14
днів. Відстрочені ускладнення, такі як спайковий процес і рубцювання не виникали
Висновки. Застосування ультразвукового
скальпеля (Ultracision Harmonic Scalpel) в хірургії ЛОР-органів є безпечним і дає деякі переваги
в порівнянні з традиційними методами. Його
використання є ефективним за рахунок поєднання розсічення тканин і одночасного гемостазу з контрольованою візуалізацією операційного
поля і краю резекції, мінімалізації крововтрати,
зниження вираженості післяопераційного больового синдрому, зниження ризику інтра- і післяопераційних ускладнень.

© О.В. Ковтуненко, Ю.Л. Кравчук, Т.О. Логвіненко, 2019

О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, А.А. БАКАЄВ (ДНІПРО, УКРАЇНА)
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ СТАДІЙ
РАКУ ВЕХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ
Серед злоякісних пухлин придаткових пазух носу рак верхньощелепної пазухи займає 7580%, та 1-2% серед всіх локалізацій раку. Більшість цих пацієнтів поступає для лікування з
розповсюдженими формами (Т3-4) пухлин. Основною причиною занедбаності є недостатність
візуального контролю та пізнє проявлення клінічних симптомів. Сучасні топічні та спеціальні
методи дослідження дають можливість встановити діагноз на більш ранніх стадіях з можливістю
верифікації діагнозу на доопераційному етапі.
На сьогоднішній день існують різні підходи до оперативного лікування при злоякісних
захворюваннях верхньощелепної пазухи.
Мета дослідження: провести аналіз варіантів та результатів оперативного лікування
при розповсюджених стадіях раку верхньощелепної пазухи.
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

Матеріали та методи. За період з 2013
по 2019 рр. прооперовано 120 пацієнтів віком
від 20 до 85 років з гістологічно підтвердженим
діагнозом плоскоклітинного раку верхньощелепної пазухи II-IV ст.T2N0М0 – 11 (9,2%);
T3N0М0 – 55 (45,8%); Т4N0М0 – 25 (20,8%);
Т3N1-3М0 – 9 (7,5%); T3-4N0-3M0 – 20 (16,7%).
Усім пацієнтам на доопераційному етапі
проводилось КТ дослідження на установці CT/c
Duаl GE двозрізовий чи МРТ дослідження на
установці Toshiba Vantage 1,5 Тс., а також ендоскопічне дослідження на ендоскопічній стійці
Кarl Storz з кутом огляду 0, 30, 70° ǿ 4мм, за даними котрих встановлено клінічний діагноз злоякісного захворювання верхньощелепної пазухи, забір біопсійного матеріалу.
Результати: В поточному дослідженні у
11 пацієнтів T2N0М0 – (9,2%) пухлина була по-
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вністю видалена ендоскопічним трансназальним
доступом. Цей мінімально інвазивних підхід був
вибраний для зменшення структурних та функціональних уражень анатомічних утворень порожнини носа, зокрема, нижньої носової раковини та нососльозного каналу.
При супраструктурних пухлинах III-IV
ст.T3N0М0 – 55 (45,8%); Т4N0М0 – 25 (20,8%)
виконувалась часткова резекція верхньої щелепи, обмежувалася видаленням її верхньої частини, нижньої та медіальної стінки очниці, повністю градчастої кістки, зберігаючи градчасту пластинку, а також власну носову кістку на стороні
ураження, при цьому застосовували доступи за
Муром, Отаном чи їх комбінацію.
При мезоструктурних пухлинах III-IV ст.
Т4N0М0 – 20 (16,7%); Т3N1-3М0 – 9 (7,5%);
T4N1-3M0 – 8 (6,6%) застосовували тотальну
резекцію верхньої щелепи. Це в буквальному
сенсі калічаща та спотворюючи операція є єдино можливим втручанням, що дозволяє повністю видалити пухлину верхньої щелепи, однак
лише у тому випадку, якщо пухлина не розповсюдилась за межі цієї кістки. В якості операти-

вного методу використовувався паралатероназальний доступ за Муром з подовженням розрізу донизу з огинанням крила носа та медіального розрізу верхньої губи в комбінації з доступом
за Отаном. При цьому оперативному втручанні
резецирували носову кістку на стороні ураження, перетинаючи верхній кінець висхідної гілки
верхньої щелепи, видалялась нижня стінка орбіти, пересікався альвеолярний відросток по задньому краю першого моляра, резецирувалось
тверде піднебіння, ззаду пересікався крило верхньощелепний синостоз, відсепаровувались
м′які тканини, одночасно виконуючи гемостаз,
та єдиним блоком видалялась пухлина разом з
верхньою щелепою. У двох пацієнтів при пухлинах III-IV ст. Т4N0М0 – 1 (0,9%); Т3N1-3М0 –
1 (0,9%) виконувались операції з одночасним
використовуванням методики ендоназально ендоскопії та інтраопераційної навігації. Основним показником для використовування інтраопераційної навігації були зміни нормальних
анатомічних співвідношень у порожнині носа,
ПНП, очниці та структурах основи черепу.

© О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, А.А. Бакаєв, 2019

О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, В.В. РАХМАНОВ, О.А. ЧОРНОКУР (ДНІПРО, УКРАЇНА)
ТРАНСОРАЛЬНА ЛАЗЕРНА ХІРУРГІЯ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ ГОРТАНІ
Трансоральна лазерна мікрохірургія застосовується для видалення злоякісних новоутворень верхніх дихальних шляхів з використанням лазера СО2 під контролем операційного
мікроскопа. Цей метод хірургії стає все більш
популярним у якості основного метода лікування на ранніх стадіях раку гортані, як альтернатива класичному операційному доступу до пухлини гортані шляхом зовнішнього розрізу.
Мета роботи: Оцінити переваги трансорального доступу та видалення злоякісних новоутворень гортані з використанням лазера СО2
в ранньому та віддаленому післяопераційному
періоді; порівняти перебіг післяопераційного
відновного періоду, ризик розвитку післяопераційних ускладнень та тривалість перебування на
ліжку у пацієнтів, які перенесли «класичну» резекцію гортані і трансорально лазерну мікрохірургію на ранніх стадіях злоякісних новоутворень гортані (Tis-1-2N0M0).
Матеріали та методи: У нашій клініці
вперше техніка трансоральної лазерної хірургії
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застосовується з 2008 року. За період спостережень 2018-2019 років у відділенні ЛОР №2 (онко) ОКЛ ім. Мечникова нами було проведено
оперативне лікування в обсязі лазерної резекції
гортані 51 пацієнту. Серед них були 3 жінки
(5,8%). Найбільш часта локалізація новоутворень – серединний відділ гортані. Всім пацієнтам в передопераційному періоді проводився
ендоскопічний огляд гортані, УЗД м'яких тканин шиї, органів черевної порожнини і рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини, клінічне дослідження аналізів крові.
Весь видалений післяопераційний матеріал відправлявся на патогістологічне дослідження. Результат дослідження – плоскоклітинний
рак зі ступенем диференціювання від високо до
помірно диференційованого. Випадків низько
диференційованого раку не відзначалося.
Результати
Оцінювався перебіг операційного та післяопераційного періоду, наявність ускладнень,
характер проведеної терапії після операції, загоОториноларингологія, №2-с (2), 2019

єння післяопераційної рани і тривалість перебування пацієнта на ліжку.
- Жодному пацієнту не проводилося перед
або інтраопераційно накладення трахеостоми;
- Враховуючи доступ, не проводились зовнішні розрізи тканин і, відповідно, нікому з
пацієнтів не були потрібні перев'язки і догляд за
раною;
- Хід операції ускладнювався наявністю
інтубаційної трубки в гортані, а також ризиком
прямого контакту СО2 лазера з киснем;
- Всі пацієнти в післяопераційному періоді харчувалися самостійно через природні шляхи, назогастральні зонди не використовувалися;
- У 6 пацієнтів (11,7%) в післяопераційному періоді відзначалася тривала післяопераційна дисфонія. В подальшому пацієнти займалися з фоніатрами та отримували курс консервативної терапії для відновлення голосу;
- Тривалість операції становила від 30
хвилин до 1,5 годин, враховуючи особливості
доступу до пухлини та її локалізацію;
- У післяопераційному періоді 4 пацієнта
(7,8% від загального числа) перебували під наглядом через ризик збільшення набряку післяопераційної ділянки та отримували інфузійну та
гормональну терапії;
- Всі пацієнти в післяопераційному періоді отримували ендоларінгеальні інгаляції протизапальних засобів;
- 9 пацієнтам (17,6%) призначалася системна антибактеріальна терапія в зв'язку з ризиком інфікування післяопераційної області;
- У всіх пацієнтів загоєння післяопераційної рани проходило без особливостей, ускладнень не спостерігалося;

2 дня;

- Середнє перебування пацієнта на ліжку -

- не відзначалося епізодів смертності;
- У жодного з пацієнтів не відзначалося
місцевого метастазування в лімфовузли;
- У одного пацієнта відзначався післяопераційний рецидив, через 9 місяців після операції;
- Відповідно, безрецидивна та загальна
виживаність через 2 роки для пацієнтів після
трансоральної хірургії склала 98,1% та 100%.
Висновки
Перевагами трансоральної лазерної мікрохірургії при ранніх стадіях раку гортані у порівнянні з «класичною» резекцією гортані є відсутність зовнішніх косметичних дефектів, відсутність післяопераційних ускладнень, ранній
відновний період у пацієнтів, відсутність необхідності тривалого перебування пацієнта в стаціонарі і щоденних перев'язок, скорочення перебування пацієнта на ліжку.
Серед особливостей цього методу хірургії
є використання специфічного обладнання, такого як мікроскоп та лазерна установка, використання мікрохірургічного інструментарію, ризик
контакту СО2 лазера з киснем за ходом операції.
Також специфічною особливістю є контакт видалених тканин з лазером, та зміни, які відбуваються у тканинах під впливом лазера – це має
враховуватися патологоанатомами, які надалі
будуть досліджувати видалений матеріал.
Має враховуватися патологоанатомами і
те, що найчастіше при використанні цієї методики пухлина видаляється не єдиним блоком, а
ділиться на частини, це є особливість використання лазера у порівнянні з «класичною» резекцією шляхом зовнішнього доступу.

© О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, В.В. Рахманов, О.А. Чорнокур, 2019

О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, Б.В. ШПОРТЬКО (ДНІПРО, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
РЕҐІОНАРНИХ МЕТАСТАЗІВ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
Рак гортані розповсюджена локація злоякісних новоутворень. За 2017 рік в Україні зареєстровано 1886 випадків захворювання на рак
гортані, з них 1792 особи чоловічої статі та 94 –
жіночої. Захворюваність залишається стабільно
високою протягом багатьох років. Реґіонарні
лімфатичні вузли є найчастішою локалізацією
метастазів раку гортані, та відіграють провідну
роль в прогнозі перебігу захворювання. За
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

останній час внесені зміни до класифікації
TNM, що стали включати мікрометастази
рN1(mi) та ізольовані пухлині клітини pN0 (і+).
Метою нашої роботи було розробка алгоритму діагностики реґіонарних метастазів раку гортані і визначення об’єму оперативного
втручання.
Для виконання завдань дослідження під
спостереженням знаходилось 74 хворих на рак
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гортані III-IV стадій (T3-4N0-3M0) та ІІ клінічної
групи, які проходили обстеження, лікування та
спостереження в ЛОР-онкологічному відділенні
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.
І.І. Мечникова в період з 2011 по 2017 рр. З них
38 хворих були з реґіонарними метастазами раку гортані і склали основну групу, у 36 реґіонарні метастази не були виявлені, вони склали
групу порівняння. Всім хворим виконувався
наступний діагностичний алгоритм: ультразвукове дослідження м’яких тканин шиї, тонкоголкова аспіраційна біопсія лімфатичного вузла з
подальшим цитологічним та імуноцитохімічним
дослідженням, експрес дослідження заморожених зрізів, патогістологічне дослідження та імуногістохімічне дослідження.
В основній групі було виявлено лімфатичні вузли з мікрометастазами Nmi – 2 пацієнти,
при цитологічному дослідженні даних лімфатичних вузлів не були виявлені метастази, при дослідженні заморожених зрізів виявлений один
мікрометастаз (50%). За допомогою гістологічного та імуногістохімічного дослідження виявлено 2 випадки – 100%. Гістологічно він визначався як метастаз плоскоклітинного раку, розташовувався субкортикально, і мав розмір до 2х мм. При обстеженні хворих групи N1-3n=38:
цитологічна діагностика була інформативна у 29
хворих – 76,31%; інтраопераційне дослідження
заморожених зрізів дозволило виявити метастази у 32 випадках, що склало 84,21%. Гістологічне та імуногістохімічне дослідження виявило
метастатичне ураження у 100% випадках. З числа досліджуваних з N0 (n=36) наявність метастатичного ураження не була підтверджена ні одним з методів.

Експресія матриксної металопротеїнази 2
визначалася у 31 (41,9%) хворих, у 43 (58,1%)
експресія відсутня. Слабкий рівень експресії
визначався у 14 (18,9%) хворих, помірний у 7
(9,5%) та високий у 10 (13,5%). Експресія матриксної металопротеїнази 9 визначалася у 35
(47,3%) хворих, у 39 (52,7%) експресія відсутня.
У хворих на рак гортані з реґіонарними метастазами показники експресії молекулярних маркерів були вищими в 2,4 рази (матриксна металопротеїназа 2) та 2,9 (матриксна металопротеїназа
9). Прогностичне значення показників експресії
молекулярних маркерів пухлини відносно реґіонарного метастазування визначено наявністю
прямих кореляційних зв’язків з ММП2 (r=+0,37;
р<0,005) та ММП9 (r=+0,36; р≤0,02). Всім хворим з виявленими реґіонарними метастазами
проведене оперативне втручання. На основі вищевказаних досліджень нами планувався об’єм
оперативного втручання на лімфатичних вузлах
шиї. Селективна лімфодисекція виконана 19
хворим (48,7%), модифікована – 12 чоловік
(30,8%), радикальна (в тому числі розширена
радикальна) 8 пацієнтів (20,5%).
В одному випадку ми відмічали розходження даних обстеження в зв’язку з проростанням ураженого конгломерату лімфатичних
вузлів до гілок зовнішньої сонної артерії та плечового сплетіння, що обумовило переходом від
модифікованої лімфодисекції до розширеної
радикальної.
За нашими даними, цей алгоритм обстеження має покращити діагностику та визначити
вибір оптимального об’єму втручання на реґіонарних лімфатичних вузлах у хворих на рак гортані з
метою лікування та профілактики метастазів.
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Д.Н. КОКОРКИН, А.Д. ГУСАКОВ, В.А. КАШИРИН, В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, А.А. ГУСАКОВА,
П.П. ШЕВЛЮК, А.Я. ЖЕЛТОВ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ УХА
С ОБЛИТЕРАЦИЕЙ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГНОЙНЫМИ
СРЕДНИМИ ОТИТАМИ
Актуальность: до сегодняшнего дня облитерация трепанационной полости (ТП) остается востребованным приемом в лечении больных ХГСО. Существующие способы облитерации, весьма условно, можно поделить на три
группы. В первой группе используются свободные фрагменты тканей биологического происхождения: гомо- или аутокость, жировая ткань,
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хрящ, свободный фасциальный лоскут и участки
кожи. Вторая группа методик отличается использованием материалов небиологического
происхождение, к которым относятся различные
варианты алюмосиликатной керамики, кристаллы гидроксиаппатита (т.н. «гранулированное
биоактивное стекло»), пористые импланты из
никелида титана, тефлона и поликарбоната.
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

Третья группа методик предусматривает использование «биологического тампона» на питающей ножке. В современной литературе широко обсуждались преимущества и недостатки
височно-париетального лоскута на сосудистой
ножке, позадиушного кожно-мышечного лоскута, биологического «тампона» кивательной
мышцы,
позадиушного
периостальноперикраниального лоскута и т.д. В среде отохирургов существует устоявшееся мнение, что использование приема облитерации повышает
риск рецидива болезни в отдаленном послеоперационном периоде. Тем не менее, многие хирурги продолжают использовать эту методику в
своей практике, привнося элементы собственных разработок. Большинство работ подводят
многолетние итоги реконструктивных операций
с мастоидопластикой у взрослых больных. На
наш взгляд, не каждая методика из арсенала
«взрослой» отохирургии подходит для детского
возраста. Необходимо учитывать темпы «роста»
височной кости, степень ее пневматизации, особенности подростковой вегетативной симптоматики, факторы сопутствующих и фоновых состояний ребенка. Несмотря на широкий выбор
хирургических приемов, выбор варианта операции у ребенка с ХГСО остается строго индивидуальным. В расчет берется не только возраст
пациента и морфология отита, но и его психосоматический статус, а так же возможность постоянного динамического наблюдения за оперированным ребенком.
Цель работы – провести сравнительный
анализ ближайших и отдаленных морфофункциональных результатов различных способов
реконструктивных операций уха с облитерацией
у взрослых и детей с хроническими гнойными
средними отитами.
Материалы и методы в работе представлены сведения о результатах предварительного обследования и последующего хирургического лечения 86 больных ХГСО с краевой перфорацией барабанной перепонки. Выделены две
возрастные группы: дети и подростки 5-18 лет
(n=28), и 31 взрослый пациент. Изучали ближайшие и отдаленные результаты. Результаты
лечения сравнивали с группами контроля: соответственно 12 детей и 15 взрослых пациентов,
которым выполнялись санирующие операции
уха без облитерации ТП.
Преобладали отиты с холестеатомой: соответственно группам у 65% детей и 63,1%
взрослых пациентов. В остальных случаях диагностировали гнойно-деструктивную форму отита. Помимо общих клинических методов обследования, использовались и специальные – компьютерная томография височной кости и комОториноларингологія, №2-с (2), 2019

плекс аудиометрических исследований. Эффективность выполненных операций оценивали в
ближайшие 3-6 месяцев после операции и в отдаленном послеоперационном периоде (3-5 лет).
Результаты лечения и их обсуждение: в
качестве базовой операции во всех случаях использована санирующая операция «открытого»
типа. В ходе выполнения санирующего этапа
операции были сформированы несколько типов
ТП. Чаще всего формировалась т.н. «средняя»
полость объемом 3-4 мл: соответственно группам у 52,5% детей и у 56,5% взрослых пациентов. Так называемая «малая» ТП формировалась
чаще у взрослых пациентов: соответственно
группам в 17,5% и 26,1% случаев. Послеоперационная полость объемом более 4, 0 мл (т.н.
«большая» ТП) сформирована соответственно у
30% детей и 17,4% взрослых пациентов. В ряде
случаев сформированные полости обозначались
термином «осложненная» ТП. Этот термин означал наличие кортикального дефекта с обнажением мозговых оболочек, сигмовидного синуса, деструкцию канала лицевого нерва или
фистулы лабиринта. Этот термин так же включает избыточный объем ТП, когда соотношение
исходного объема наружного слухового прохода
и ТП достигает значений 1/4 и более. В ходе
операции разрушение стенок трепанационной
полости с обнажением мозговых оболочек и
сигмовидного синуса находили соответственно
группам в 20% и 13,1% случаев. У взрослых
больных на операции чаще обнаруживали разрушение канала лицевого нерва – 15,2 % против
5% случаев у детей. Фистула ампулы горизонтального полукружного канала обнаружена у 1
ребенка и 4 взрослых больных. В ряде случаев,
находки кортикальных дефектов полости и ее
избыточный объем сочетались у одного и того
же больного. В целом, т.н. «осложненная» ТП
обнаружена у 37 (43,1 %) больных: соответственно группам в 17 (42,5%) и 20 (43,5%) случаев.
Использовались три варианта операций с
облитерацией. Первый тип представляет собой
санирующую операцию «открытого типа» с одномоментной тимпано- и мастоидопластикой.
Эту операцию использовали при «малой и средней» ТП без разрушения ее стенок. Использовали расщепленный мышечно-фасциальный лоскут на верхней питаюшей ножке укрытый Побразным меатальным кожным лоскутом.
Второй тип использовали при разрушении
костных стенок ТП. Использование измельченной аутокости и мышечных лоскутов позволило
нам назвать этот способ «костно-мышечной облитерацией» (КМО). В ходе выполнения санирующего этапа операции, стружки кортикально-
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го слоя кости измельчаем и помещаем в раствор
«Бетадина» (1:50) и сохраняем до конца операции. При непереносимости пациентом препаратов йода используем любой другой антисептик.
Кортикальный дефект тщательно освобождается
от некротических тканей, обрабатывается антисептиком и перекрывается свободным периостальным или фасциальным лоскутом. Далее,
большая часть ТП заполняется измельченной
костной стружкой. Оставшийся объем полости
заполняем
расщепленным
мышечнофасциальными лоскутом на верхней питающей
ножке и расщепленным меатальным кожным
лоскутом. Мембрану формируем из свободного
фасциального лоскута. Оссикулопластика выполняется с использованием отмоделированных
костных фрагментов. Этот вариант операции
использовали при наличии «осложненной» ТП
среднего и большого объема.
Третий вариант операции использовали
при «осложненной» ТП малого и среднего объема. В ходе операции применяли пористый политетрафторэтилен для закрытия кортикальных
дефектов ТП и как материал для оссикулопластики. В качестве «биологического тампона»
использовали «встречные» расщепленные мышечно-периостальные лоскуты на верхней и
нижней питающей ножке укрытые П-образным
меатальным лоскутом.
Морфологическая ситуация в среднем ухе
позволила
выполнить
функциональнореконструктивные операции у 80% детей и
80,4% взрослых. Операции уха с облитерацией
ТП выполнены у 68,6% пациентов. Чаще других
использовался вариант КМО с одномоментной
тимпанопластикой – 40,7% случаев. Санирующие операции уха без реконструкции выполнены у 20,9% больных.
В отдаленном послеоперационном периоде рецидивы гноетечения чаще отмечали в контрольной группе больных. После реконструктивной операции с облитерацией ТП рецидив
холестеатомы с гноетечением отметили у 11,5%
детей и 13,4% взрослых пациентов. У пациентов
без облитерации чаще отмечали гноетечение с
образованием полипов и грануляций: соответственно 30% детей и 31,2% взрослых. У этих пациентов были все признаки формирования т.н.
«болезни трепанационной полости», которая
отличается избыточным ростом грануляций в
глубине ТП, постоянным гноетечением, появлением грибковых налетов на стенках ТП, явлениями упорного дерматита начальных отделов
слухового прохода, устойчивым снижение слуха

с периодическими головокружениями. В отдаленном послеоперационном периоде формирование «болезни ТП» сказалось и на функциональных результатах операции. В целом, в течение ближайших 3-5 лет повторно оперированы
по поводу осложнений 14,4±1,0% больных после использования техники облитерации и
30,6±0,6% (p<0,05) пациентов контрольной
группы.
При оценке функциональных результатов
операции учитывали динамику показателей тональной аудиометрии. Так, в отдаленном послеоперационном периоде у детей основной группы показатели воздушно - проведенных звуков
(ВПЗ) не превышали уровень 25,5±3,0 дБ. Соответственно в группе контроля уровень ВПЗ находился в пределах 45,6±2,0 дБ (р<0,05). Пороги
костнопроведенных звуков (КВИ) составили
соответственно 13,0±2,2 дБ в основной и 30,0±
2,0 дБ (р<0,05) в группе контроля. В конечном
итоге, в результате проведенных операций показатель КВИ в основной группе детей сократился
на 23,2±2,2 дБ и на 12,5±2,0 дБ (р<0,05) у детей
контрольной группы.
В группе взрослых пациентов, в отдаленном послеоперационном периоде разница в показателях аудиометрии так же была статистически достоверной: пороги ВПЗ достигали
35,5±2,0 дБ в основной и 55,5±2,0 дБ (р<0,05) в
группе контроля, при средних размерах КВИ
соответственно 20,0±2,2 дБ и 35,0± 2,0 дБ
(р<0,05). В конечном итоге, в результате проведенных операций показатель КВИ у основной
группы взрослых больных сократился на
18,0±2,0 дБ и на 10,0±2,0 дБ (р<0,05) у пациентов контрольной группы. Необходимо отметить,
что основные негативные показатели функциональных результатов операции приходятся на
случаи «болезни ТП» в контрольной группе.
Возможно, определенную роль играет фактор
потери биологического окружения лабиринта.
Выводы
Использование приема облитерации является эффективной методикой операции у большинства больных с хроническим гнойным средним отитом. В отдаленном послеоперационном
периоде удовлетворительный результат получен
нами у 84,6% детей и 86,6% взрослых больных.
Наблюдения рецидивной холестеатомы не превышали 12,4 %. Пороги ВПЗ не превышали 28,5
дБ в группе детей и 35 дБ у взрослых больных,
при этом резерв улитки удалось сократить на
23,2 дБ в группе детей и на 18 дБ у взрослых
пациентов.

© Д.Н. Кокоркин, А.Д. Гусаков, В.А. Каширин, В.В. Скоробогатый, А.А. Гусакова, П.П. Шевлюк,
А.Я. Желтов, 2019
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Д.М. КОКОРКІН, М.О. ЯРЦЕВА (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ РИНОСИНУСИТІВ У ДІТЕЙ
Актуальність. Протягом останніх років
спостерігається зростання частоти захворювань
носа та навколоносових пазух, що проявляється
збільшенням показників захворюваності та поширеності в загальній структурі ЛОР-патології
дитячого віку. На європейському ринку протягом 20 років успішно застосовується рослинний
препарат, що містить сухі екстракти баптизії
красильної, ехінацеї блідої та пурпурної та молоді пагони й листя туї (Esberitox®). Сполучення саме цих рослинних компонентів в одній лікарській формі, дозволяє впливати на активність
неспецифічних факторів резистентності організму. Перш за все, активні складові ехінацеї індукують хемотаксис гранулоцитів та активують
фагоцитоз, чим пояснюється бактеріостатичний,
слабкий бактерицидний та противірусний ефект,
особливо по відношенню до респіраторних вірусів та вірусу герпесу. Біологічно активні речовини, що містяться в пагонах туї не тільки
активують фагоцитоз, а й посилюють вироблення Т-клітин, збільшують синтез ІL-2, прискорюють диференціювання В-лімфоцитів, а її ефірна олія володіє вираженою бактеріостатичною,
фунгістатичною та противірусною активністю.
Екстракт з коренів баптизії красильної впливає,
головним чином, на гуморальний імунітет, прискорюючи проліферацію та диференціювання Влімфоцитів у плазматичні клітини, чим активізує процес антитілоутворення. Крім того, баптизія володіє імуномоделюючими властивостями,
шляхом підвищення фагоцитарного індексу.
Мета дослідження. Оцінити ефективність комбінованої терапії риносинуситів із вмістом сухого екстракту баптизії красильної, ехінацеї пурпурної та паліди та пагонів туї
(Esberitox®) у дітей старшого віку, які часто і
тривало хворіють.
Дизайн дослідження. В дослідженні взяли участь 47 дітей у віці 3-7 років з ознаками
риносинуситу та епізодами гострих захворювань ЛОР-органів в анамнезі більше 6 разів на
рік. Групи порівняння склали 24 дитини з риносинуситом та 23 дитини, у яких риносинусит
поєднувався з аденоїдитом чи рекурентним тонзилофарингітом. Схема терапії включала деконгестанти, секретомуколітики та сольові розчини
в комбінації з рослинним препаратом «Есберітокс». В контрольній групі комбіновану терапію
отримували 12 дітей (група 1а) та 12 пацієнтів
(група 1б) лікувалися за традиційною схемою. В
групі порівняння 12 (група 2а) та 11 (група 2б)
дітей відповідно. Всім дітям проведено досліОториноларингологія, №2-с (2), 2019

дження рівня секреторної фракції імуноглобуліну А в слині, вміст основних показників імунної
системи в крові, та бактеріальне дослідження
вмісту ротоглотки на дисбіоз.
Результати дослідження. Встановлено,
що в групі контролю, діти, які отримували комбіновану терапію, мали об’єктивне поліпшення
стану на 2,1±0,4 доби раніше, порівняно з групою дітей, які отримували традиційне лікування. В групі порівняння у дітей, які отримували
«Есберітокс» покращення соматичного стану
відбувалося на 2,5±0,2 добу порівняно з 4,1±0,8
доби у пацієнтів, які лікувалися традиційно. Дітям, які не отримували комбінований рослинний
препарат, з причин збереження гіпертермії та
проявів інтоксикації після 48 годин від початку
лікування, вимушено був призначений антибактеріальний препарат широкого спектру дії з
групи захищених пеніцилінів.
Бактеріологічне дослідження вмісту ротоглотки на дисбіоз проводилося після закінчення
терапії. Діти, які не отримували комбінований
рослинний препарат, мали достовірно превалюючий ріст патогенних стрептококів, неферментуючих грамнегативних бактерій та грибів роду
Candida. Мікробний пейзаж ротоглотки у пацієнтів, які отримували препарат, що містить компоненти баптизії, ехінацеї та пагонів туї, представлений помірним висіванням патогенних
стафіло- та стрептококів, ентеробактерій та ентерококів.
Досить важливою є клітинна ланка імунітету, адже адекватна продукція Т- та Влімфоцитів забезпечує відповідну реакцію організму дитини на зовнішні чинники. Стан імунітету дітей, хворих на гострі риносинусити був
знижений, проте визначалося напруження кліткового імунітету у дітей, які отримували «Есберітокс», що підвищувало імунну відповідь за
допомогою швидшого фагоцитозу збудників та
посилення гуморальної ланки імунітету, що
проявлялося скорішим диференціюванням плазмоцитів та продукуванням власних антитіл.
Стан місцевого імунітету слизової оболонки залежить від її цілісності, вмісту імуноглобулінів А, G і М, стану лімфоїдної тканини. Фізіологічні механізми захисту усіх відділів респіраторного тракту схожі. Серед цих механізмів
провідними є мукоциліарний бар'єр і імунний
захист слизової оболонки, який забезпечується
багатьма гуморальними та клітинними чинниками, серед яких найбільш важливу роль відіграє секреторний імуноглобулін А (sIgA), що
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синтезується у відповідь на дію специфічних
антигенів. Для визначення рівня секреторного
імуноглобуліну А, як показника місцевого захисту слизових оболонок дитячого організму, ми
дослідили слину у 47 пацієнтів. Визначення вмісту секреторного імуноглобуліну А в слині дітей груп порівняння, встановило збільшення
концентрації секреторного імуноглобуліну А в
слині дітей обох груп, які лікувалися за допомогою «Есберітоксу» (1а – 392мг/л, 1б – 488мг/л,
2а – 390мг/л, 2б – 434мг/л). Отримані нами дані
свідчать про зниження вмісту секреторного імуноглобуліну А у дітей, хворих на риносинусити,
що, вочевидь, пов'язане із постійним ушкодженням слизової мікробними агентами та деструктивними змінами в будові носу та навколоносових пазух, що призводить до порушення
місцевого захисту слизових оболонок. Вищі показники вмісту секреторної фракції імуноглобуліну А у дітей, які отримували рослинний препарат в комплексній терапії основного захворювання свідчать про модулюючий вплив компо-

нентів препарату на місцевий імунітет, тим самим зміцнюючи бар’єрні функції слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, запобігаючи
рецидивам захворювання. Катамнестичне спостереження протягом 6 місяців, встановило меншу кількість епізодів ГРЗ та рецидивів риносинуситів, як ізольованих так і сполучених із іншими рекурентними захворюваннями ротоглотки у дітей, які отримували «Есберітокс» в комплексній терапії основного захворювання.
Заключення. Встановлене покращення
мікробного спектру ротоглотки у пацієнтів, які
отримували комбінований рослинний препарат,
що пов’язаний із вираженим бактеріостатичним,
противірусним та фунгіцидним ефектом рослинних складових препарату «Esberitox®».
Прийом препарату «Esberitox®» посилює імунну відповідь, шляхом прискорення гуморальної
та клітинної реакції на збудника, зменшує мікробний пресинг патогенів та підсилює місцевий
імунітет, що запобігає повторним епізодам запального процесу у тривало хворіючих дітей.

© Д.М. Кокоркін, М.О. Ярцева, 2019

О.В. КУКСЕНКО, О.О. СЕМЕНЮК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
СУДОМИ ЯК КЛІНІЧНА МАСКА МАСТОЇДИТУ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Вступ. Судомний синдром як прояв інших захворювань потребує не лише протисудомного, але й етіотропного лікування, а пізня діагностика і неправильне лікування падає на пацієнта економічним, емоційним, лікувальним тягарем з можливою інвалідизацією і смертю.
Мета. Аналіз клінічного випадку неефективності протисудомних засобів у пацієнта зі
змінами в соскоподібному відростку без клінічних ознак отиту чи мастоїдиту.
Матеріали і методи. Клінічний випадок
пацієнта, який перебував на стаціонарному лікуванні у неврологічному відділенні КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» у 2019
р.
Результати та їх обговорення. Батьки
звернулися із хлопчиком 1,5 р (14 кг) зі скаргами на приступи короткочасної втрати свідомості
чи потьмарення, при яких дитина «завмирає» на
декілька секунд, покліпує з відведенням очей у
сторону чи вгору. Після приступів короткочасна
дезорієнтація 1-2 хв і сонливість. Хворіє 2 тижні
після перенесеного ГРЗ із гіпертермією. Приступи повторюються 4-6 р\день. З 1-річного віку
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відмічаються афективні респіраторні приступи.
Об’єктивно: вогнищевих симптомів не виявлено. Діагноз: “Криптогенна епілепсія, складні
парціальні приступи”. При проведенні електроенцефалограми з відемоніторингом (відеоЕЕГ)
зареєстрована епілептиформна активність в
скроневій ділянці справа. Призначено депакін,
амоксицилін\клавуланат в дозі 400 мг х 2 р\день
внутрішньо, оксиметазолін.
Кількість приступів наростала, досягаючи
20 на 4 день лікування. МРТ голови на 5 д лікування: ”Ознак органічного ураження головного
мозку не виявлено. Найімовірніше запальні зміни у приносових пазухах, середньому вусі та
комірках скроневої кістки справа”. Амоксицилін/клавуланат замінено на цефотаксим в дозі
500 мг 2 р/день в/в. На тлі лікування на наступний день кількість приступів судом зменшилася
до 4, через 2 дні регресувала повністю. В катамнезі протягом 4 місяців за відсутності протисудомної терапії повторних нападів не спостерігалося.
Висновки. 1. Судомний синдром може
бути ускладненням інших захворювань і вихоОториноларингологія, №2-с (2), 2019

дити на перший план в клінічній картині за відсутності інших проявів захворювання. 2. Візуалізаційні методи обстеження головного мозку –
важливий етап діагностики і контролю лікування. 3. У педіатричних пацієнтів з підозрою на

судомний синдром інфекційного походження
слід застосовувати антибактеріальну терапію
згідно міжнародних рекомендацій з урахуванням регіональних особливостей резистентності і
попередньої терапії.

© О.В. Куксенко, О.О. Семенюк, 2019

О.О. КУЛІКОВА, А.В. ЧУМАКОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ СЕКРЕТОРНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАДІІЇ ПРОЦЕСУ І ФОНОВИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ,
ЩО ПРИВЕЛИ ДО ЙОГО РОЗВИТКУ
У кожній спеціальності існують проблеми, рішення або розробка яких може бути віднесена до найбільш актуальних. З цієї точки зору в
дитячій отоларингології до такої проблеми слід
віднести секреторний середній отит (ССО).
Клініка ССО характеризується тільки
зниженням слуху різного ступеню. Але навіть
доскіпливе лікування загальноприйнятими методами у 20-30% випадків (це наші власні спостереження і данні літератури)все одно приводять до рецидиву ССО.
Мета роботи – розробити індивідуальні
схеми лікування дітей, хворих на ССО в залежності від результатів поглибленого обстеження
їх, зокрема, виявлення інфікованості вірусом
Епштейн-Барр (ВЕБ), наявності патогенної мікрофлори в носоглотці і результатів імунограми
1-го рівня.
Під нашим наглядом були 68 дітей, які
поступили в дитяче відділення 30-ї лікарні м.
Харкова протягом 2018-2019 рр. з діагнозом –
секреторний середній отит. Діти були в віці від
3 до 9 років. Діагноз ґрунтувався на загальноприйнятому клінічному, бактеріологічному, інструментальному обстеженні, аудіограмі і імпедансометрії.
Всім цим дітям для серологічної діагностики гострої фази інфікованості ВЕБ визначали
IgМ до капсидного комплексу (VСА), IgG до
раннього антигену (ЕА) та ядерного антигену
ЕBNA в сироватці крові методом імуноферментного аналізу (ІФА). У всіх дітей проводилося
визначення показників імуннограми 1-го рівня у
крові. Фенотип основних субпопуляцій лімфоцитів визначали в тесті поверхньовій імунофлюоресценції з використанням моноклональних
антитіл, що відносяться до кластерів: СD3+,
CD4+, CD8+, CD16+(NK-клітини-природні кілери). Стан гуморальної ланки імунітету оцінювали по рівню вмісту імуноглобулинів класу А,
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

М, G крові. Контрольну групу складали 20
практично здорових дітей у віці від 3 до 6 років.
Для обробки кількісних параметрів використовували традиційні методи параметричної статистики.
Серед 68 дітей, хворих на секреторний
середній отит, виявлено високий відсоток
(16,2%) інфікованих ВЕБ в гострій фазі (виникнення захворювання близько місяця до обстеження) і 20 дітей інфікованих раніше. Усього із
68 дітей 31 (45,6%) – інфіковані ВЕБ.
Нами проаналізовані результати мікробіологічних досліджень слизової оболонки носоглотки 68 дітей з ССО, у яких звідти висіяли 119
штамів мікроорганізмів. У дітей, хворих на ССО
переважали Streptococcus pyogenes – 13 (19,1%)
випадків, 2-м за частотою був H. influenza, (27
випадків (39,7%), 3-й за частотою висіявся
Streptococcus pneumonia – 11 штам (16,2%), 4-й
– Staphylococcus aureus – 12 штамів (17.6%).
Відповідно до виділених нами провідними фоновими процесами (інфікованість ВЕБ,
бактеріоносійство в носоглотці патогенних
штамів стрептококів і діти, які не інфіковані
ВЕБ, але мають виражені відхилення в імунограмі крові), ми розділили їх на 3 групи:
1-а – 31 дитина, хвора на ССО, інфіковані
ВЕБ. (10 дітей в 1-й стадії ССО, 20 дітей – в 2-й
стадії ССО, 1 дитина – в 3-й стадії ССО).
2-я група – 24 дитини – носії патогенних
стрептококів. (8 дітей в 1-й стадії ССО, 14 дітей
– в 2-й стадії, 2 дітей – в 3-й стадії ССО).
3-я група – 13 дітей з не виявленими
причинами зниження імунітету, які часто хворіють на ГРВІ та ССО (3 дітей – в 1-й стадії
ССО, 10 дітей – в 2-й стадії, в 3-й стадії ССО –
жодного).
Всі вони отримували загальноприйняте
при ССО лікування і специфічне, обумовлене
виявленими у них особливостями.
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В 1-й групі (інфіковані ВЕБ), окрім класичної терапії, 11 дітей отримали антигерпетичне лікування: препаратом ацикловірового ряду
вальтрексом, а також імуномодулятор Тімалін 5
мг в/м 1 раз на день №8-10.Місцево – ендауральний фонофорез з лідазою №10.
В 2-й групі – діти, хворі на ССО, у яких в
носоглотці висівалися різноманітні патогенні
мікроорганізми. Цим дітям зазвичай призначали
антибіотик цафадокс у віковому дозуванні: 100
мг 2 рази на день – 10 днів. Місцево ендауральний фонофорез з лідазою №10. З 2-го тижня вони отримували імунний препарат БронхоВаксом, що представляє бактеріальний лізат
мікроорганізмів, найбільш поширених в носоглотці. Даний препарат застосовувався 1 раз в
день – 10 днів, потім після перерви 20 днів – 2-й
10-денний курс, аналогічно – 3-й 10денний курс.
Всього 3 курси по 10 днів.
3-я група дітей ССО, неінфікованих ВЕБ,
і у яких в носоглотці не визначена патогенна
мікрофлора, але виявлені відхилення в імунному статусі і, у яких протягом 6 місяців спостереження мали рецидив ССО (при видалених
аденоїдах). Ці діти з 2-го тижня лікування також

отримували імунний препарат Бронхо-Ваксом за
тією же схемою. Місцево ці діти отримували
ендоауральний фоноонофорез з імуномодулятором тімаліном №8-10.
Для порівняння ефективності лікування
різних груп хворих ми обрали «кореневими»
показниками: ШОЕ, ІРІ, NK-кілері (СD16 (%),
IgA, IgМ, і наявність рецидивів ССО протягом 6
місяців.
Резюме:
Найбільш ефективними виявилися: використання загальної імунотерапії (тімалін внутрішньом’язово, Бронхо-Ваксомperos) в сполученні з місцевим використанням того же тімаліну або лідази, зокрема, у виді ендоаурального
фонофорезу, який поєднує лікувальний ефект
ультразвуку (доведений багатьма авторами) з
дією лікарської речовини.
Комбіноване використання імуномодулятора, що стимулює клітинну ланку імунітету
(тімалін) та мукозальної вакцини через двотижневий проміжок забезпечувало позитивний
ефект (відсутність рецидивів ССО), підтверджених лабораторними показниками у 92,6% (63
дитини із 68), що були під наглядом.
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К.Ю. КУРЕНЬОВА, О.О. КОРОВАЙ, С.Б. СЕЛЕЗНЬОВ, Л.М. БАКА, Т.Г. ІВАНЧЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
МІСЦЕВІ І ЗАГАЛЬНІ СКАРГИ ХВОРИХ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ ГІПОТОНУСНУ
ДИСФОНІЮ З УРАХУВАННЯМ СЛУХУ НА ТОНИ В ЗВИЧАЙНОМУ
І РОЗШИРЕНОМУ ДІАПАЗОНАХ ЧАСТОТ
Багатьма дослідниками доведено важливу
роль стану слухового аналізатора у виникненні
та розвитку функціональних порушень голосу,
оскільки існує тісний взаємозв'язок голосоутворюючої і слухової систем, який реалізується,
насамперед, за рахунок центральних механізмів
взаємодії (Б.М. Сагалович, 1991; О.С. Орлова,
1991 та ін.). В дослідженнях Т.А. Шидловської
(2002, 2009, 2011 та ін.), Т.А. Шидловської, Л.А.
Косаковського (2007), К.Ю. Куреньової (2003)
показано, що дослідження слуху в звичайному
(125-8000 Гц) та розширеному (9000-16000 кГц)
діапазонах частот у хворих на функціональну
гіпотонусну дисфонію (ХФГД) дозволяє виявити ранні доклінічні порушення слуху у таких
хворих, а наявність чи відсутність у них слухових порушень має прогностичне значення.
Метою роботи було дослідження взаємозв’язку між клінічним станом хворих на
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ХФГД та показниками слухової функції в звичайному та розширеному діапазонах частот.
Проведені нами дослідження показали,
що серед 155 обстежених хворих з порушеннями голосу у 48 (30,98 %) слух на тони у конвенціональному (125-8000 Гц) та розширеному
(9000-16000 Гц) діапазонах частот знаходився у
межах норми. Ці хворі були віднесені до групи
А. Групу Б склали 59 хворих на ХФГД (38,01
%), слух у яких на тони в конвенціональному
діапазоні частот знаходився в межах норми, а в
розширеному діапазоні мало місце порушення в
їх сприйнятті. До групи В увійшло 48 (30,98%)
осіб, які мали порушення слуху як в розширеному, так і в звичайному (переважно в області
4000-8000 Гц) діапазонах частот.
Аналізуючи місцеві скарги хворих на
ХФГД в залежності від стану у них слухової
функції нами було виявлено, що найчастіше всі
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

хворі на ХФГД, незалежно від стану у них слухової функції, скаржилися на захриплість та дискомфорт в області гортані (98,06 та 98,68 %).
Досить часто вони скаржилися на втомлюваність голосу (84,52 %). Значна частина хворих
(74,19 %) пред’являли скарги на періодичне покашлювання з виділенням невеликої кількості
в'язкого мокротиння.
Однак, коли ми провели аналіз місцевих
скарг в залежності від стану слухової функції в
звичайному та розширеному діапазонах частот
(окремо в зазначених групах А, Б і В), то виявилося, що незалежно від стану слухової функції захриплість турбувала практично однакову кількість
хворих на ХФПГ в усіх трьох досліджуваних групах. Дискомфорт в області гортані трохи частіше
спостерігався у групі Б порівняно з групами А і В,
а покашлювання – у групах Б і В порівняно з групою А. Частота скарг на втомлюваність голосового апарату у групі В (з порушеннями слуху в звичайному та розширеному діапазонах частот) значно перевищувала наявність таких скарг в групах А
і Б і досягала 100% випадків. В групах А і Б цей
показник склав 81,25 та 74,58 %, відповідно.
Із загальних скарг найбільш частими у
хворих на ХФПГ були емоційна нестійкість
(73,55%) та головний біль (70,94%). Трохи більше половини хворих турбували відчуття тяж-

кості в голові (60,64%), лабільність артеріального тиску (54,19%), порушення сну (53,54%). У
43,87% випадків у досліджуваних хворих були
скарги на серцебиття та дискомфорт в області
серця, у 42,58% - порушення пам'яті, в 35,48% запаморочення.
Розглядаючи загальні скарги хворих на
ХФГД окремо в виділених групах, було встановлено, що з погіршенням слухової функції зростає кількість всіх зазначених загальних скарг,
тому у групі В всі скарги були виявлені в найбільшому відсотку випадків. Тільки емоційна нестійкість мала місце частіше всього в групі Б, де
вона склала 81,35%, тоді як в групі А цей показник становив 77,08, а в групі В – 60,41%.
Проведені нами дослідження показали,
що у хворих на ХФГД з нормальним слухом на
тони в звичайному та розширеному діапазонах
частот значно менше загальних скарг порівняно
з хворими, у яких ми виявили порушення слухової чутливості, особливо, якщо це порушення
стосується як розширеного, так і звичайного
діапазонів частот. У пацієнтів з порушенням
слухової функції було значно більше скарг як
місцевого, так і загального характеру, у них мав
місце більш тяжкий перебіг захворювання з частими рецидивами і повільніше відновлювалася
нормальна голосова функція.

© К.Ю. Куреньова, О.О. Коровай, С.Б. Селезньов, Л.М. Бака, Т.Г. Іванченко, 2019

А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Л.А. ШУХ, Т.М. ОСАДЧА, Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИВУШНИХ НОРИЦЬ У ДІТЕЙ
Привушні нориці (фістули) у дітей відносяться до вродженої аномалії вушних раковин.
Вони виникають під час формування вушних
раковин на 5-6 тижні внутрішньоутробного розвитку. Успадкування відбувається за аутосомнодомінантним або аутосомно-рецесивним типом.
Проте деякі автори (Ф.О. Тишко та співавт.,
2018) вважають, що привушні нориці та кісти є
ектопованими сірчаними залозами, тому що в
просвіті нориці знаходили сірку.
За даними літератури привушні нориці
зустрічаються рідко, статистика відсутня. Під
нашим спостереженням знаходилося всього 9
хворих на привушні нориці, причому одностороння нориця була у одного хворого. Слід наголосити, що у наших хворих не було іншої вродженої патології ЛОР-органів та шиї. Зовнішній
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отвір нориці локалізується попереду козелка на
початку ніжки завитка. Довжина нориці становить 10-12 мм, діаметр до 2 мм, закінчується
сліпо біля хряща зовнішнього слухового ходу
або у завитці, внутрішня поверхня покрита епідермісом. Із нориці може виділятися тянуча рідина жовтуватого кольору, а при нагноєнні
з`являються ознаки запалення. При натискуванні з привушної нориці виділяється патологічний
вміст.
Неускладнені привушні нориці, як правило, мають безсимптомний перебіг і діагностуються на першому році життя дитини. Вони підлягають динамічному спостереженню, після
купання доцільно ділянку нориці обробити водним розчином антисептика для профілактики її
запалення.
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Хірургічне лікування неускладнених привушних нориць доцільно проводити у дітей після 3-5-річного віку. Техніка операції проста. Під
наркозом виконується еліпсоїдний розтин шкіри
навколо нориці і частково тупим та частково
гострим шляхом видаляється нориця. Шви на

шкіру, гумовий дренаж, який видаляється через
одну добу. Антибіотики не призначаються.
Таким методом проведено видалення нориці у 9 хворих. У післяопераційному періоді
ускладнень не було. У віддаленому періоді не
спостерігалось жодного рецидиву.

© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, Л.А. Шух, Т.М. Осадча, Н.Ю. Павловська, 2019

С.А. ЛЕВИЦЬКА, А.І. ГОЖЕНКО, О.І. ЯМПОЛЬ (ЧЕРНІВЦІ, ОДЕСА; УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕСПІРАТОРНИХ
ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ ІЗ УСПАДКОВАНОЮ НИЗЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ IL-1Β
В основі спадкової схильності до розвитку частих і пролонгованих епізодів респіраторних інфекцій у дітей може бути мутація генів,
що кодують компоненти імунної відповіді, зокрема IL-1β.
Метою дослідження було визначення
впливу поліморфізму С-511Т гена IL-1β на значення показників системи імунітету у дітей із
частими і пролонгованими епізодами респіраторних вірусних інфекцій.
У 80 дітей із частими рецидивами респіраторних вірусних інфекцій і 35 практично
здорових дітей проведене дослідження показників системи імунітету, а також механізмів і
чинників неспецифічної резистентності організму в асоціації з С-511Т поліморфізмом гена
IL-1β. Встановлена асоціація генетично обумо-

вленого зниження продукції IL-1β у носіїв ССгенотипу С-511Т поліморфізму гена IL-1β із
зниженням загального пулу TCD3+-лімфоцитів
(54,88±1,41% проти 60,85±1,10% у носіїв Талеля) і TCD8+-лімфоцитів (18,38±1,69% проти
22,89±0,70%; p˂0,05), зниженням концентрації
IgМ (0,90±0,05г/л проти 1,31±0,03г/л), зменшенням фагоцитарного числа (4,85±0,15 проти
6,58±0,13),
зростанням
концентрації
BCD20+-лімфоцитів
(30,78±1,70%
проти
19,59±0,77%).
Встановлено, що генетично успадковане
зниження рівня продукції IL-1β поглиблює супресію клітинної ланки імунної відповіді і дефіцит факторів неспецифічної резистентності, що
мають місце при рецидивах респіраторних інфекцій у дітей.
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С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. ПОНИЧ, М.А. ПАЛІЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
СИНДРОМ НІМОГО СИНУСУ В ДИТЯЧІЙ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Синдром «німого синуса» (СНС) або синдром недорозвинутої пазухи – це безбольова інволюція верхньощелепної пазухи внаслідок оклюзії
остіомеатального комплексу з розвитком енофтальма. На відміну від гіпогенезії синусу, де патології остіомеатального комплексу немає.
В основі розвитку СНС лежить довготривала гіповентиляція верхньощелепної пазухи,
яка виникає в наслідок анатомічних порушень
структур остіомеатального комплексу або блок
сполуки густим слизом, назальними поліпами,
наявністю клітин Галлера. Внаслідок тривалої
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гіповентиляції виникає резорбція газів і секреції, що призводить до накопичення в пазусі
трансудату, котрий з часом перетворюється в
густий слиз. Оскільки тиск в пазусі знижений,
стінки починають стоншуватися і втягуватися
всередину. Весь цей процес призводить до ателектазу верхньощелепної пазухи.
Згідно класифікації Kass, розрізняють 3
стадії розвитку ателектазу верхньощелепної пазухи:
1) деформація мембрани характеризується
латеризацією фонтанели;
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2) Кісткова деформація – втягування однієї або декількох стінок пазух
3) стадія клінічних проявів, у вигляді
енофтальма, асиметрії обличчя.
«Золотим стандартом» діагностики при
синдромі «німого синуса» вважається КТ приносових пазух носа, що дозволяє прицільно оцінити кісткові структури. Також на рентгенографії ППН можна побачити затемнення пазухи і
зменшення в об’ємі верхньощелепної пазухи.
Диференційну діагностику проводять з
дифузною ліподистрофією, склеродермією, синдромом Паррі-Ромберга, пухлинами, вродженою
асиметрією обличчя.
Небезпечним моментом ведення пацієнту
з СНС є легке травмування структур орбіти, котре може виникнути не тільки під час ендоскопічного хірургічного лікування, але й навіть при
пункції верхньощелепного синусу.
Наш власний досвід налічує вже близько
десятка пацієнтів із СНС, з них є один випадок
лікування СНС у дитини. При огляді дівчинки
14 років виявлені скарги на значне утруднення
носового дихання, переважно через ліву поло-

вину носа, частий головний біль. Синуситів в
анамнезі не було, за медичною допомогою до
отоларингологів раніше не зверталися. При проведенні риноскопії дитині відмічене різке викривлення носової перегородки вліво із перекриттям лівого середнього носового ходу. Враховуючи блок середнього носового ходу і вказівки
на частий головний біль дитини, вирішено виконати КТ ППН для виключення можливого
запального враження синусів. При аналізі результатів КТ діагностовано СНС, причиною розвитку котрого вочевидь було порушення аерації пазухи через девіацію носової перегородки.
Дівчинці виконана септопластика, лівобічна
унцинатотомія і антростомія. Післяопераційний
період перебігав без ускладнень. Огляд через 6
місяців – носове дихання вільне, середній носовий хід вільний, гарно візуалізується, антростома функціонує. Обличчя симетричне, ознак
енофтальму немає.
Особливостями цього випадку є розвиток
СНС в дитячому віці, діагностування останнього на ранній стадії, коли ще не відбулося деформації обличчя.
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С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. ПОНИЧ, М.А. ПАЛІЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ХВОРОБА ВЕГЕНЕРА В ПРАКТИЦІ ОТОЛАРИНГОЛОГА
Хвороба Вегенера (ХВ) – це системне захворювання невідомої етіології, що гістологічно
характеризується гранулематозно-некротичним
системним васкулітом, залученням дихальних
шляхів, нирок, органу зору, слуху і ЦНС.
Захворюваність на ХВ в Європі складає 510 випадків на 1 мільйон населення. ХВ відноситься до аутоімунних захворювань, основною
«мішенню» аутоімунних комплексів є артерії
дрібного і середнього калібру. Головним імунохімічним маркером захворювання вважають антинейтрофільні цитоплазмові антитіла (ANCA).
У 80-95% пацієнтів першими симптомами захворювання є враження ЛОР-органів. Якщо враження судин обмежується однією локалізацією, свідчать про так звану «обмежену» ХВ. Остання на
відміну від «генералізованої» характеризується
легшим перебігом і кращим прогнозом.
Діагноз ХВ виставляється з використанням критеріїв Американського коледжу ревматологів. Для постановки діагноз необхідна наявність двох критерії із чотирьох: ураження верхОториноларингологія, №2-с (2), 2019

ніх дихальних шляхів, виразки слизової оболонки порожнини рота; наявність інфільтратів або
порожнин на рентгенограмах або КТ легень;
зміни в сечі (мікрогематурія більше 5 еритроцитів у полі зору, еритроцитарні циліндри); гістологічні зміни у вигляді гранулематозного запалення стінок судин.
Біопсію варто розглядати як допоміжний
засіб діагностики, якщо рівень антинейтрофільних антитіл не перевищує норму. Проте, діагностичне значення гістологічного дослідження
різко зростає при так званому «обмеженій» ХВ.
Особливостями цього методу є його недостатня
чутливість: приблизно в половині випадків при
ЛОР-локалізації не вдається знайти характерних
змін в біоптаті, що зумовлює необхідність повторного взяття матеріалу.
При гістологічному дослідженні ідентифікують три патологічні характерні ознаки: гранулематозне запалення, васкуліт і некроз. Причому зони некрозу настільки обширні, що іноді
їх називають «географічним некрозом».
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Наш досвід діагностування ХВ включає
результати лікування 59-літньої пацієнтки, котра звернулася зі скаргами на утруднення носового дихання, слизові виділення з носа, затікання по задній стінці глотки. При огляді діагностовано С-подібне викривлення носової перегородки переважно в хрящовому відділі, збільшення обох нижніх носових раковин. Інтенсивний набряк слизової оболонки носової порожнини слабо реагував на аплікацію адреналіну.
Інтраопераційно під час доступу до скелету носової перегородки відмічено інтенсивну
гіперплазію слизової оболонки перегородки зліва, котра й імітувала С-подібне зміщення носо-

вої перегородки, оскільки чотирикутний хрящ
розташовувався по середній лінії. Звертали увагу також папіломатозно змінені нижні носові
раковини, особливо зліва. У зв’язку із виявленими змінами оперативні втручання доповнені
біопсією слизової і м’яких тканин порожнини
носа в ділянці носової перегородки та нижніх
носових раковин.
Результати гістологічного дослідження
підтвердили діагноз ХВ. В крові пацієнтки
знайшли підвищений титр ANCA, що і дало
можливість діагностувати ХВ. Хвора переведена в ревматологічне відділення, де розпочали
лікування циклофосфаном та гідрокортизоном.

© С.А. Левицька, О.М. Понич, М.А. Палій, 2019

В.В. ЛОБУРЕЦЬ, М.Г. МІРАШОВА, С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Н.Б. СОННІК
(ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ЗНАЧЕННЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
ВНУТРІШНЬОНОСОВИХ СТРУКТУРДЛЯ ДИХАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НОСА
Одним з найбільш поширених клінічних
проявів гострих та хронічних захворювань порожнини носа та навколоносових пазух є порушення носового дихання. Хворі з цією скаргою
складають близько 75%усіх ринологічних пацієнтів. Закладеність носа може бути наслідком
достатньо великої кількості причин, серед яких
– вроджені та набуті анатомічні аномалії присінка і порожнини носа, у поєднанні з хронічними
запальними захворюваннями порожнини носа і
навколоносових пазух.
Мета проведеного дослідження – вивчити
та систематизувати причини порушення носового дихання у пацієнтів з хронічними захворюваннями порожнини носа та навколоносових
пазух.
Протягом 2013-2018рр проведено комплексне дослідження 1200 хворих із різними
захворюваннями порожнини носа та навколоносових пазух у віці від 18 до 65 років. Обстеження проводилося із застосуванням комплексу
анамнестичних, клінічних, ендоскопічних даних, риноманометрії, комп’ютерної та магнітнорезонансної томографії.
Всім досліджуваним проводився ендовідеомоніторинг з відеопротоколюванням. Оцінювали стан слизової оболонки, характер і локалізацію виділень. Звертали увагу на стан переднього і заднього кінців нижньої носової раковини, ділянки локальної гіпертрофії по її ві-
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льному і нижньому краю. Оглядали дно порожнини носа, відзначали вистояння нижнього краю
грушоподібного отвору, нижнього носового
гребня, сошника, стан носоглотки. Вивчали стан
гачкоподібного відростка, переднього і заднього
кінця середньої носової раковини, горбок переділки носа, сфеноетмоїдальну кишеню. Звертали
увагу на ділянки слизової оболонки гачкоподібного відростка, носових раковин і переділки
носа. Оцінювали стан остіомеатального комплексу, стан воронки, фонтанел. Ретельно оглядали
ділянку носового клапану. Визначали анатомічні взаємини чотирикутного і каудального краю
верхнього латерального хряща, крил носа, переднього кінця нижньої носової раковини і дна
порожнини носа. При огляді присінка носа визначали ригідність його крил.
Результати та обговорення. Аналіз анатомічних відхилень передніх відділів порожнини
носа показав, що однією з найбільш частих причин, що уповільнюють доступ повітряного
струменя в порожнину носа, є широка Колюмела. У багатьох випадках мало місце звуження
присінка за рахунок випинання дна порожнини
носа. Найбільш частою причиною звуження
присінка в ділянці клапану була деформація передніх відділів хряща переділки носа. Патологічна рухливість крил носа також нерідко призводила до дисфункції присінка з його блокуванням
при вдиху – колапсу крила носа. Усього ознаки
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анатомічних порушень в ділянці присінка носа
зустрічались у 23% спостережень.
У середніх відділах порожнини носа звуження нижнього носового ходу часто мало місце за рахунок деформації нижнього носового
гребня і передніх відділів сошника (67%). Частою причиною закладеності носа були патологічні зміні середньої носової раковини: гіпертрофія або її аномальний вигин.
При повторних оперативних втручаннях
часто доводилося стикатися з рубцевими процесами. Найчастіше синехії порожнини носа виявлялись у пацієнтів, яким раніше проводили симультанні хірургічні втручання на внутрішньо-

носових структурах (48%). Синехії порожнини
носа часто виявлялися також у пацієнтів, які
перенесли травми зовнішнього носа, після накладання передньої тампонади носа з приводу
носових кровотеч.
Аналіз проведеного дослідження показав, що порушення дихальної функції носа в
більшості випадків є наслідком поєднання кількох факторів. Для підвищення ефективності
функціональних малоінвазивних внутрішньоносових хірургічних втручань необхідно враховувати всі наявні анатомічні та функціональні особливості порожнини носа та навколоносових пазух.
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А.В. ЛУПИР, М.І. ЯЩЕНКО, Н.О. ЮРЕВИЧ, В.В. АЛЄКСЄЄВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ОДОНТОГЕННОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ
Проблема запальних захворювань навколоносових пазух одонтогенної етіології залишається актуальною, що визначається значною
питомою вагою в загальній структурі захворюваності ЛОР органів, постійним зростанням, а
також і тією шкодою, якої вони завдають пацієнтам. Одонтогенні гайморити зустрічаються
частіше, ніж діагностуються, і складають 69% 75% від загального числа хворих верхньощелепним синуситом.
Метою нашого дослідження було вивчення особливостей клінічного перебігу одонтогенних гайморитів.
На базі ЛОР клініки ХНМУ за період з
2015 по 2018 рр. нами обстежено і проліковано
1290 хворих синуситами. Верхньощелепний синусит (як ізольована форма так і комбінована)
діагностовано у 1250 осіб, з них одонтогенного
ґенезу – 375 (30%) (гостра патологія спостерігалася у 38 хворих (11%), хронічна патологія – у
89% (335) випадків). Серед хворих переважали
чоловіки (205 осіб (55%)). Підйом захворюваності хворих припадав на вік від 41 до 60 років,
тобто осіб здатних до активної трудової діяльності.
Вивчення клініки одонтогенних риносинуситів свідчить про те, що захворювання починалося значно раніше перших клінічних ознак,
що найчастіше виявлялося появою смердючого
слизово-гнійного або гнійного секрету з відповідної половини носа (370 - 98,7%). Також у
хворих спостерігався набряк м'яких тканин щічОториноларингологія, №2-с (2), 2019

ної і підглазничної ділянок (57-15,2%), почуття
тиску і напруги в області ураженої пазухи (201
(53,6%)), інтенсивні болі у 170 (45,3%), що ірадіювали впродовж гілок трійчастого нерву у 77
(20,5%), болючість при пальпації передньої стінки верхньощелепного синусу і при перкусії
зубів (85-22,7%), гіперемія і мацерація шкіри
верхньої губи і області носових отворів (38-10,1
%).
Головний біль, підвищення температури,
утруднення носового дихання практично не
спостерігалося (36-9,6%), що характерно більше
для риногенної природи риносинуситів. У більшості випадків одонтогенні процеси були односторонніми (370).
Риноскопічна картина, майже у всіх хворих (301 – 80,3%) з одонтогенними захворюваннями верхньощелепного синусу, проявлялася
набряком і гіперемією слизової оболонки порожнини носа, наявністю слизисто-гнійних виділень в носових ходах. У решти хворих (7419,7%) візуалізувалося гнійне виділення зі смердючим запахом на тлі блідо-рожевої, ненабряклої слизової оболонки.
Діагноз одонтогенного гаймориту ставився на підставі скарг, анамнезу, що вказує на
зв'язок із загостренням одонтогенної патології,
даних отоларингологічного огляду, спіральної
комп'ютерної томографії необхідних областей,
пункції верхньощелепних синусів (наявність
смердючого, гнійного, часто крошкоподіного
вмісту в промивних водах).
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Тактика лікування ґрунтувалася на усуненні причинного фактора одонтогенної інфекції, а також проводилася антибактеріальна, протигрибкова терапія (згідно бактеріограмми),
дезінтоксикаційна, десенсибілізуюча терапія. До
хірургічного лікування вдавалися в основному
при хронічному процесі або при наявності риногенних внутріорбітальних або внутрішньочерепних ускладненнь. Також для комплексного лі-

кування та обстеження залучалися суміжні фахівці, такі як стоматологи, офтальмологи, нейрохірурги, невропатологи.
З огляду на вищевикладене, одонтогенні
гайморити є первинно-хронічними захворюваннями, які потребують комплексного підходу з
боку не тільки отоларингологів, а й суміжних
фахівців (стоматологів).
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, О.Г. РЫЛЬСКАЯ, В.И. ШМАТКО, М.Д. ТИМЧЕНКО,
И.В. ФАРАОН, Т.А. ЗАЯЦ, Т.Ю. ВАСИЛЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА ЭСБЕРИТОКС
НА ФАКТОРЫ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
Среди большого количества средств иммуномодуляции особая роль принадлежит препаратам растительного происхождения, которые
отличаются относительной безвредностью и
высокой эффективностью, как при системном,
так и локальном использовании (О.Ф. Мельников и соавт., 2013). Показана клиникоиммунологическая эффективность фитопрепарата эсберитокс (Шапер & Брюммер, Германия)
при ряде заболеваний вирусного и микробного
происхождения (А.И. Курченко и соавт., 2016).
В состав препарата входят экстракты корневища
баптизии, корней двух видов эхинацеи, молодые
побеги и листья туи. В настоящем сообщении
представлены данные по влиянию препарата
эсберитокс на факторы локального иммунитета
ротовой полости у больных хроническим фарингитом, тонзиллитом и пародонтитом при
системном применении препарата эсберитокс в
виде монотерапии. До начала приема препарата
и через неделю после его окончания, согласно
методических рекомендаций Института отоларингологии НАМН Украины (2008), был получен нестимулированный ротоглоточный секрет
для определения в нем уровня иммуноглобулинов класса А (секреторной и мономерной форм),

IgG, α-интерферона, интерлейкина-1β, уровня
иммунных комплексов. Использовали иммуноферментный метод (ридер Labline, Австрия) и
реактивы Хема Медика и Цитокин (РФ). Статистическая обработка проведена с применением
непараметрического критерия «U» (Вилкоксонна). Проведенные исследования свидетельствуют о том, что у больных хроническими воспалительными заболеваниями ротовой полости имеет место снижение защитных факторов локального иммунитета – уровня секреторного IgA,
противовирусного фактора – α-интерферона и
повышение уровня провоспалительного цитокина – интерлейкина-1β, мономерной формы
IgA и количества иммунных комплексов.
Применение препарата эсберитокс в виде
монотерапии сопровождалось увеличением
концентрации секреторного иммуноглобулина
класса А, «нормализацией» содержания αинтерферона (повышение концентрации) и интерлейкина-1β (снижение содержания). Полученные положительные эффекты от применения
препарата эсберитокс позволяют рекомендовать
как в составе комплексной терапии хронических
заболеваний ротоглотки, так и в виде монотерапии.

© О.Ф. Мельников, Д.Д. Заболотная, О.Г. Рыльская, В.И. Шматко, М.Д. Тимченко, И.В. Фараон,
Т.А. Заяц, Т.Ю. Василенко, 2019
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, А.Д. ПРИЛУЦКАЯ, А.И. КАМИНСКАЯ,
Т.И. КУШНИРЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
РИНИТАЛ В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Ранее нами было исследовано применение
комплексного гомеопатического препарата на
растительной основе – «Ринитала» в начальной
стадии развития ангионевротического отека
(АО) аллергического генеза. Было установлено,
что прием препарата «Ринитал» в начале развития АО у 8 из 11 человек купировал дальнейшее
развитие отека Квинке с восстановлением
внешнего вида в течение 4-6 часов, тогда как до
этого оптимальным для больных было применение препарата эриус в сочетании с жидким глюконатом кальция, прием которых купировал
проявления отека на протяжении 2-4 суток. В
настоящем сообщении использованы данные о
15 пациентах с АО аллергической формы преимущественно (12 человек) пищевого происхождения. Иммунологическое обследование пациентов показало высокий уровень общего IgE
(>300ME/мл) у 11 из 15 обследованных, у части
пациентов выявлено и повышение в сыворотке
IgG4, а также и лимфокина – LIF (leukocytes
inhibitory factor), повышенная активность кото-

рого свидетельствует о наличии клеточной гиперчувствительности. Эти предварительные
данные явились основанием для проведения
исследований по использованию препарата
«Ринитал» для профилактики рецидивов АО у
обследованных пациентов. Прием препарата в
дозировках, близких к максимальным, на протяжении 20 дней, последующее лабораторное
обследование больных (через месяц после окончания приема) и наблюдение за ними позволило
установить, что предложенная схема профилактики рецидива АО является достаточно эффективной: у 10 из 15 пациентов на протяжении 3
месяцев не наблюдалось повторения АО, а у 5
пациентов на протяжении срока наблюдения
отек Квинке возникал по 1 разу в стертой форме
и проходил в течение суток. Иммунологическое
обследование больных через 1,5 месяца от начала приема препарата показало отчетливую тенденцию к снижению реагинов и клеточной гиперчувствительности в сыворотке крови у всех
пациентов.

© О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, А.Д. Прилуцкая, А.И. Каминская, Т.И, Кушниренко, 2019

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.И. КУШНИРЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА ЦИННАБСИН (IN VITRO)
В настоящем сообщении представлены
новые данные о влиянии комплексного препарата Цинабсин на продукцию клетками миндалин
детей клеточных и гуморальных факторов иммунитета и воспаления, выполненные методами
молекулярной иммунологии. Известно, что препарат Циннабсин состоит из компонентов минерального (Cinnabaris, Kalium bichromicum) и
растительного (Hydrastis, Echinacea) происхождения и предполагается, что в основе его действия лежит влияние на стадии воспалительного
процесса. Однако, значение иммунных механизмов в действии препарата исследовано мало.
В связи с изложенным нами было проверено
действие препарата на спонтанную продукцию
провоспалительных (интерлейкин-1β, Ил-1) и
противовоспалительных (Ил-10) цитокинов
(иммуноферментный метод с применением ридера Stat Fax-2100, США, реактивов российскоОториноларингологія, №2-с (2), 2019

го производства «Цитокин») регуляторного и
антивирусного фактора γ-интерферона (γ-ИФ),
его антагониста- интерлейкина-4 (Ил-4). Кроме
того, определяли изменения в составе клеток
при действии препарата по кластерам дифференциации клеток (CD): CD16, CD56, CD14, фенотипически отражающих представительство
клеточных факторов врожденного иммунитета.
Объектом исследований были клетки гипертрофированных глоточных миндалин детей в возрасте от 3 до 7 лет, удаленных по медицинским
показаниям. Всего in vitro было поставлено 90
проб. Было установлено, что препарат Циннабсин увеличивал в культуре клеток число клеток
CD16+ (73,2%), достоверно (р<0,01) стимулировал продукцию γ-ИФ (80% наблюдений) и противовоспалительного Ил-10 (62,2%). Отсутствие
эффекта стимуляции продукции Ил-4 свидетельствует о том, что препарат не влиял на фор-
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мирование проаллергических типов иммунных
реакций в клетках миндалин.
По сумме влияний и векторам иммуномодуляции можно констатировать модулирующее

влияние препарата на активность различных реакций иммунитета, что позволяет сделать вывод
о выраженном противовоспалительном и противовирусном действии препарата Циннабсин.

© О.Ф. Мельников, Т.И. Кушниренко, 2019

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. МАРУШКО, Л.Д. КРИВОХАТСКАЯ, А.В. ЦИМАР,
Т.В. СИДОРЕНКО (КИЕВ, ЛЬВОВ; УКРАИНА)
КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВОЙСТВ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ЛИЗАК
В спектре антисептических препаратов
Лизак занимает особое место, поскольку представляет новую комбинацию лизоцима и представителя группы квинолинов – деквалиния
хлорида, что придает этому тандему высокую
активность антибактериального действия относительно грампозитивных и грамнегативных
микроорганизмов; против грибов – главным образом против Candida albicans, некоторых видов
Trychophyton и эпидермофитов. Антибактериальное действие обусловлено денатурацией белков и ферментов возбудителя путём растворения и деполимеризации, а также гликолизом и
инактивацией дегидрогеназ; нарушением синтеза белков на уровне рибосом. Поверхностно активное катионное действие лежит в основе его
бактериостатической активности как к грамположительным, так и к грамотрицательным микроорганизмам.
При монотерапии препаратом Лизак детей
с острым фарингитом показано, что он достоверно сокращает длительность острой фазы заболевания, восстанавливает отклонения в содержании
иммуноглобулинов, ранних интерферонов. Терапия детей с хроническим тонзиллитом с применением препарата Лизак сопровождалось восстановлением уровней γ-интерферона, дефензина-β
и лизоцима в ротоглоточном секрете т.е. отмечалось стимулирующее влияние препарата на основные защитные факторы врожденного иммунитета. В дальнейших исследованиях, проведенных в условиях in vitro на клетках крови и небных миндалин, было показано отсутствие негативного влияния препарата Лизак на количество
секреторного IgA и интерферонов α и γ, структуру клеток различного гистогенеза. Более того
препарат активировал (в 2,5 раза) естественную
клеточную цитотоксичность в отношении ксеноэритроцитов и клеток рака гортани человека
(Hep-2), а также снижал продукцию в культуре

клеток миндалин провоспалительного цитокина –
интерлейкина-1β, макрофагального воспалительного протеина- Mip-1b.
За последние годы в лаборатории патофизиологии и иммунологии совместно с группой
микробиологии и вирусологии Института отоларингологии НАМН Украины были проведены
исследования по выявлению противовирусной
активности препарата и способности к активации
регенерации тканей различного гистогенеза. Было
показано его влияние на подавление активности
ДНК-содержащих вирусов: аденовируса 2 типа и
вируса герпеса 2 типа и, частично, ВВС. Препарат
способствовал восстановлению количественной и
структурной характеристик как клеток эпителиального генеза (клетки Vero), перитонеальных
макрофагов, так и клеток лимфоидного ряда
(лимфоциты небных миндалин), при их частичной
деструкции. Дополнительным подтверждением
регенерационной способности препарата является
повышение продукции фактора регенерации –
ростового цитокина TGF-1β в культуре клеток
миндалин в присутствии препарата Лизак.
Резюмируя краткое изложение по исследованию свойств препарата, нужно отметить,
что наши исследования подтвердили высокую
эффективность препарата в клинике как при
остром, так и хроническом воспалении. Новые
данные о влиянии препарата на снижение активности провоспалительных цитокинов, о подавлении активности ДНК-содержащих вирусов, об отсутствии негативного влияния на факторы врожденного и приобретенного иммунитета ротоглотки, о способности восстанавливать
поврежденные клетки различного гистогенеза
позволяют утверждать, что препарат Лизак
больше, чем антисептик с широким спектром
действия, он – эффективный функциональноструктурный модулятор иммунофизиологических защитных реакций.

© О.Ф. Мельников, Ю.В. Марушко, Л.Д. Кривохатская,А.В. Цимар, Т.В. Сидоренко, 2019

58

Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

Ю.В. МІНІН, А.Ф. КАРАСЬ, О.Г. ДЕРЯБІНА, ГА. КАРАСЬ, Т.І. КУЧЕРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ММСК ПУПОВИНИ ТА ХОНДРОЦИТІВ
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Узагальнена проблема реконструкції та
відновлення ушкоджених органів і тканин залишається актуальним завданням сфери медичних науково-практичних досліджень. Пріоритетні напрямки розвитку сучасних клітинних технологій, здебільшого орієнтовані на створення
біомедичних продуктів, практичне використання яких має сприяти функціональній реабілітації
хворих.
Клітинна терапія є одним з найбільш перспективних напрямків сучасної біомедицини. З
розвитком цієї галузі цілком реальною стає можливість відновлення втраченої функціональної
активності багатьох органів і тканин.
Проведена експериментальна науководослідна робота була присвячена вивченню перспектив застосування методів клітинної терапії
в отоларингологічній практиці та обґрунтуванню можливості використання новітніх способів
лікування в реконструктивно-відновлювальній
хірургії верхніх дихальних шляхів (ВДШ).
Зважаючи на те, що джерелом ембріонального розвитку хрящової тканини є мезенхіма,
у складі якої провідну роль відіграють мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини
(ММСК), в даній роботі цілком обґрунтованим
було обрання напрямку подальшого удосконалення лікувальної тактики, зосередженої на
сприянні поліпшенню процесів регенерації
хрящової тканини.
В роботі використовували мезенхімальні
стовбурові клітини (МСК) Вартонових драглів
пуповини. Пуповину отримували з пологового
будинку, від здорових породіль на терміні вагітності 39-40 тижнів. Пуповину обробляли не
пізніше 6 годин після пологів, її транспортування здійснювали у стерильному посуді з фізіологічним розчином з антибіотиками – стрептоміцин і пеніцилін. Після доставки в лабораторію
матеріал вносили в поживне середовище з десятикратною концентрацією вказаних антибіотиків та амфотеріцином Б на 15 хвилин, а потім
відмивали стерильним фосфатним буфером
(ФБР) протягом (5-7) хв з метою запобігання
контамінації.
Для виділення ММСК з пуповини видаляли судини, Вартонівські драглі подрібнювали до
(0,2-0,5) мм та експланти вносили в пластиковий
посуд з поживним середовищем – альфа-МЕМ,
яке містить L-глютамін, 10 % фетальної сироватки телят, FGF- β у відповідній концентрації, та
ставили в СО2-інкубатор з 5 % СО2 при темпераОториноларингологія, №2-с (2), 2019

турі 37о С. Зміну середовища проводили вперше
через 5 діб, в подальшому – двічі на тиждень.
Перші клітини виходили з експлантів на
5-15 добу і формували клони, які містили 50-500
клітин. Після формування 70-80% моношару,
МСК пересівали за стандартною методикою з
використанням суміші трипсин-Версен (EDTA)
(трипсин 0,25% та EDTA 0,02%) у співвідношенні 1:2-1:3 з метою отримання необхідної
кількості клітин 1 та 2 пасажів. Клітини 2 пасажу були охарактеризовані за морфологією, мали
типову веретеноподібну форму,та за поверхневими маркерами, притаманними ММСК – CD73,
CD90 та CD105. Отримані характеристики повністю відповідали існуючим положенням.
Індукцію хондрогенензу виконували згідно класичної методики з деякими модифікаціями. У середовище для культивування додавали
DMEM (проте без сироватки та з високим вмістом глюкози, на відміну від стандартного середовища культивування), 100 нм дексаметазону
(розчину для ін’єкцій), 50 мкг/мл фосфату аскорбінової кислоти, 10 нг/мл FGF-2, 100 мкг/мл
пірувату натрію, 1,25 мг/мл BSA, та 1 % суміші
інсуліну, трансферину і селену (ITS). Безпосередньо перед використанням до середовища додавали трансформуючий фактор росту (TGF-β) з
розрахунку 10 нг/мл.
Для підтвердження диференціації у хондроцити, використовувались барвники: альціановий синій, що дає змогу визначити клітини, що
синтезують протеоглікани та Сафранін О, що
використовується для визначення наявності сульфатованих та несульфатованих глікозаміногліканів та колагенів у позаклітинному матриксі.
Розчин альціанового синього в оцтовій кислоті
був приготований за стандартною методикою.
Клітини фіксувались 4 % формаліном. У чашку
додавали 2 мл альціанового синього та витримували 45 хв при кімнатній температурі. Відмивали одноразово дистильованою водою. Дофарбовували гематоксиліном, з метою візуалізації
ядер клітин.
В ході виконання роботи клітини другого
пасажу, що були верифіковані за морфологією
та відповідними поверхневими маркерами, використовували для введення в ділянку ушкодження хрящової тканини вушних раковин належної кількості дослідних тварин у вигляді суспензії, що містила 1 млн. ММСК. В той же час
на місце штучного дефекту хряща вушної раковини іншої сторони поміщалася культура хонд-
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роцитів у вигляді маленького, білого кольору
кулькоподібного скупчення клітин діаметром до
0,5 мм в середовищі DMEM без сироватки.
При проведенні клінічних досліджень була відпрацьована методика створення стандартизованого дефекту хрящової пластинки зовнішнього вуха щурів та виконані операції по імплантації в зону ушкодження попередньо культивованих ММСК та хондроцитів.
Прооперовані щури перебували під постійним клінічним спостереженням. Через 14 діб,
1, 2 та 3 місяці після операції виконувався забір
дослідного матеріалу шляхом видалення фрагментів обох вушних раковин в межах попередніх хірургічних втручань для проведення морфо-функціональних досліджень особливостей
відновлення хрящової тканини.
Проведені морфо-функціональні дослідження виявили згустки клітин з високим рівнем
базофілії, метахроматичного забарвлення та адгезії до клітин охрястя, що в період 3-14 діб після
введення ММСК пуповини свідчило про збереження даних клітин та їх спорідненість до активно
функціонуючих клітин, якими є клітини охрястя.
Дослідження особливостей відновлення
пошкодженої хрящової тканини вуха щурів в 2
місячний термін після місцевого застосування
ММСК пуповини свідчило про стимуляцію
процесів хондрогенезу, васкулогенезу і фібрилогенезу. Через 3 місяці від початку експерименту повного відновлення цілісності хрящової
пластинки при наявності ділянок активного хондрогенезу не було досягнуто.

Аналогічний результат був отриманий
при морфо-функціональних дослідженнях особливостей регенерації дефекту хрящової тканини
після введення культивованих хондроцитів. Через 14 діб та 1 місяць спостерігалися ознаки активного хондрогенезу з відновленням як клітин,
так і структур хрящового матриксу. Повного
відновлення цілісності хряща не відбувалося і
до 3 місяців проведених досліджень.
Проведене клінічне спостереження свідчило, що відпрацьована методика ушкодження
хрящової тканини в експерименті може бути
корисною та слугувати дослідженню особливостей відновлення хряща при застосуванні ММСК
з пуповини людини різного ступеня диференціації.
На основі детального вивчення етапів регенерації, визначення гістоструктури та морфофункціональних особливостей досліджуваних
фрагментів хрящової тканини експериментальних тварин був доведений позитивний результат
запровадженої клітинної терапії. Однак, при
порівняльному аналізі суттєвих відмінностей
впливу недиференційованих та диференційованих в хондроцити ксеногенних клітин мезенхімального походження на відновлення пошкодженої хрящової тканини не було відмічено.
Таким чином, вивчення проліферативної
активності та хондрогенних потенцій ММСК
пуповини людини може стати основою реального напрямку відновлення деструктивних станів
хрящової тканини, що на часі в практиці оториноларингологів є цілком актуальним питанням.
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Ю.В. МІНІН, Т.І. КУЧЕРЕНКО, О.М. ЧУКАНОВ, О.В. ПАВЛЮК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ У ХВОРИХ
З СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОЇ ЗУПИНКИ ДИХАННЯ ПІД ЧАС СНУ
Якість сну визнано невід’ємною складовою здорового способу життя. Одним із проявів
порушення дихання під час сну є поява хропіння
та обструктивного апное. Ці явища безпосередньо пов’язані зі звуженням верхніх дихальних
шляхів при проходженні повітря через орофарингеальну ділянку під час сну, що може відбуватися внаслідок змін анатомічних та топографоанатомічних параметрів будови порожнини носу,
глотки та язика. Тому перед плануванням хірургічного лікування хворих з обструктивним апное
необхідно вивчити стан верхніх дихальних шля-
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хів і, зокрема, орофарингеальної ділянки. З цією
метою хворим з обструктивним апное було виконано магнітно-резонансне томографічне дослідження структур верхніх дихальних шляхів з використанням апарату PHILIPS ACHIEVA 1,5
Tesla. Протокол дослідження: Т2В1 у сагітальній
та аксіальній проекціях, Т1В1 в коронарній та
аксіальній проекціях. Усі скани виконувались
при збереженні постійного положення голови,
тіла, нижньої щелепи та язика.
З отриманих зображень ідентифікували
декілька анатомічних орієнтирів, які в подальОториноларингологія, №2-с (2), 2019

шому використовували для характеристик
окремих ділянок дихального тракту при діагностуванні хропіння та СОАС. Опис кожної МР
томограми супроводжувався обчисленням –
морфометрією візуалізованої товщини твердого
піднебіння, відстані від основи м’якого піднебіння до задньої стінки глотки, відстані від основи язичка м’якого піднебіння (uvula) до задньої стінки глотки – розміру ретрофарингеальної ділянки (РФД) у сагітальній проекції, довжини і товщини uvula, відстані від язичка до
верхнього краю надгортанника (epiglottis), відстані від кореня язика до задньої стінки глотки –
розміру ретроглоссальної ділянки (РГД) дихальних шляхів у сагітальній проекції, а також
площі максимального звуження ВДШ на рівні
РФД чи РГД у поперечному перерізі. Окрім цього, виміряли довжину та висоту язика - відстань
від основи язика до його верхівки на рівні кореня, а також його площу. Остання, у відповідності до вимог цефалометрії, являла собою простір
поміж верхньою межею язика та лінією, послідовно з’єднуючою верхівку язика зі spina
mentalis нижньої щелепи, під’язиковою кісткою
та надгортанником.
Всі хворі були поділені на 2 клінічні групи в залежності від тяжкості обструктивного
апное. Також була обстежена контрольна група
без порушень дихання під час сну. Першу клінічну групу склали хворі, у яких індекс апное не
перевищував 30, а у другу увійшли хворі з тяжким ступенем синдрому обструктивного апное

під час сну, з більш ніж 30 епізодами зупинки
дихання.
Аналізуючи результати МРТ-дослідження
було відмічено статистично достовірні відмінності вивчених морфо-метричних показників
анатомічних структур ВДШ у хворих I та II груп
поміж собою (p2<0,05). При порівнянні з аналогічними даними осіб, що склали контрольну
групу було відмічено статистично достовірне
(p1<0,05) звуження ВДШ у хворих на СОАС. Це
надає можливість вивчення механізму звуження
ВДШ обструктивного характеру та визначення
його ступеню.
При вивченні результатів дослідження
було з’ясовано, що майже у всіх випадках зменшення повітропровідного глоткового простору
на рівні рото- та гортаноглотки відбувалося за
рахунок гіпертрофії м’якого піднебіння.
Для хворих II групи більш характерним
було паралельне збільшення та зміщення язика
до заду, що сприяло вагомому звуженню глотки
у поєднанні зі збільшенням м’якого піднебіння.
Таким чином, у хворих з СОАС за допомогою МРТ – дослідження були виявлені певні
особливості анатомічних параметрів глотки,
язика та м’якого піднебіння. Запровадження МР
– томографії дозволяє визначити характер, рівень та ступінь звуження ВДШ, й може бути
використана як скринінг метод для діагностики
ступеню тяжкості обструктивного апное сну та
обрання адекватного лікування даної категорії
осіб.
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О.Є. МОСКАЛИК, А.Ю. БАРИЛЯК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ У ПЕРШІ 3 МІСЯЦІ
ПІСЛЯ ВИНИКНЕННЯ ОДНОБІЧНИХ ПАРЕЗІВ ГОРТАНІ
Голос первинно був засобом емоційного
зв’язку, який люди створювали між собою тисячоліттями. Він торкається кожної грані нашого
існування. Голос є найважливішою та необхідною сполучною ланкою між емоціями, уявою та
розумом. Він дозволяє нам взаємодіяти із світом
і одночасно розвиватися в ньому. Відомо, що
проблеми із голосом в значній мірі відображаються на психоемоційному стані та якості життя
пацієнта. За визначенням ВООЗ «Якість життя –
це сприйняття людиною своєї позиції у житті, у
тому числі фізичного, психічного та соціального
благополуччя, залежно від якості середовища в
якому вона живе, а також ступеня задоволення
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

конкретним рівнем життя та іншими складовими психологічного комфорту».
Однією із причин стійкого розладу голосу
є порушення рухомості голосових складок, а саме парези гортані. Парезами голосових складок
вважаються розлади рухової функції гортані, що
виникають у результаті ураження блукаючого
нерву, його рухових центрів або гілок, найчастіше поворотного нерву. Під парезом у клінічній
практиці вважаються тимчасові розлади рухомості гортані і цей діагноз встановлюється пацієнтам із тривалістю хвороби до 6 місяців.
Для оцінки якості життя пацієнтів із розладами голосу використовуються різні опитува-
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льники 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 опитувальник VHI – Voice Handicap Index.
Мета дослідження: дослідити якість
життя пацієнтів у перші три місяці після виникнення однобічних парезів гортані, використовуючи стандартизований спеціалізований опитувальник VHI (Voice Handicap Index).
Матеріали та методи дослідження:
Обстежено 25 пацієнтів, віком від 24 до 70 років
із однобічними парезами гортані. Серед них жінок – 21 та 4 чоловіків. Слід відмітити, що основну частину досліджуваних нами пацієнтів
складали особи голосомовних професій, а саме
21 пацієнт (84%). Усім пацієнтам проводився
збір анамнезу (де основна увага акцентувалася
на вияснення причини виникнення хвороби),
проводилося ендоскопічне дослідження ЛОРорганів та ларингостробоскопічне дослідження
гортані. Дослідження включало: опитування
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 відповідали на запитання, оцінюючи розлади в балах
від 0 до 4. Потім проводився підрахунок та сумація балів в усіх категоріях (P, F і E). Максимальна кількість балів складала 120, а мінімальна – 0. Оцінка даних розцінювалася наступним
чином: від 0 до 14 – як відсутність порушень
голосу, 15-28 – незначні порушення голосу, 2950 – помірні порушення голосу, 51-120 – тяжкі
порушення голосу.
Результати дослідження
Усі наші пацієнти скаржилися на втрату
звучності голосу. При зборі анамнезу вияснилося, що симптоми, пов’язані із парезом гортані
виникли у пацієнтів після оперативного втручання з приводу патології щитоподібної залози
у 18-ти випадках, після оперативного втручання
на сонних артеріях – у 3-х випадках, під час ві-

русної інфекції у одному випадку та у трьох випадках спонтанно.
Ендоскопічне та ларингостробоскопічне
дослідження гортані показало порушення рухомості лівої голосової складки – у 17-ти пацієнтів
та правої – у 8-ми пацієнтів. Голосова зв’язка
знаходилася у медіальному положенні – у 19-ти
пацієнтів, у парамедіальному положенні – у 4-х
пацієнтів та у латеральному положенні – у 2-х
пацієнтів.
При заповненні анкети, найбільше середнє значення мав показник «F», пов'язаний із функціональними розладами, який склав 34±5,1
балів. Частіше всього пацієнти високий бал відмічали в графах: «Я напружуюся, коли розмовляю», «Я почав менше розмовляти по телефону», «Мій голос важко розуміють оточуючі»,
«Мій голос знижує якість мого особистого та
громадського життя».
Середню кількість 28±4,2 балів була відмічена пацієнтами у групі «Е», пов’язаних із
емоційним станом. Де найбільший бал відмічався при ствердженнях: «Я відмічаю, що люди не
розуміють моїх проблем із голосом» та «Мене
дратує, коли люди просять мене повторити».
Найменшу середню кількість балів –
21±4,4 пацієнти відмітили у категорії «Р»,
пов’язаній із фізичними розладами. Найбільшу
кількість балів пацієнти відмічали при ствердженнях: «Оточуючі цікавляться, що трапилося
із моїм голосом» та «Мій голос не розуміють
оточуючі».
Сумарна кількість балів склала 51±4,6, що
згідно шкали оцінювання відповідає нижній
межі тяжких порушень голосу.
Висновки: Анкетування 25 пацієнтів, у
яких діагностовано однобічні парези гортані з
ціллю виявлення впливу даної патології на якість
життя пацієнтів використовуючи опитувальника
VHI (Vоice Handicap Index) та визначення сумарного індексу, показало, що сумарна кількість балів склала 83±4,6, що згідно шкали оцінювання
відповідає тяжким порушенням голосу. Згідно
цього, можна зробити висновок, що зміна якості
голосу при однобічних парезах гортані, має суттєвий вплив на якість життя пацієнта.
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М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ
Хронический ринит (ХР) – длительный
(более 12 недель) неспецифический воспалительный процесс слизистой оболочки полости
носа, а иногда и костных структур, возникающий вследствие действия различных эндо- и
экзогенных факторов. Частота ХР в индустриальных странах варьирует от 4 до 41% и наблюдается стабильная тенденция к росту данного
заболевания.
По классификации Ю.В. Митина (2000 г.)
выделяют следующие формы ХР: катаральный
ринит; гипертрофический ринит: 1. диффузный
2. ограниченный; атрофический ринит: 1. простой 2. зловонный (озена); вазомоторный ринит
(ВР): 1.аллергическая форма: а) постоянный
(персистирующий); б) сезонный (интермиттирующий); 2. нейровегетативная форма.
Основные общие симптомы этих заболеваний: затруднение носового дыхания, ринорея
и пароксизмы чихания. Выраженность их зависит от формы ринита.
По данным литературы и собственным
наблюдениям, лидером по распространенности
и встречаемости является вазомоторный ринит.
Терапия его аллергической формы должна проводиться совместно с врачом аллергологом. В лечении применяют пероральные и топические антигистаминные препараты, системные
и местные глюкокортикоиды, антилейкотриеновые средства, стабилизаторы мембран тучных
клеток и специфическую иммунотерапию.
Выбор терапии нейровегетативного ринита зависит от степени тяжести заболевания. При
неэффективности консервативных методов лечения, применяют малоинвазивные хирургические вмешательства, целью которых является
восстановление носового дыхания с сохранением поверхностного слоя слизистой оболочки
раковин и ее мукоцилианого клиренса.
Широкое применение получили подслизистые: вазотомия, УЗД, криовоздействие, лазерная коагуляция, шейверная, жидкоплазменная вазодеструкции, остеоконхотомия, радиочастотная термоабляция нижних носовых раковин (РЧТА).
В ЛОР клинике ЗГМУ для коррекции
объема нижних носовых раковин, при лечении
кавернозной формы гипертрофического ринита
и нейровегетативного вазомоторного ринита в
течение 10 лет мы применяем аппарат Celon
ENT (Германия).

Преимущества данного метода:
оптимальная коагуляция – без кровотечения, что позволяет не производить тампонаду по
окончании операции и использовать его амбулаторно;
интерстициальная форма терапии – эпителий носовых раковин остается интактным;
автоматическое определение зоны коагуляции;
биполярные электроды – нет разряда
электрода на пациента;
максимальный комфорт для пациента –
быстрая процедура: 10-15 секунд.
Под нашим наблюдением за последние 2
года находилось 125 больных обоего пола, в
возрасте от 18 до 52 лет, среди которых нейровегетативная форма ВР была диагностирована у
67 пациентов и у 58 – ВР был сопряжен с искривлением перегородки носа. Больным с деформацией перегородки производилась септопластика. После чего обеим группам биполярным электродом CelonProBreath, мощность от
13 до 15 Вт, производилась подслизистая одноканальная радиочастотная термоабляция нижних носовых раковин по всей их длине.
Результаты: при ВР, без деформации
перегородки, носовое дыхание восстанавливалось в среднем, через 7-10 дней. У больных перенесших септопластику и РЧТА нижних носовых раковин – через 10-14 дней. При наблюдении больных в отдаленные сроки – от 1 года до
3 лет, после проведенного лечения, стойкий эффект наблюдался практически у всех пациентов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы:
1. Знание этиопатогенеза различных форм
хронического ринита позволяет проводить правильную диагностику и эффективную терапию
данного заболевания.
2. Необходимо отдавать предпочтение
функциональным щадящим хирургическим
вмешательствам, что позволяет сохранить нормальную функцию слизистой оболочки полости
носа.
3. Использование аппарата CelonENT для
лечения больных с кавернозной формой гипертрофического и нейровегетативной вазомоторного ринита является эффективным методом
терапии, вследствие его малоинвазивности, отсутствия кровотечения и стойкости клинического эффекта.
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Т.М. ОСАДЧА, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, О.М. СЕРБІН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХУ У ДІТЕЙ
З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
Розлади аутистичного спектру (РАС) – це
група порушень у розвитку дитини, що
пов’язана з проблемами функціонування ЦНС
та має об’єднану групу симптомів, які проявляються порушенням соціальної взаємодії, недостатністю вербальної і невербальної комунікації, обмеженим колом інтересів і форм поведінки. На жаль, кількість дітей з даною патологією
з кожним роком збільшується: у 2005 році на
250-300 новонароджених дітей виявляли 1 випадок даного захворювання, а в 2008 році – 1 випадок захворювання на 150 дітей. Протягом
2008 по 2012 р. офіційно зареєстровано зростання кількості хворих у 2,3 рази, з 2,4 до 5,8 на
100 тис. дитячого населення.
У дітей з РАС спостерігаються емоційні,
поведінкові порушення, особлива сенсорна чутливість (підвищений або знижений поріг), стеріотипність рухів та ін. Особливістю деяких таких дітей є те, що вони не реагують або взагалі
не звертають уваги на звукові подразники. Крім
того, є певна категорія дітей з РАС, які не можуть знаходитись у шумних приміщеннях, вони
закривають вуха руками, збентежені, роздратовані, вибірково реагують на голос батьків і не
завжди виконують їх прохання.
За 2016-2017 роки було обстежено 30 дітей дошкільного віку, які першочергово консультовані психіатром і яким поставлений діагноз
за МКХ-10: F84.0 Дитячий аутизм? (аутичний
розлад, інфантильний аутизм; інфантильний
психоз; синдром Каннера); F84.5 Синдром Аспергера? (аутична психопатія; шизоїдний розлад
дитячого віку).
Обстеження пацієнтів розпочиналося з
розмови з батьками та збору анамнезу захворювання. Батьками дітей віком до 48 місяців заповнювалася спеціальна анкета LittlEARS Auditory
Questionnaire (Tsiakpini at all, 2004), адаптована
І. В. Корольовою.
Всі діти були направлені в центр слухової
реабілітації «Аврора» для подальшого обстеження з метою підтвердження збереження у них
слухової функції. При дослідженні слуху у дітей
з РАС важливим є встановити рівень порушення

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

© Т.М. Осадча, Ю.В. Гавриленко, О.М. Сербін, 2019
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М.В. ПИЛИПЮК, Т.В. БАНДИШ, Д.М. ПИЛИПЮК, М.М. СТОЙКОВА (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАКОВІ
УРАЖЕННЯ ОРОФАРИНЕГЕАЛЬНОЇ ЗОНИ
Частота ураження злоякісними пухлинами ротоглотки і порожнини рота становить 25% від усіх злоякісних пухлин. Результати лікування, особливо хворих з пухлинними ураженнями порожнини рота, залишаються невтішними, п'ятирічне виживання не перевищує 35-40%.
У зв'язку з цим, актуальним є пошук найбільш
раціонального використання відомих методів
лікування при цій патології.
У відділенні в період з 2016 по 2018 рр.
пролікувався 91 хворий з пухлинами слизової
порожнини рота, язика та ротоглотки. За локалізацією пухлини розподілені наступним чином: пухлинне ураження ротоглотки – 47 спостережень, дна порожнини рота – 9, язика – 32,
слизової оболонки щоки – 5. Згідно з класифікацією ТNM 2014 року: хворих з Т1-2N0M0 –
12 випадків, Т1-2N1M0 – 23, Т3-4N0M0 – 30,
Т3-4N1-3M0 – 27. Всім пацієнтам на першому
етапі проводився курс ПХТ по протоколу РС.
При вираженій резорбції пухлини – більше
50% - продовжували ПХТ до 3-4 курсів, після
чого проводили курс ДГТ СОД 55-60Гр. При
відсутності відповіді на лікарську терапію і
при початкових стадіях захворювання виконувалося хірургічне лікування. При пухлинах великих розмірів проводилися комбіновані операції. У випадку клінічного виявлення пухлини
після 1-ї частини переривчастого курсу ДГТ
СОД35-40Гр, також проводилося хірургічне
лікування. Якщо ж на зазначеній дозі пухлина
не визначалася, хворому продовжували лікування за радикальною програмою. Шийна ди-

секція на регіонарному лімфатичному апараті
виконувалася у випадках виявлення метастатичного ураження.
Всім хворим з раковими ураженнями ротоглотки проведено хіміопроменеве лікування
за радикальною програмою. Пацієнтам з раковими ураженнями слизової оболонки порожнини рота і язика застосовувалися різні способи
лікування, в залежності від використовуваного
алгоритму та вибору його тактики. З 47 хворих
на рак ротоглотки, після проведеного хіміопроменевого лікування, без ознак рецидиву спостерігається 72%, при хіміопроменевому способі
лікування пухлин слизової порожнини рота і
язика – 25%, із застосуванням хірургічного способу – 75%, комбінованого – 64%. Необхідно
відзначити, що в групі із застосуванням хірургічного способу лікування були невеликі за розміром пухлинні процеси в більшості випадків
без метастатичного ураження регіонарних л /
вузлів. При комбінованому способі лікування
пріоритетним є хірургічний етап.
Використовуваний нами алгоритм вибору
тактики лікування пухлин органів порожнини
рота і ротоглотки дозволяє оптимізувати лікування для кожного конкретного хворого. При
розмірах пухлини до 4-х см без метастатичного
ураження регіонарних л/вузлів обґрунтовано
застосування тільки хірургічного способу лікування. Хіміопроменеве лікування виправдано
при раку ротоглотки. При поширених процесах
в порожнині рота необхідне застосування комбінованого методу лікування.

© М.В. Пилипюк, Т.В. Бандиш, Д.М. Пилипюк, М.М. Стойкова, 2019

О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, Т.Г. ЧИФУРКО, І.В. НЕЗБОРЕЦЬКИЙ,
Н.В. ВОЙЦЕХОВСЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ОЦІНКА ГІДРОПСУ ЛАБІРИНТУ ПРИ ХВОРОБІ МЕНЬЄРА
Розвиток патологічних симптомів хвороби Меньєра пов’язаний із збільшенням кількості
лабіринтної рідини та виникненням внутрішньолабіринтної гіпертензії. Класична тріада при
хворобі Меньєра включає: порушення слуху;
шум у вусі; приступоподібне запаморочення з
нудотою, блювотою, порушенням рівноваги,
розладом серцево-судинної системи, підвищеОториноларингологія, №2-с (2), 2019

ним потовиділенням. Але не завжди спостерігаються всі названі симптоми одночасно. Диференційний діагноз слід проводити з кохлеарним
невритом, лабіринтитами, кохлеарною формою
отосклерозу,
захворюваннями
мостомозочкового кута, низкою захворювань центральної нервової системи, які супроводжуються
меньєроподібним симптомокомплексом. Дифе-
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ренційна діагностика базується на акуметричних та аудіометричних даних, оскільки аудіологічна картина при хворобі Меньєра дуже своєрідна і характеризується 5 ознаками та носить назву «приглухуватість при ендолімфатичному
гідропсі». Але не зважаючи на специфічні аудіологічні ознаки провести диференційну діагностику та виставити діагноз хвороби Меньєра
важко, особливо на ранніх стадіях захворювання. Підтвердити діагноз чи діагностувати хворобу Меньєра допомагають дегідратаційні тести з
гліцеролом, фуросемідом, ксилітом. В практичній діяльності найчастіше використовують гліцероловий тест з розрахунку 1,4-1,7 мл гліцеро-

лу на один кілограм ваги з рівним об’ємом 510% аскорбінату натрію. Дослідження слуху
(аудіометрія) проводять перед прийняттям гліцеролу та через 2, 3, 24 і 72 години. Практично
о 9 год. проводять аудіометрію, 9 год. 15 хв.
хворому натще дають випити гліцеролову суміш, наступні аудіометрії проводять в 11 год.
15 хв., 12 год. 15 хв. та о 9 год. наступного дня.
Існує кількісна та якісна оцінка гліцеролового
тесту. Кількісна оцінка гідропса завитки базується на визначенні зниження порогів звукосприйняття в децибелах і відповідно покращення
розбірливості мови по відношенню до початкового рівня.

Кількісна оцінка гідропса завитки
Ступінь гідропсу
I
II
III

Зниження порогів слуху
на 10 дб на 3-х частотах, або 5 дб на
всьому діапазоні
на 15 дб на 3-х частотах, 10 дб по
всьому діапазону
більше ніж на 15 дб.

Якісна оцінка гідропсу завитки базується
на визначенні часу відновлення слухових порогів до початкового рівня – швидкість регідратації внутрішнього вуха. По якісній оцінці виділяють 4 типи швидкості регідратації: I тип –
через 48 годин (нормальна секреція); II – через
24 години (гіперсекреція); III – через 72 години
(гіпосекреція); IV – більш ніж через 72 години
(гіпосекреція). На практиці в основному проводиться кількісна оцінка гідропсу завитки.
В ЛОР клініці Чернівецької ОКЛ протягом 2008-2019 р.р. на лікуванні з приводу хвороби Меньєра знаходилось 107 хворих, з яких –
26 чоловіків та 81 жінки віком від 24 до 75 років. За відповідний період 38 хворих лікувались повторно, а 13 хворих тричі. З 107 хворих у
31 хворого діагноз був встановлений раніше, 28
з них консультовані в ДУ «Інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка». В стаціонарі всім первинним хворим та хворим з підтве-

Покращення розбірливості мови
не менше 8 - 16 %
не менше 17 - 25%
не менше 25%

рдженим діагнозом проводився гліцероловий
тест. З 107 хворих у 92 хворих гліцероловий
тест був позитивний: I ступінь гідропса – 64
хворих (69,6 %), II ступінь гідропса – 22
(23,9%), III ступінь гідропса – 6 (6,5 %). У 15
хворих гліцероловий тест негативний, з яких у 3
хворих раніше був встановлений діагноз хвороби Меньєра, які тривалий час хворіють та неодноразово лікувались.
Необхідно зазначити, що позитивні дегідратаційні тести підтверджують діагноз, а негативні – в деяких випадках не заперечують наявність хвороби Меньєра. Тому хворі з хворобою
Меньєра підлягають комплексному отоларингологічному та аудіологічному обстеженню з
застосуванням дегідратаційних тестів і при необхідності ЕЕГ, РЕГ, М-ехо ЕГ, МРТ, КТ, доплеографії судин головного мозку і магістральних судин шиї та консультації невропатолога,
окуліста.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, Т.Г. ЧИФУРКО, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, М.М. ЦУРКАН,
Т.Л. КУЛЬЧИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ
ТА ПОКАЗАННЯ ДО ШУНТУВАННЯ БАРАБАННОЇ ПОРОЖНИНИ
Секреторний середній отит (ССО) – це
негнійне хронічне запалення середнього вуха,
що виникає при порушенні функції слухової
труби і супроводжується накопиченням ексудату у порожнинах середнього вуха та кондуктивною приглухуватістю. У клінічному перебігу
можна виділити 2 стадії: застійну та ексудативну, яка має назву «ексудативного отиту».
Значну допомогу в діагностиці ексудативного отиту надає імпедансометрія. Характерні
тимпанометричні криві типу В і С: тип В – ексудат в барабанній порожнині; тип С – дисфункція слухової труби з значним зниженням тиску
в барабанній порожнині. Акустичні рефлекси не
реєструються.
Диференційну діагностику проводять з
отогенною ліквореєю, адгезивним отитом, отосклерозом, кохлеарним невритом, крововиливом
в барабанну порожнину, високим стоянням цибулини яремної вени, ендоуральною мозковою
грижею, хемодектомою середнього вуха.
Принципи лікування. Найбільш ефективним вважається поетапний підхід до лікування
хворих з ССО. 1-й етап передбачає консервативну чи хірургічну санацію носа, приносових пазух, носової та ротової частини глотки. Якщо
через один місяць після закінчення лікування
слух не нормалізувався, або протягом 3 місяців
захворювання поновилося, слід переходити до 2
етапу. 2-й етап включає катетеризацію слухової труби, її продування, введення через катетер
протеолітичного ферменту (трипсин чи хемотрипсин 1,0 в концентрації 1:1000) з кортикостероїдами (наприклад, 0,5мл суспензії гідрокортизону), електрофорез лідази з кортикостероїдними препаратами. Неефективність продування
вуха і катетеризації слухових труб і фізіотерапії,
або швидке (протягом 3-х місяців) поновлення
захворювання свідчить про необхідність переходу до 3-го етапу. 3-й етап – проведення тимпанопункції або парацентезу в задньо-нижньому
квадранті барабанної перетинки, відсмоктування патологічного вмісту барабанної порожнини,
її промивання розчином кортикостероїдів і протеолітичних ферментів. В подальшому призначається ендоауральний електрофорез кортикостероїдних і ферментних препаратів один раз в
день протягом 8-10 діб в залежності від густоти
рідини в барабанній порожнині. Відсутність
ефекту, або його нетривалість (до 3-4-х місяців)
свідчать про необхідність шунтування барабан-

ної порожнини. 4-й етап (шунтування). На цьому етапі в задньо-нижньому квадранті барабанної перетинки виконують тимпанотомію (довжина розрізу в залежності від діаметра шунта).
Через отвір промивають барабанну порожнину
розчином кортикостероїдів та протеолітичних
ферментів, після чого в отвір вводять шунт з
біологічно інертного матеріалу. Наступного дня
перевіряють слух. Звичайна тривалість шунтування 2-3 місяці, можна залишати шунт до 6-х
місяців. Відсутність ефекту через добу свідчить
або про дефект маніпуляції, або про те, що вона
виконана не за показами. Ефективність такого
методу лікування складає 95-97%. Наслідки шунтування: одужання, стійка перфорація або тимпаносклероз.
Враховуючи, що використання перших 3х етапів, як правило приводить до одужання, і
що на нашу думку, має місце деяка гіперболізація показів до шунтування, наводимо покази до
шунтування барабанної порожнини:
1. Неефективність санації верхніх дихальних шляхів, неефективність засобів по відновленню барофункції слухової труби та парацентезу.
2. Стійка дисфункція слухової труби.
3. Наявність двобічного секреторного
отиту впродовж 3-х місяців і більше.
4. Однобічний секреторний отит тривалістю 6 місяців і більше
5. Кондуктивна і значно рідше змішана
приглухуватість при ексудативному отиті з кістково-повітряним розривом 25-30 ДБ і більше
6. Наявність густого, в’язкого (клеєподібного) ексудату в барабанній порожнині при парацентезі.
Окрім ексудативного отиту показами до
шунтування в деяких випадках в залежності від
клінічного перебігу може бути:
1. Затяжний гострий гнійний середній
отит на фоні дисфункції слухової труби.
2. Гемотимпанум.
3. Рецидивуючий гострий гнійний середній отит (4-5 разів на рік) у дітей до 3-х річного
віку, який не піддається адекватній антибактеріальній терапії
Слід також відмітити, що нормальна прохідність слухової труби ще не означає її нормальне функціонування, а критеріями ефективності лікування є нормалізація отоскопічної картини та відновлення слухової функції.
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С.М. ПУХЛІК (ОДЕСА, УКРАЇНА)
РОЛЬ ГРИБКОВОЇ ФЛОРИ В КЛІНІЦІ РЕКУРЕНТНОГО ТОНЗИЛІТУ
Проблема гострих і хронічних запальних
захворювань лимфоглоткового апарату є однією
з найактуальніших в сучасній клінічній медицині. Загальне погіршення екологічних умов, широке і не завжди обґрунтоване використання
антибіотиків і гормональних препаратів, починаючи з кінця 1970-х рр., призвели до неухильного зростання ролі грибкової інфекції. Однією
з причин зафіксованого зростання кількості випадків мітотичних уражень ЛОР-органів є не
тільки збільшення числа осіб, які страждають на
різні імунологічні порушення, але й поліпшення
якості діагностики захворювання.
Кандидоз порожнини рота в більшості
випадків виявляється у 60%практично здорових
дорослих людей, частіше у чоловіків і жінок, які
палять. На другому місці по носійству стоять
немовлята, на третьому – літні пацієнти.
Виходячи з усього вищевикладеного, ми
вирішили провести клінічне спостереження з
метою: оцінити роль мітотичної флори в перерізі хронічного тонзиліту та ефективність орального розчину Кандід в комплексній терапії даного захворювання. «Кандід оральний розчин» –
торгова назва, міжнародна непатентована назва:
клотримазол. До клотримазолу чутливі дерматофіти, дріжджоподібні гриби (роду Candida,
Torulopsis glabrata, Rhodotorula), плісняві гриби,
а також збудник різнобарвного лишаю Pityriasis
versicolor і збудник еритразми. Надає антимікробну дію відносно грам позитивних (стафілококи і стрептококи) і грам негативних бактерій
(Bacteroides, Gardnerella vaginalis), а також щодо
Trichomonas vaginalis.

В ході спостереження у пацієнтів з хронічним (рецидивуючим, рекурентним) тонзилітом
були виявлені наступні мікроорганізми: S.
еpidermidis 75,8%, S. Аureus 68,2%, E. Coli 49,5%,
E. faecalis 66,3%, C. albicans 59%, E. Сloacae
25,5%, S. viridans 16,4%, Streptococcus pyogenes
4,0% з високим кількісним вмістом (другий, третій і вище ступінь обсіменіння). Значне грибкове
обсіменіння спробували пролікувати місцевим
використанням препарату «Кандід оральний розчин» (клотримазол), тричі в день шляхом обробки лакун піднебінних мигдаликів протягом 10
днів з подальшим спостереженням до 6 місяців.
Проведене лікування виявилося більш ефективним, ніж місцеве застосування антисептичних
засобів за рахунок зменшення неприємного запаху з роту, утворення пробок в лакунах піднебінних мигдаликів, неприємних відчуттів в глотці,
реґіонарного лімфаденіту.
Бактеріологічне дослідження, проведене
через місяць, показало нормалізацію мікрофлори в області лакун піднебінних мигдаликів,наближенню її до сапрофітуючої. Зокрема,
зміст Candida albicans знизився в три рази і ступінь обсіменіння був невисоким. Дане спостереження відноситься до групи пацієнтів, пролікованих «Кандідом оральний розчин», в контрольній групі суттєвих змін не відбулося.
Дане клінічне спостереження дозволяє
рекомендувати препарат «Кандід оральний розчин» для місцевого застосування при симптомах
хронічного запалення піднебінних мигдаликів у
дорослих шляхом десятиденного курсу тричі в
день.

© С.М. Пухлік, 2019

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА)
РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЦЕНТРОВОГО КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА КАНДИБИОТИК
ПРИ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СРЕДНЕГО УХА
Заболевания наружного и среднего уха
являются одними из наиболее распространенных на приеме у оториноларинголога. Лечение
ОСО антибиотиками не обеспечивает симптоматического облегчения в первые 24 часа заболевания, а также через 3-7 дней у 30% детей
младше 2 лет, может существовать персисти-
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рующая боль, лихорадка или оба симптома вместе. Исходя из этого, мы провели многоцентровое наблюдение с целью: оценить эффективность и переносимость лекарственного средства
КАНДИБИОТИК, капли ушные производства
“Гленмарк Фармасьютикалз Лтд” при лечении
острого среднего отита с акцентом на обезболиОториноларингологія, №2-с (2), 2019

вающий эффект согласно протокола (Гострий
середній отит – Клінічна настанова, рекомендована для впровадження в Україні розширеною
нарадою державних експертів від 30 листопада
2017 р. затверджена на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу
МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу
МОЗ України №302 від 21.03.2017).
Анализ полученных данных лечения острого среднего отита у 6995 пациентов различных возрастных групп показал, что Кандибиотик является эффективным средством местного
лечения воспалительных заболеваний среднего
уха. Он обладает широким спектром антибактериального и антимикотического действий и может применяться в качестве монопрепарата при

нетяжелой форме острого среднего отита, а
также при начальных проявлениях ОСО, способствуя уменьшению вероятности назначения
системных антибактериальных средств. Назначение Кандибиотика актуально и при ОСО тяжелого течения в составе комплексной терапии,
поскольку в первые дни заболевания у таких
больных ярко выражен болевой синдром, который эффективно купируется синергичным действием анастетика (лидокаин 2%) и глюкокортикостероида (беклометазон). Результаты клинического исследования позволяют рекомендовать препарат КАНДИБИОТИК, капли ушные
производства “Гленмарк Фармасьютикалз Лтд”
для широкого клинического применения при
лечении среднего отита у детей и взрослых.

© С.М. Пухлик, 2019

С.М. ПУХЛИК, А.Ф. ЕВЧЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ
КОЖИ НАРУЖНОГО УХА И НОСА
Актуальность: Сегодня отмечается рост
злокачественного поражения кожи носа и уха во
всем мире, в частности в Одесском регионе.
Наиболее распространенными являются злокачественное поражение базального слоя эпидермиса в виде двух карцином – базальноклеточной
(БК) и плоскоклеточной (ПК). Из них чаще
встречается базальноклеточная карцинома кожи. Ежегодно около 100 новых случаев БК регистрируется на 100 000 населения и развивается преимущественно в пожилом возрасте.
Длительное время эти опухоли могут
клинически протекать без агрессии, которая меняется при пролонгированном действии вредных агентов.
Угрожающим является агрессивное течение злокачественного процесса обладающий
инфильтративным или деструктивным ростом,
что вынуждает проводить расширенное хирургическое иссечение с образованием различной
формы дефектов.
В Лор-онко отделении применялись следующие методы лечения: лучевая терапия, хирургическое иссечение, криодеструкция и комбинированное лечение. В целом тактика лечения
опухолей кожи зависела от формы роста, морфологии и наличии осложнений. Основным способ лечения был комбинированный.
По данным архива используемые методы
лечения в Лор-онко отделении в 80% случаев окаОториноларингологія, №2-с (2), 2019

зывали удовлетворительный лечебный результат.
Однако несмотря на широкий арсенал методов
лечения наблюдалась пролонгация процесса и рецидив. Такой результат вынуждает клиницистов к
поиску новых подходов и разработки более эффективных методов диагностики и лечения.
Цель исследования: определить эффективность используемых методов лечения больных с злокачественными опухолями кожи наружного носа и уха на основании архивных
данных за 2010 по 2015гг.
Материал и методы: Это ретроспективный анализ данных лечения 98 больных раком
кожи наружного носа и уха в Лор-онко отделении за 5 лет (с 2010 по 2015 гг). Из них у 58
больных был базальноклеточный рак – I группа
и у 40 плоскоклеточный рак – II группа. I группа
пациентов получала комбинированное лечение:
лучевая терапия + операция, II группа – лучевая
терапия + криотерапия.
Результаты: в Лор-онко отделении за 5
лет проведено лечение рака кожи наружного носа
и уха у 98 больных по радикальной программе.
Наблюдение в течении 5 лет больных показало
отсутствие пролонгации процесса у 100% больных I-й группы, однако у 8 больных (13,8%) был
рецидив в виде узловых образований через 4 и 5
месяцев. Этим пациентам проводилось повторное хирургическое иссечение. У больных II-й
группы также у 100% отсутствовала пролонгация
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опухолевого процесса, однако через 6 и 9 месяцев диагностирован рецидив у 17 (42,5%) пациентов. Этим больным проводилось хирургическое иссечение в пределах здоровых тканей.
Выводы: Диагноз устанавливали по клиническим признакам и без учета морфологии у

60% случаев (материал исследовался только
после операции). Рецидив заболевания был у 25
больных, что составило 25,5%. Хирургическое
лечение проводилось в пределах здоровых тканей, без дополнительной визуализации (цветовой).

© С.М. Пухлик, А.Ф. Евчева, 2019

С.М. ПУХЛІК, В.В. КОЛЕСНІЧЕНКО (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНЕКСАМОВОЇ КИСЛОТИ
ТА АМІНОКАПРОНОВОЇ КИСЛОТИ ВІДНОСНО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ
КРОВОТЕЧ ПРИ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ
Хірургічне лікування хворих з рецидивуючим тонзилітом відмічається високими показниками ефективності. Високою є ефективність
хірургічного лікування і з погляду профілактики
розвитку метатонзилярних ускладнень. Тонзилектомія є загальноприйнятою та стандартизованою у більшості країн процедурою і вважається рутинною операцією в практиці оториноларинголога. Проте вона пов'язана з такими можливими ускладненнями, як периопераційна
кровотеча, набряк язика, травма язикоглоткового нерва, магістральних судин, підшкірна емфізема обличчя і шиї, пневмомедіастінум і пневмоторакс. Найбільш частим ускладненням тонзилектомії, що потребує особливої уваги навіть
у найдосвідченіших хірургів є периопераційна
кровотеча. Різні види кровотеч після тонзилектомії можуть бути класифіковані: за характером
судини, що кровоточить - артеріальна, венозна,
паренхіматозна (капілярна) кровотеча; за часом
виникнення – інтраопераційна (первинна), 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 дослідженнях, що проводяться різними
авторами. Частота периопераційних кровотеч
коливається в межах від 1 до 10%. Для зупинки
кровотечі застосовується кілька груп препаратів: коагулянти, що збільшують утворення фібрину тромбів: тромбін, фібриноген; препарати
факторів згортання крові: антигемофільний кріопреципітат, концентрат фактора VIII, вітаміну
К, стимулятор утворення VIII фактора згортання
крові, фактора Віллебрандта десмопрессин; інгібітори протеаз, які впливають на їх активність:
апротинін (контрикал, гордокс); антагоністи
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гепарину: протаміну сульфат; стимулятори адгезивно-агрегаційної функції тромбоцитів; препарати кальцію і магнію; засоби, що зменшують
проникненість судинної стінки, вітамінні препарати: рутин, аскорбінова кислота, троксевазин;
етамзилат натрію (дицинон). Однією з групп
препаратів, які впливають на фібриноліз є препарати, що впливають на перехід плазміногену в
плазмін. Серед них в Україні доступні для використання епсилон-амінокапронова та транексамова кислоти. З лабораторних методів дослідження, що дозволяють оцінити ступінь впливу
препаратів на активність фібринолізу можна
використовувати визначення рівня Д-димеру і
РФМК в крові.
Метою нашої роботи було порівняння
ефективності застосування транексамової
кислоти та амінокапронової кислоти в периопераційному періоді при виконанні операції тонзилектоміі. У дослідження було включено 40
пацієнтів, яким виконувалася двостороння тонзилектомія. Всі пацієнти були розділені на 2
групи: 20-ти пацієнтам першої групи вводили
транексамовую кислоту з розрахунку 5 мг/кг, 20
пацієнтам
другої
групи
вводили
εамінокапронову кислоту з розрахунку 0,07 г/кг.
Вплив транексамової і ε-амінокапронової кислот
на систему фібринолізу оцінювали за концентрацією Д-димеру і РФМК в крові. Показники
визначали до введення інгібіторів фібринолізу і
після завершення операції. Отримані лабораторні та клінічні дані дозволяють зробити висновок, що транексамова кислота має більш виражену антифібринолітичну дію в порівнянні з
амінокапронової кислотою. Більш виражене гальмування фібринолізу транексамовою кислотою відображається зменшенням крововтрати
під час операції і зменшенням епізодів первинОториноларингологія, №2-с (2), 2019

них та вторинних кровотеч після операції. З
огляду на ці дані, транексамовую кислоту мож-

на рекомендувати як потенційно корисну при
виконанні тонзилектомії.

© С.М. Пухлік, В.В. Колесніченко, 2019

С.М. ПУХЛИК, А.А. СУВОРКИНА (ОДЕССА, УКРАИНА)
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ФАРИНГИТОВ
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Хронические фарингиты (ХФ) – это одна
из наиболее распространенных патологий верхних дыхательных путей, встречается у 3-5 %
взрослого населения и относится к одной из малоизученных видов патологии в современной
оториноларингологии. ХФ занимают ведущее
место по обращаемости в амбулаторной практике оториноларингологов. Однако статистические данные по этой патологии неполные, так
как большое количество пациентов могут проходить лечение у специалистов общей практики,
гастроэнтерологов, невропатологов и других
смежных специалистов. Все существующие источники по данной тематике подчеркивают, что
этиология и патогенез хронических фарингитов
изучены недостаточно. Основа патогенеза ХФ
остается спорной, и на сегодняшний день актуальным остается поиск причинно-следственных
связей патологических изменений в верхних
дыхательных путях с влиянием смежной и сопутствующей патологии.
Хронический фарингит – это хроническое воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки. Здесь следует подчеркнуть,
что суффикс «ит», обычно подразумевающий
воспалительную патологию, на самом деле охватывает целый ряд состояний, которые не всегда связаны с инфекцией.
Глотка является аэродигестивным перекрестком, который участвует в процессах дыхания, глотания, фонации, вкуса и обоняния. Поэтому симптомокомплекс, возникающий при
этой патологии, разнообразный, включает в себя: боли в горле, першение, жжение, кашель, поперхивание, ощущение комка в горле,
неприятный привкус во рту, нарушение глотания, а в некоторых случаях и нарушение сна,
аппетита, ощущение нервозности. Существует
единая концепция болезней верхних дыхательных путей, которая получила широкое признание. Однако большинство обращает внимание
на влияние риносинусита, игнорируя при этом
факторы глотки в нижних дыхательных путях,
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

особенно при аллергической природе фарингита, который до сегодняшнего дня остается не до
конца освещенным (Shabih H.1991). Наиболее вероятным симптомом при
хроническом
фарингите аллергической природы остается
ощущение щекотания в глотке, вероятно спазматического явления, сравнимого с тем, что вызывает чихание. Вероятнее всего, он является
аллергическим, так как он не присутствует ни
при парестезиях глотки органического происхождения, ни при многих дизестезиях, которые
свидетельствуют о психосоматическом процессе.
В современной науке выделяют патологии слизистых оболочек аллергической этиологии. Аллергический конъюнктивит или симптомы конъюнктивы присутствуют у 30-71% пациентов с аллергическим ринитом. Blochmichel E
1993, Leonardi A 2015. Эоэзинофильный эзофагит считается специфической формой пищевой
аллергии. Petr Hruz 2014. Почему же глотка, которая подвергается влиянию как респираторных, так и пищевых аллергенов, выпала из внимания современной науки.
Исходя из вышеизложенного, нами разработан диагностический алгоритм обследования
таких больных. В него входит: тщательный сбор
анамнеза жизни(вредные привычки, условия
работы, контакт с вредными веществами), анамнез заболевания, аллергоанамнеза по времени
возникновения проявлений аллергии (персистирующая или интермиттирующая формы),
по коморбидности (АР, БА, аллергический эзофагит
и пр.); выявление причинно значимых аллергено
в (дыхательные и/или респираторные), взаимосвязь с оральной аллергией и др., наличие хронических заболеваний ЖКТ, психогенных заболеваний (используем психосоматический опросник, отсутствие местных симптомов воспаления); клинический осмотр, исследование глоточной слизи на клеточный состав, назоцитограмма, ОАК, IgE.
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Разработанный диагностической алгоритм позволит проводить выявление аллергической природы хронического фарингита с высо-

кой долей вероятности. Это даст основание
применять этиопатогенетическое лечение, что
станет целью следующего исследования.

© С.М. Пухлик, А.А. Суворкина, 2019

С.М. ПУХЛИК, А.П. ЩЕЛКУНОВ, А.А. ЩЕЛКУНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ,
ИНДУЦИРОВАННЫХ ГРИБКОВОЙ ФЛОРОЙ
Острые воспалительные заболевания
верхних дыхательных путей в летнее время
фиксируются все чаще, несмотря на то, что, согласно мнению большинства исследователей и
врачей, летнее время давно считается сезоном
наивысшей резистентности организма. Вместе с
тем, нами было обращено внимание на частые
заболевания острым гнойным риносинуитом на
курортах Одессы в период с июня по сентябрь
месяцы. Работа нами проводилась на протяжении 15ти лет. В результате нами было доказано,
что в развитии данного заболевания инициирующую роль играла грибковая флора, сенсибилизирующее действие её на слизистую больных,
что было доказано иммунологическими, бактериологичекими методами, приктестами с грибковыми аллергенами. В процессе дальнейшей
работы нами было обращено внимание на течение некоторых острых риносинуситов, которые
развиваются вне связи с сезоном, а по симптоматике сходны с острыми риносинуситами купального сезона. Данным больным проводилось
общее клиническое исследование. У всех были
взяты мазки со слизистой носовой полости на
наличие грибковой флоры и проведена идентификация состава грибковой флоры этой области.
У больных определяли в ротоглоточном
секрете секреторную форму IgA, интерлейкин1β, γ-интерферон, лактоферрин. Кроме того, в
окрашенных по Романовскому-Гимза мазках из
осадка ротоглоточного секрета определяли клеточные элементы.
В микологических исследованиях, проведенных у данной группы больных преобладали
комбинации Asp.niger и Сand. аlbic. или только
Cand. albic. Так же как и у больных острым риносинуситом купального сезона. Микробный
состав мазков был совершенно разный. Таким
образом, проведенные исследования позволили
выявить факт повышенной грибковой «загрязненности» слизистой оболочки полости носа,

что позволяет предполагать, что риносинуситы
купального сезона, так же как и исследуемая
патология может быть индуцирована грибковой
флорой и играть ведущую этимологическую
роль.
В данной группе больных, также как и у
больных с купальными риносинуситами, по
сравнению с контролем выявлялся более высокий уровень sIgA, лактоферрина и интерлейкина-1β , тогда как содержание γ – интерферона
было достоверно более низким только в группе
купальных риносинуситов, и у обследуемой
группы больных.
Выявлялось существенное различие в
клеточном составе ротоглоточного секрета в
группах острых гнойных риносинуситов – более
высокое содержание по сравнению с контролем
нейтрофильных лейкоцитов и клеток эпителиального ряда, а в группе с риносинуситами купального сезона и у обследуемых больных дополнительно определялось более высокое содержание клеток мерцательного эпителия. В
качестве контрольной группы и групп сравнения использовались ранее полученные нами
данные. При проведении приктестов с грибковыми аллергенами кожная реакция у обследуемых больных была аналогичной больным купальными риносинуситами, то есть была выявлена выраженная сенсебилизация к грибам. При
сборе анамнеза у данных обследуемых больных
выявлена, с нашей точки зрения, важная деталь практически все из них работали или жили в
сырых помещениях где присутствовали колонии
грибов. Исключение контакта с грибами резко
улучшало состояние больных. Также нами применялись такие же схемы лечения, как и у больных купальными риносинуситами, что давало
улучшение состояния данной категории больных. Ввиду недостаточного количества обследованных больных, для получения более достоверных данных, работа требует продолжения.

© С.М. Пухлик, А.П. Щелкунов, А.А. Щелкунов, 2019
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С.О. САМУСЕНКО (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДІТЕЙ НА ХВОРОБИ ЛОР-ОРГАНІВ
В МЕГАПОЛІСІ
Здоров’я в якості соціально – економічної
категорії виявляє себе в різних аспектах: як економічний ресурс суспільства і головна умова
відтворення трудового потенціалу, як значний
споживач економічних ресурсів, як найбільший
представницький показник образу, рівня і якості
життя населення (Maydannik V.G., 2002). Тому
погіршання стану здоров’я населення розцінюється як загроза добробуту, економічній безпеці
країни (Маркович Г.І., 2013, Шерстюк Н.С., Соколов А.В.,2016, Чепелевська Л.А., Рудницький
О.П.,2015, 2016). В свою чергу, здоров’я нації
визначається рівнем здоров’я дітей та підлітків,
бо основи здоров’я людини закладаються з моменту зачаття, народження та дитинства і підтримуються та коригуються в тому числі рівнем
медичного обслуговування. Більшість захворювань дорослих мають коріння в дитячому віці,
що обумовлює якість та тривалість всього життя
(Antipkin Iu G et al., 2009, Golubchykov M.V. et
al, 2017, Антіпкін Ю.Г. та співав.,2018). Адекватно враховуючи цей факт, більшість захворювань та летальних наслідків можна біло б запобігти (Gordon B., et al, 2017, Чепелевская Л.А. и
соавт..2004, Дудіна О.О., 2012, Слабкий Г.О. та
співав., 2016). Г.О. Слабкий та співавт. (2018)
вказують на те, що існують подекуди суттєві
розбіжності в структурі захворюваності дітей
різних областей України і хвороби вуха та соскоподібного відростку займають п’яте рейтингове місце з практично незмінними показниками
питомої ваги в структурі інвалідності, які складають 6,4% та 6,8% у 2013 та 2017 роках відповідно.
Метою дослідження було визначення
особливостей та динаміки захворюваності на
хвороби ЛОР-органів дітей різних вікових груп
в мегаполісі на прикладі м. Харкова.
Проведено аналіз захворюваності дітей м.
Харкова за даними статистичного обліку (форма
№071/о) у вікових групах 0-6 та 7-14 років. При
досліджені хвороб вуха із загальної кількості
нозологій для статистичного обліку виділяються: хвороби вуха та соскоподібного відростку,
хвороби середнього вуха та соскоподібного відростку, гострий середній отит та хронічний середній отит. Встановлено, що в групі 0-6 років
поширеність хвороб вуха і соскоподібного відростку
та
гострого
середнього
отиту
(5607,3±91,3 та 4814,4±80,7) перевищувала аналогічні показники в групі дітей 7-14 років
(3189±67,3 та 1991,1±110,1 відповідно). ВстаноОториноларингологія, №2-с (2), 2019

влена відмінність поширеності хронічного отиту
в різних вікових групах із більшими показниками 66,1±4,2 проти 23±6,4 у дітей 7-14 років.
Сукупна поширеність хвороб вуха у дітей 0-6 років також перевищувала показники у
віковій групі 7-14 років (7762,3±98,6 проти
5308,7±101,2). Показники захворюваності хворобами вуха та соскоподібного відростку були
значно більшими у дітей 0-6 років порівняно до
вікової групи 7-14 років і склали 7622±108,5
проти 4935,4±79,4 для сукупної патології вуха,
5581±94,7 проти 3115,8±102,2 для захворювань
середнього вуха та соскоподібного відростку,
4814,4±118,1 проти 2357,8±99,6 для гострого
середнього отиту. Захворюваність на хронічний
отит у молодших дітей (0-6 років) виявилась
відмінною від поширеності і навіть недостовірно більшою за показник у віковій групі 7-14 років (12,57±6,9 проти 11±6,4).
Певною мірою таке неспівпадіння показників захворюваності на хвороби вуха може
свідчити про невірну верифікацію і класифікацію захворювання при первинному зверненні до
лікувально-профілактичних закладів на користь
хронічного перебігу і проведення корекції діагнозу в подальшому. Це, в свою чергу, спонукає
до поглибленого дослідження медичних маршрутів дітей, рівнів і якості надання допомоги
при захворюваннях вуха, ефективності реабілітації та кваліфікації лікарів, які надають отоларингологічну допомогу.
Із загальної кількості хвороб органів дихання протягом 2010-2016 років за матеріалами
аналізу даних по Харківській області для статистичного обліку виділяються у вікових групах 06 та 7-14 років наступні нозології захворювань
верхніх дихальних шляхів, які відносяться до
захворювань ЛОР-органів: хвороби носа та синусів, хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів.
Поширеність захворювань носа та синусів виявилась достовірно більшою у дітей 7-14 років
(2238±89,4 проти 992±41,3 у віковій групі 0-6
років.) До таких показників призводять, вірогідно, вікові особливості анатомічної розбудови
носу і синусів, а також патогенезу синуситів.
Показники захворюваності на хвороби носа та
синусів також підтверджують достовірну перевагу у віковій групі 7-14 років (1469±103,8 проти 787,1±81,4 у дітей 0-6 років). Захворюваність
хронічними хворобами мигдаликів та аденоїдів
була дещо вищою у дітей 0-6 років порівняно до
дітей 7-14 років, але без достовірної різниці
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(2027,1± 114,1 проти 1970,6±116,5 відповідно).
Однак, показники поширеності хронічних захворювань мигдаликів та аденоїдів переважали
у віковій групі 7-14 років (4458± 121,3 проти
2977±117,5 випадків у дітей 0-6 років). Оскільки
після 12 років значення носоглоткового мигдалика і його розміри практично регресують, з
певною долею вірогідності можна припустити,
що структура захворювань всередині групи має
бути різною: в групі 0-6 років більша питома
вага може припадати на значення аденоїдних
вегетацій, а у дітей 7-14 років більшого значен-

ня набуватиме запалення піднебінних мигдаликів.
Виходячи з отриманих даних та припущень, актуальним є удосконалення статистичного обліку показників захворюваності на хвороби
верхніх дихальних шляхів, вуха та соскоподібного відростка з визначенням маркерних нозологій, аналізом динаміки їх показників для удосконалення та підвищення ефективності надання спеціалізованої отоларингологічної допомоги
дітям мегаполісу на сучасному етапі проведення
реформування системи охорони здоров’я.

© С.О. Самусенко, 2019

Г.Е. ТІМЕН, В.М. ПИСАНКО, Б.М. МИРОНЮК, М.Г. ХОМЕНКО, Л.А. КУДЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З СЕРЕДНІМ СЕКРЕТОРНИМ ОТИТОМ
Секреторний середній отит (ССО) – це
захворювання, що зумовлене накопиченням серозного трансудату в порожнинах середнього
вуха на фоні порушення функції слухової труби.
Метою роботи було дослідити ефективність консервативного лікування дітей з ССО
без шунтування барабанної порожнини.
Матеріали і методи. В період з 2014 по
2018 роки під наглядом у відділенні ЛОРпатології дитячого віку Інституту оториноларингології знаходились 587 хворих, яким діагностували ССО. Було виключено пацієнтів з вродженим розщепленням м’якого та твердого піднебіння.
Середній вік хворих склав 7,8 років (3-12
років), серед пацієнтів переважали хлопчики –
68 % , дівчата становили 32 %. В більшості випадків (81 %) процес був білатеральний. Серед
супутніх патологічних станів у дітей переважала
гіпертрофія глоткового мигдалика - 67 %, викривлення перегородки носа та хронічний гіпертрофічний риніт - 20 %, запальні захворювання
ПНП носа та глоткового мигдалика (риносинусит, аденоїди) спостерігали у 13%. Алергологічний анамнез мав місце у 37 %.
Всім пацієнтам проводилось клінікоаудіологічне обстеження: ото-, рино-, фарингоскопію, ендоскопічне обстеження носоглотки,
мікроотоскопію, тональну порогову аудіометрію
(коли було можливо за віком), імпедансометрію
(тимпанометрію, акустичну рефлексометрію),
КТ ПНП за показаннями.
Для ліквідації дисфункції слухової труби
проводилось лікування, в залежності від супут-
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нього захворювання. Діти з запальними захворюваннями носа, носоглотки, ПНП отримували
антибактеріальні препарати, іригаційні терапію
сольовими розчинами, деконгестанти, секретолітики, а також інтраназальні кортикостероїди у
разі поствірусного та бактеріального риносинуситу.
При станах, що потребували оперативного втручання, дітям, в залежності від супутнього
захворювання, проводилась аденотомія, підслизова резекція перетинки носа, радіохвильова
дезінтеграція нижніх носових раковин. Пацієнти
з обтяженим алергологічним анамнезом додатково отримували антигістамінні препарати та
локальні інтраназальні кортикостероїди.
Результати. У всіх хворих до початку
лікування були скарги на закладеність вуха, відчуття повноти у вусі, зниження слуху, 58 % пацієнтів пред'являли скарги на утруднення носового дихання і виділення з носа, 36 % пацієнтів на шум у вухах, 14 % пацієнтів - на явище аутофонії і почуття переливання рідини. При тимпанометрії у всіх хворих було діагностовано криву
типу В, аудіометрія показала зниження слуху до
30-40 дБ за кондуктивним типом.
У групи пацієнтів з запальними захворюваннями, тривалість перебігу яких не перевищувала 2 тижні, ліквідація блоку слухової труби
була досягнута у 100 % випадків. У разі наявності запальних процесів більше 2-х тижнів, ефективність консервативного лікування склала 72%.
Таким дітям додатково було проведено продування слухової труби по Політцеру, катетеризацію слухової труби із транстубарним введенням
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

гідрокортизону, ультрафонофорез з лідазою ендаурально. В результаті лікування через 1 місяць, у 97 % дітей з гострими запальними захворюваннями мала місце нормалізація функції
слухової труби.
Ефективність оперативного лікування також залежала від часу наявності порушень функції слухової труби. При тривалості захворювання
до 2 міс., нормалізація стану слухової труби після
хірургічного лікування виявлена у 70%. У разі
наявності захворювання до 6 місяців, оперативне
лікування супутніх патологічних станів мало
ефективність у 57%. У дітей з тривалістю дисфункції слухової труби більше 6 місяців, відновлення слуху та ліквідація кістково-повітряного інтервалу спостерігалася тільки у 33%.

Таким чином, аналіз проведеного дослідження свідчить про доцільність поетапної тактики лікування ССО. Дітям з гострими захворюваннями носоглотки, ПНП, консервативне
лікування ССО є ефективним. При наявності
дисфункції слухової труби до 6 місяців виправданою є тактика спостереження, що полягає в
лікуванні супутніх патологічних станів. Якщо
через 2 місяці після ліквідації супутніх захворювань відновлення функції слухової труби не
настає, таким дітям рекомендовано шунтування барабанної порожнини. При довготривалому
перебігу захворювання (6 місяців і більше),
доцільно поєднувати лікування супутнього захворювання з шунтуванням барабанної порожнини.

© Г.Е. Тімен, В.М. Писанко, Б.М. Миронюк, М.Г. Хоменко, Л.А. Кудь, 2019

Г.Є. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, С.П. ЧУБКО, А.С. МУДРЫЙ (КИЕВ, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНГИОФИБРОМЫ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
Ангиофиброма основания черепа (АОЧ)
является одним из самых тяжелых заболеваний
в структуре хирургической патологии ЛОРорганов.
В период с 09.04.86. по 02.09.19 гг. под
наблюдением в отделе ЛОР-патологии детского
возраста находилось 102 детей с диагнозом ангиофиброма основания черепа, что составило
14,8% от всех больных с новообразованиями
ЛОР-органов, которые находились на стационарном лечении.
Распределение детей по возрасту, было
следующим: от 7 до 10 лет - 9, от 11 до 13 лет 47, от 14 до 17 лет - 43 детей. Все пациенты были мужского пола.
Распределение больных по стадиям процесса (В. Погосов и соавт., 1987): 1 стадия - 11
больных, 2 - 20 больных, 3 А - 28 больных, 3 Б 33 больных, 4 - 10 больных. Большинство больных госпитализировалось на поздних стадиях,
что свидетельствует о неудовлетворительной
диагностике заболевания при осмотрах в поликлинике.
У 49 больных выявлена левосторонняя
локализация фибромы, у 53 - правосторонняя.
101 больному с ангиофибромой основания черепа было проведено оперативное лечение, и одному пациенту была назначена лучевая
терапия. В качестве оперативного доступа выполнялась гайморотомия по Денкеру, а в случаях интракраниального распространения новообОториноларингологія, №2-с (2), 2019

разования (10 случаев) операция Денкера дополнялась боковым краниофациальным подходом к основанию черепа (совместно с нейрохирургом). Лишь у 4 больных с 1 стадией заболевания нами был применен трансоральный подход без предварительного рассечения мягкого
неба для удаления ангиофибромы.
Носоглотку контролировали при помощи
эндоскопов и зеркал, опухоль отделяли от места
прикрепления в носоглотке при помощи распаторов через полость носа. Ввиду бескровности
этих операций заднюю тампонаду удалось не
использовать. При удалении ангиофибромы основания черепа 2, 3-А, 3-Б, и при 4 стадиях заболевания, из-за массивных кровотечений, по
нашему мнению, применение эндоскопов затруднительно, но сразу после удаления опухоли
(для осмотра и контроля костных стенок трепанационной полости) использование эндоскопов
является целесообразным.
После удаления опухоли проводилась
тампонада послеоперационной полости марлевым тампоном, обработанным синтомициновой
эмульсией, и передней тампонадой полости носа.
Кровопотеря при проведенных операциях,
в среднем, составляла около 300 - 400 мл. В
единичных случаях, кровопотеря при удалении
ангиофибромы носоглотки доходила до 1800 мл.
Большинство операций сопровождалось внутривенными трансфузиями, которые включали
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кровезаменители, а по показаниям – эритроцитарную массу, цельную кровь и компоненты
крови. Наружные сонные артерии ни в одном
наблюдении не перевязывались.
Тампоны из полости носа и трепанационной полости, чаще всего, удалялись на следующий день. После удаления тампонов значительной кровопотери не наблюдалось, кроме единичных случаев.
В послеоперационном периоде больным
назначали: антибактериальную, дегидратационную, десенсибилизирующую, гемостатическую,
симптоматическую терапию. При необходимо-

сти
проводили
коррекцию
водноэлектролитного баланса. В случаях большой
операционной кровопотери проводили гемотрансфузию или переливание кровозаменителей.
Послеоперационный период у всех больных протекал гладко.
В одном случае проводилась лучевая терапия. (Родители больного отказались от оперативного лечения). Ребенок прошел курс лучевой
терапии (суммарная доза 60 ГР), после которого
наступил полный регресс опухоли. Малигнизации опухоли не отмечалось ни в одном случае.

© Г.Є. Тимен, В.Н. Писанко, С.П. Чубко, А.С. Мудрый, 2019

О.В. ТИТАРЕНКО, О.А. ТИТАРЕНКО, В.С. ЛИСОВЕЦКАЯ, И.В. ДОБРОНРАВОВА
(ОДЕССА, УКРАИНА)
ДИСКООРДИНАЦИЯ СЛУХА ПРИ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУГОУХОСТИ
Односторонняя тугоухость недооценивается в среде практикующих врачей, однако она
оказывает негативное влияние на качество жизни пациента. Одностороннее или асимметричное поражение сенсоневрального аппарата влечет за собой не только снижение слуха, но и его
дискоординацию. Это связано с возникновением
как нарушения ототопики, так снижением слуховой адаптации.
Под нашим наблюдением состояло 68 пациентов, из них 26 с хронической формой сенсоневральной тугоухости (СНТ), 22 – с острой, а
также 20 лиц с кондуктивной тугоухостью. Разница восприятия слуха на оба уха на речевые
частоты у них превышала 25 дБ. Диагноз подтверждался аудиометрией, импедансометрией,
для исключения опухолевого процесса производилась МРТ головного мозга. Пациентов с акустической невриномой исключали из наблюдения, поскольку нарушение ототопики у данной
группы лиц вследствие воздействия на стволомозговые ядра является частым симптомом. Основной причиной поражения слуха при СНТ была сосудистая этиология (23), вирусное поражение внутреннего уха (15), у 10 четко этиология не
выявлена. Возрастной диапазон – 18-88 лет. Ототопику определяли пространственно фиксированным положением источника звука, слуховую
адаптацию - постстимуляторным методом.
Чем больше присутствовала разница слуха между обоими ушами, тем сложнее пациенты
определяли направление источника звука. Не-
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редко при этом возникала и различная частотная
его оценка. Нарушение ототопики выявлено
преимущественно у лиц пожилого возраста, что,
вероятно, носило центральный характер. У более молодых пациентов отмечалось временное
изменение ототопики при острой СНТ, однако у
них происходила более быстрая адаптация за
счет хорошего функционирования центральных
отделов. В процессе лечения и улучшения / восстановления слуха оно исчезало. При хронической СНТ у молодых пациентов ототопические
нарушения определялись значительно реже. В
ряде случаев при быстром и хорошем эффекте
восстановления функции слухового нерва при
острой СНТ отмечалось временное субъективное снижение слуха на здоровое ухо, что не
подтверждалось аудиометрическими методами
исследования и носило также центральный характер.
Удлинение обратной адаптации наблюдалось у лиц с повреждением улитки при острой
СНТ, а также при поражении слуховых центров
сосудистого характера, сочетанных с хронической СНТ. В связи с этим пожилых пациентов
желательно было обследовать быстро, так как
через 5-10 минут у них пороги восприятия звуков повышаются на 10-15 дБ. Также при односторонней хронической СНТ вследствие поражения слуховых центров значительно падала
разборчивость речи на больное ухо, начиная
уже с 25дБ, вплоть до слуховой депривации,
если потеря слуха на больное ухо была более 55
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

дБ. Поэтому при разной потере слуха слухопротезирование проводилось либо на здоровое ухо,
либо бинаурально.
Исключение составляла кондуктивная тугоухость, при которой нарушений ототопики и
слуховой адаптации выявлено не было. Однако
в случае, если срок кондуктивной тугоухости

составлял более 4-5 лет (хронический средний
отит, отосклероз), у пациентов возникала депривация центральных отделов слуховой системы. Улучшение тонального слуха у них после
операции не приводило к улучшению разборчивости речи, что создавало сложности слухопротезирования.
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В.І. ТРОЯН, О.М. КОСТРОВСЬКИЙ, О.В. ЛОБОВА (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ IT В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ
НА КАФЕДРІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ЗДМУ
Педагогічні технології Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) віддають
перевагу активним методам навчання, підготовці студентів за індивідуальними планами, збільшенню частки самостійної роботи студентів
(СРС) під контролем викладача. Виходячи з того, що остання корекція навчального плану з
оториноларингології спрямована на скорочення
обсягів аудиторного навантаження на кафедрі
була переглянута існуюча система методичного
забезпечення та організації самостійної роботи
студентів. Так, на кафедрі були створені нові
методичні вказівки із самостійної роботи студентів які містили перелік необхідних практичних
навичок базового рівня, короткий зміст навчального матеріалу, завдання для контролю СРС,
що дозволило самостійній роботі студентів вий-

ти на сучасний рівень вивчення оториноларингологїї. В цьому процесі активну роль відіграло
також створення електронної кафедральної навчально-методичної бази з доступом до неї через WEB сайт університету та використання в
навчальному процесі створеної на кафедрі фрагментарної дистанційної форми навчання на базі
EDX studio. На цій базі нами був розроблений та
опублікований дистанційний курс по вивченню
актуальних проблем ларингології, який складається з 3 модулів по 2 заняття. Студенти отримали змогу зареєструватися на сервері університету та користуватися матеріалом з цієї тематики за допомогою мобільного телефону, планшета та комп’ютера. Таким чином, кафедра значно
підвищила якість самостійної роботи студентів
по вивченню оториноларингології.
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В.І. ТРОЯН, О.М. КОСТРОВСЬКИЙ, І.О. СІНАЙКО (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ
НА КАФЕДРІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ЗДМУ
Стратегія проблемно-орієнтованого навчання в медичній освіті через грантовий проект
EU 530519-Tempus-1-2012 з використанням віртуальних пацієнтів передбачає наближення системи підготовки майбутніх фахівців до вимог
європейського та світового рівнів.
Організація на кафедрі освітнього процесу для студентів першого та другого років навчання у рамках програми. за методикою проблемно-орієнтованого навчання в рамках виконання Tempus-проекту вимагало впровадження
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

сучасних інноваційних технологій, зокрема платформи Оpen labyrinth і базувалося на 2 віртуальних пацієнтах. При цьому необхідно зауважити, що для студентів 2 курсу, які навчалися за
даною методикою, проблемно-орієнтоване навчання слугувало не тільки для отримання клінічних знань, а й для вивчення базових дисциплін (анатомії, фізіології та інших) в контексті
конкретної клінічної ситуації.
Структура кейсу була побудована таким
чином, що студенти поступово отримували ін-
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формацію щодо скарг, анамнезу, супутньої інформації, даних фізикального, інструментального та лабораторного обстеження хворих. Після
отримання кожного блоку інформації студенти
розпочинали дискусію між собою, що є головною особливістю проблемно-орієнтованого
навчання. Дискусія проводилася всередині
групи студентів, тоді як викладач-тьютор виконував роль спостерігача, який мотивував
студентів та направляв дискусію у випадку,
коли вона становилась непродуктивною. Осно-

вними завданнями дискусії було: виділення в
отриманому блоці інформації вказівок, які дозволяли запідозрити ураження тієї чи іншої
системи, формувати список робочих гіпотез,
складати список питань для самостійного вивчення на підставі тих понять, термінів, даних,
які студентам були невідомі.
Таким чином, активні й інтенсивні технології навчання відзначаються інтенсивною подачею матеріалу, формуванням активної позиції
і самостійності студентів.
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В.І. ТРОЯН, І.О. СІНАЙКО, В.М. КРИШТАЛЬ (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ОСІБ ГОЛОСОМОВНИХ ПРОФЕСІЙ,
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ
Актуальність. Хронічний тонзиліт (ХТ)
діагностується від 5-6 до 37% випадків у пацієнтів дорослого віку й від 15 до 63% – у дитячому
і характеризується явищами загальної інтоксикації і алергізації організму, порушенням функціональної активності системного і місцевого
імунітету. Запальні процеси в мигдаликах порушують нормальне функціонування n. trigeminі, n. glossopharyngeі і n.vagі, викликаючи зміни
як в тембрі, так і в нормальному режимі вібрації
голосових складок по відношенню до частоти їх
коливань. Тому скарги осіб мовної професії на
захриплість, біль, першіння, відчуття "клубка" в
горлі, напруження при фонації та збільшення
частоти захворюваності голосового апарату вимагають розробки комплексних методів діагностики, як стану голосового апарату так і лімфоглоточного кільця, що дозволить проводити патогенетично обґрунтовану терапію.
Мета:1) дати об’єктивну оцінку стану
голосової функції у хворих на ХТ за даними
акустичного аналізу голосу; 2) проаналізувати
ефективність лікування осіб голосомовних професій хворих на ХТ з використанням у складі
стандартної терапії препарата Тантум Верде.
Матеріали і методи. Обстежено 22 осіб
голосомовних професій хворих на ХТ (компенсована форма) та функціональні порушення голосової функції (16 жінок і 6 чоловіків). Середній вік – 34,66±10,18 роки. Комп’ютерну цифрову акустичну обробку голосового сигналу
проводили за допомогою програмного забезпечення «Praat V 6.0.56». В якості місцевого нестероїдного протизапального засобу був використаний препарат Тантум Верде, спрей для мі-
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сцевого застосування, дозований відповідно до
інструкції по застосуванню препарату. Діючою
речовиною даного засобу є бензидамінгідрохлорид, механізм якого полягає в стабілізації клітинних мембран та пригніченні синтезу простагландинів, таким чином виконуючи протизапальну та місцеву знеболюючу дію. Це дозволило
нейтралізувати запальний процес в слизової
оболонки глотки та реґіонарних лімфовузлах.
Результати. При проведенні спеціалізованого фоніатричного огляду з використанням
функціональних навантажень ми виявили, що у
всіх пацієнтів спостерігалась дистонія різного
ступеня тяжкості.
Максимальний час фонації (МЧФ) був
знижений, у чоловіків від 15 до 18 с (16,16±1,17)
при нормі 20-21с, у жінок від 9 до 12с
(10,25±1,21) при нормі 14-16с.
При аналізі отриманих даних акустичного
дослідження звукового сигналу при фонуванні
звуку «а» були виявлені суттєві відмінності між
значеннями параметрів Jitter та Shimmer, а також показника відношення негармонічного
(шумового) та гармонічного компоненту в спектрі голосного звуку «а» (NHR). Середні значення акустичних показників склали: Jitter –
1,16±0,46 (n≤1,04%), Shimmer – 6,18±3,32
(n≤3,81%), NHR – 16,88±2,28 (n>20 (для голосної /а/ ).
При оцінці ефективності застосування
препарату Тантум Верде було встановлено підвищення МЧФ у чоловіків до 19,8±0,6с, у жінок
– 13,4±1,08с. Середні значення акустичних показників склали: Jitter – 0,86±0,28, Shimmer –
4,12±1,14, NHR – 24,18±1,48.Отримані дані свіОториноларингологія, №2-с (2), 2019

дчили про покращення синхронізму вібраторного циклу голосових складок і, відповідно, нервово-м`язового апарату хворих, а збільшення
величини показника NHR – на відсутність додаткових нерегулярних частотних проявів звукового сигналу, що клінічно відображалося змен-

шенням запального процесу в резонаторному
відділі голосового апарату.
Висновки. Проведеним дослідженням було встановлено, що використання препарату Тантум Верде у хворих на ХТ покращує стан голосової функції у осіб голосомовних професій.
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І.І. САПІЖАК, Г.Е. ТІМЕН, Т.А. МАЛИШЕВА, В.В. ВАСЛОВИЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ НЕРВОВИХ ЕМБРІОНАЛЬНИХ КЛІТИН
НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ПЕРШОГО НЕЙРОНУ СЛУХОВОГО ШЛЯХУ
ПРИ АМІНОГЛІКОЗИДНОМУ ОТОТОКСИКОЗІ
Метою роботи було оцінити ступінь демієлінізації, що спостерігалась в мієлінізованих
нервових волокнах слухового нерва при експериментально викликаному аміноглікозидному
ототоксикозі у морських свинок, після введення
суспензії нейрональних ембріональних клітин
(НЕК) за допомогою електронної мікроскопії.
Експеримент проведено на 40 тваринах
(статевозрілі морські свинки) вагою 250-600
грам, які були розподілені на групи, в залежності від способу та шляху введення НЕК. Суспензія нейрональних ембріональних клітин вводилась в об’ємі 2 млн. клітин в 0,5 мл інтратимпанально та 2 млн. клітин в 0,5 мл субокципітально на 15 добу експерименту.
Оцінка ступеня демієлінізації, що спостерігалась в мієлінізованих нервових волокнах слухового нерва, спірального ганглія (після введення
гентаміцину сульфат),а також у тварин, яким
вводили НЕК на фоні ототоксикозу проводилась
із застосуванням морфометричного критерію –
коефіцієнта відношення товщини мієлінової оболонки до діаметра осьового циліндра (деклараційний патент на корисну модель, 2006) за допомогою морфометричної обробки серійних напівтонких зрізів на комп’ютерному аналізаторі зображень САІ-01АВН фірми „SELMI” (Україна) з
використанням
програмного
забезпечення
«Кappa opto-electronics GmbH» (Німеччина) при
однаковому збільшенні х 800 (об'єктив х 40, перехідник х 2, окуляр х10). Коефіцієнт відношення
товщини мієлінової оболонки (dМО) до діаметра
осьового циліндра (dОЦ) визначався з розрахунку довільно взятих 30 мієлінізованих аксонів на 1
випадок за формулою:dМО/OЦ.
Для статистичного аналізу зміни морфометричного показника dOЦ/dМО слухового нерва при використанні нейрональних ембріонаОториноларингологія, №2-с (2), 2019

льний клітин (НЕК) використовували ранговий
дискримінантний аналіз Краскела-Уолліса, де
для 4 груп дослідження H (3, N=120) = 17,7,
p=0,0005, і, оскільки р<0,05, групи дослідження
відрізняються між собою статистично значуще.
При цьому за даними міжгрупового порівняльного аналізу із застосуванням непараметричного
критерію U-Манна-Уітні враховуючи поправку
Bonferroni (р<0,05/4<0,01),відносно групи з гентаміциновим ототоксикозом наявна статистично
значуща різниця індексу dМО/OЦ між цією групою та всіма групами, що піддавалися впливу
НЕК (р = 0,004) для групи з субокципітальним
введенням, та р=0,007 для групи тварин з інтратимпанальним введенням НЕК. Спостерігалося
також статистично значуще підвищення цього
показника для групи з гентаміциновим ототоксикозом в порівнянні з контрольною групою
(фізіологічний розчин) з 0,28 (0,25; 0,3) до 0,38
(0,29; 0,43), тобто майже в 1,4 рази (р=0,002).
При цьому між самими групами, що різнилися
способом введення НЕК (субокципітально та
інтратимпанально), статистично значущої різниці відмічено не було (р = 1).
Таким чином, найсуттєвішим у нашому
дослідженні є значне зменшення коефіцієнта
dOЦ/dМО в групах тварин, яким вводили НЕК,
відносно групи тварин з гентаміциновим ототоксикозом порівняння, що узгоджується зі зниження периаксонального та міжламілярного набряку та зменшенням кількості розволокнених
мієлінових оболонок з порушенням впорядкованості ламел, виявленим на ультраструктурному
рівні в тканині слухового нерва тварин, після
введення НЕК.
Для статистичного аналізу зміни морфометричного показника площі ядер біполярних нейронів спірального ганглія при використанні НЕК
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для міжгрупового порівняння використовували
ранговий дискримінантний аналіз КраскелаУолліса, де для 4 груп дослідження H (3, N=120)
=17,4, p=0,0006, тобто групи дослідження відрізняються між собою статистично значуще.
Морфометричний показник індексу ядерно-цитоплазматичного співвідношення за критерієм Краскела-Уолліса для 4 груп дослідження
був статистично значущим – H (3, N=120) =27,1,
p=0,00001. При цьому при міжгруповому порівнянні цей показник був статистично значущим
для всіх груп дослідження відносно групи з гентаміциновим
ототоксикозом,
де
ядерноцитоплазматичне співвідношення зміщувалося в
бік ядра – 0,25 (0,22; 0,28), як в порівнянні з контрольним показником, так і в порівнянні з групами тварин, що отримували НЕК, як субокципітально (р=0,0003), так і для групи з інтратим-

панальним введенням. При цьому між контролем і самими групами, з різним способом введення НЕК відмінності були статистично незначущими (відповідно р=0,9; р=1).
Отже, статистичний аналіз засвідчив суттєве зростання показників площі ядер та ядерноцитоплазматичного співвідношення в основній
групі відносно контрольної групи порівняння.
Отримані дані вказують на позитивну динаміку
морфогістогенезу у внутрішньому вусі у разі
застосування НСК, яка характеризується нормалізацію тканинної гістоархітектоніки, зменшення площі та ступеню акснотомії та демієлінізації
відносно групи порівняння, зменшення кількості гинучих клітин Швана; покращенням морфофункціонального стану елементів нервового
стовбура за рахунок зменшення набряку та ремоделювання отоневрального бар’єру.

© І.І. Сапіжак, Г.Е. Тімен, Т.А. Малишева, В.В. Васлович, 2019

Г.Е. ТІМЕН, В.М. ПИСАНКО, Б.М. МИРОНЮК, М.Г. КУЛІНЕНКО, П.В. ВІННІЧУК
(КИЇВ УКРАЇНА)
КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ СЕРЕДНІМ ОТИТОМ
Актуальність. У пацієнтів, які потребують кохлеарну імплантацію, зустрічаються коморбідні захворювання, зокрема хронічні середні отити. За даними літератури, раніше наявність хронічного середнього отиту було протипоказанням до проведення КІ. Це обумовлено
ризиком запалення мозкових оболонок, внутрішньочерепних запалень,екструзії імпланту. Незважаючи на можливість потенційних ускладнень, необхідно проведення КІ у таких пацієнтів. При цьому різні спеціалісти притримуються
різних тактик: санація середнього вуха з тимпанопластикою та відстроченою КІ (через 2 місяці), санація середнього вуха з одночасною КІ,
облітерацією барабанної порожнини та ушиванням зовнішнього слухового проходу та ін.
Матеріали. У відділі ЛОР-патології дитячого віку з 2010 року виконано 1000 КІ у дітей. Серед цих пацієнтів, у двох дітей було виявлено двобічний хронічний мезотимпаніт, у
однієї дитини – двобічний хронічний отит з холестеатомою. Одна дитина з вродженою холестеатомою барабанної порожнини (гіпотимпанум), яка була видалена під час оперативного
втручання,після чого одразу проведена КІ. Пацієнтам з хронічним мезотимпанітом була проведена кохлеарна імплантація симультанно з са-

нацією середнього вуха та тимпанопластикою 1
типу за Вульнштейном. Дитині з хронічним епімезотимпанітом та холестеатомою проведена
сануюуча операція збереженням задньої стінки
зі разом з тимпанопластикою. Методика КІ проводилась по стандартній схемі.
Результати. При проведенні обстеження
цих дітей через рік, була виявлена цілісність
неотимпанальних мембран, за даними КТ – відсутність рецидиву холестеатоми. В одному випадку хронічний гнійний середній отит розвився
після гострого середнього отиту за місцем проживання через 1 рік після КІ. Сталося інфікування імпланту, тому консервативне лікування
було неефективним. Після консультації з закордонними спеціалістами, імплант було видалено.
Одночасно виконано сануючу операцію з тимпанопластикою. Через 2 місяці, після того як ми
впевнились, що запальний процес ліквідовано,
успішно виконали КІ на протилежному вусі.
Термін спостереження 2 роки.
Висновки. КІ у дітей з хронічним середнім отитом є можливою, за відсутністю загострення впродовж більше 6 місяців. Важливим є
регулярне спостереження таких пацієнтів у
ЛОР-лікарів в післяопераційний період.

© Г.Е. Тімен, В.М. Писанко, Б.М. Миронюк, М.Г. Куліненко, П.В. Віннічук, 2019
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Г.Е. ТІМЕН, В.М. ПИСАНКО, Б.М. МИРОНЮК, М.Г. КУЛІНЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТИМПАНОПЛАСТИКА У ДІТЕЙ
(ДОСВІД ВІДДІЛУ ЛОР-ПАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ)
До нашого часу не вщухають суперечки
щодо тимпанопластики у дітей. Вони стосуються віку, в якому проводять операцію,стану слухової труби,стан контр латерального вуха, місце
та розмір перфорації та ін. Ми хочемо поділитися нашим досвідом.
У відділі ЛОР-патології дитячого віку 211
дітей, віком від 4 до 17 років, що потребували
тимпано- або міринопластку. 157 з них з хронічним гнійним середнім отитом (91 з холестеатомою), 39 з хронічним мезотимпанітом (суха
перфорація, відсутність гноєтечі не менше 6
місяців) після успішного консервативного лікування та санації порожнини носа та носової частини глотки,18 з травматичною перфорацією
барабанної перетинки після видалення шунтів.
В разі необхідності першим етапом проводилось лікування патологічних процесів у
порожнині носоглотки, що включало аденотомію, септопластику, радіохвильову дезінтеграцію нижніх носових раковин та ін.
При ХГСО виконували сануючу операцію
з тимпанопластикою. Для формування неотимпанальної мембрани найчастіше використовували поверхневу скроневу фасцію, іноді хрящ з

надхрящницею вушної раковини. В 15 випадках
застосовували протез слухових кісточок фірми
Kurz. Виконували також осикулопластику за
допомогою хряща або луски скроневої кістки.
В результаті, через 6 місяців інтактний
неотимпанальний лоскут спостерігався у 71%
хворих, покращився слух у 51%. При цьому результати були значно кращі у дітей віком старше 10 років. У пацієнтів молодше 7 років до
цього часу спостерігали рецидив процесу після
запальних захворювань верхніх дихальних шляхів.
При «закритті» великих сухих перфорацій
застосовували поверхневу фасцію скроневого
м’яза та завушний підхід. Відновлення слуху
спостерігали у 82% хворих. В разі мірингопластики при невеликих перфораціях, зокрема, після
видалення шунтів, ми ендоурально обілтерували
перфорацію шматочком жирової клітковини
мочки вуха.
Таким чином, при ХГСО тимпанопластика більш доцільна і ефективна у віці після 10
років. При «сухих перфораціях» барабанної перетинки результат в значно меншій мірі залежить від віку.

© Г.Е. Тімен, В.М. Писанко, Б.М. Миронюк, М.Г. Куліненко, 2019

С.М. ТИМЧУК, О.В. КОВТУНЕНКО, Н.В. ХОБОТОВА (ДНІПРО, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
ЛОР-ОРГАНІВ ЗОВНІШНЬОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
За останні 100 років за рівнем захворюваності та смертності в світі онкопатологія перемістилася з 10-го на 2-е місце, поступаючись
лише хворобам серцево-судинної системи. Щорічно в Україні рак виявляється у 160 тис. людей. Злоякісні пухлини шкіри зустрічаються
порівняно часто і складають близько 20% усіх
випадків рака. Рак шкіри є найбільш розповсюдженим видом онкопатології зовнішньої локалізації. Найбільш небезпечною формою є злоякісна меланома, яка швидко метастазує в органи і
може привести до смерті пацієнта.
За період з травня 2017 – по липень 2019
рр. у ЛОР-онкологічному відділенні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

Мечникова проліковано 3228 людей с різною
онкопатологією ЛОР-органів, з яких у 108
(3,5%) пацієнтів діагностовано злоякісні новоутворення зовнішньої локалізації. Найбільш частіше 54 (50%) випадків діагностовано рак шкіри, у 42 (39%) – базаліома і у 12 (11%) випадків
– меланома.
При лікуванні новоутворень шкіри існують різні методи: хірургічний, променевий, лазерний та їх комбінація. Вибір метода лікування
залежить від розповсюдженості процесу, локалізації, форми зростання, стадії, гістологічної
структури пухлини, а також можливості досягти
найкращого косметичного і функціонального
результату. Основним методом лікування хво-
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рих у нашій клініці – хірургічний. Невеликі пухлини видаляли з дотриманням принципів сучасної абластики даних пухлин, відповідаючи
морфології: рак, базаліома – 3-5 мм, меланома
по стадійності до 5 см. Видалений матеріал у
всіх пацієнтів досліджувався морфологічно на
предмет «чистоти» краю резекції. У всіх пацієнтів не було пухлинних клітин по краю резекції:
«негативні краї». При цьому, рецидив захворювання до 1 року був відмічений при раку – 9

(5%), базаліомі – 2 (1%), меланомі – в 5 (45%)
випадків. У післяопераційному періоді приймали курс протизапальної терапії, щоденні перев’язки після операційної рани з антисептиками.
На підставі викладеного можна зробити
висновок, що раннє виявлення і радикальна абластична хірургія пухлин зовнішньої локалізації
дає високі результати у порівнянні з іншими
видами лікування.

© С.М. Тимчук, О.В. Ковтуненко, Н.В. Хоботова, 2019

Ф.О. ТИШКО, О.О. ОСТРОВСЬКА, Н.Л. ЩУКІНА, О.В. ЗАТУШЕВСЬКИЙ,
П.В. СТАСЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВІДНОВНО-РЕКОНСТРУКТИВНА ХІРУРГІЯ СТІЙКИХ СТЕНОЗІВ ТА АТРЕЗІЙ
ГОРТАНОГЛОТКИ, ГОРТАНІ, ШИЙНОГО ВІДДІЛУ СТРАВОХОДУ
Стійкі стенози гортаноглотки, гортані та
шийного відділу стравоходу є результатом перенесених, різноманітного походження, травм
шиї і її органів, та є причиною інвалідизації різного ступеня важкості. Останнім часом, серед
пацієнтів зі стійкими стенозами гортані, чинне
місце займають паралітичні стенози гортані, що
виникають внаслідок інтраопераційного пошкодження нижньогортанних нервів під час операції на щитовидній залозі з приводу її онкологічних хвороб. Пацієнти зі стійкими стенозами гортані, гортаноглотки та шийного відділу стравоходу втрачають можливість дихати, харчуватися
та розмовляти природним шляхом, змушені дихати через трахеостому, а харчуватися через
гастростому. Паралельно з порушенням основних природних функцій органів шиї у таких осіб
присутні дисфагічні розлади, що виникають, як
внаслідок механічного пошкодження зовнішніх
м’язів гортані, що має місце під час струмектомії та інших попередніх операцій на шиї, так і,
внаслідок, порушення іннервації внутрішніх
м’язів гортані. З часом, ці чинники спричинюють пролабування черпакоподібних хрящів в бік
вестибулярної порожнини гортані, що разом
призводить до порушення розподільної функції
гортані при відносно збереженій її голосовій
функції.
Лікування пацієнтів із стійкими стенозами гортаноглотки, гортані та шийного відділу
стравоходу хірургічне та передбачає проведення
багатоетапних, складних, тривалих, за часом
виконання і за часом реабілітації, операцій. Основною операцією по відновленню дихальної
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функції гортані, в разі стійкого паралітичного
стенозу гортані, є ендоларингеальна латерофіксація однієї голосової складки. Результатом цього втручання є покращення дихальної функції,
проте, голосова функція погіршується, та залишається не вирішеним питання з дисфагічними
розладами. Останнім часом, для одночасного
відновлення дихальної, голосової функцій та
усунення дисфагічних розладів нами запропонований новий підхід при лікуванні пацієнтів зі
стійкими паралітичними стенозами гортані. В
ході операції нами проводиться широка резекція
голосового відростку, відокремлюючи від нього
голосову складку, це дає можливість розширити
площу дихального трикутника glottis та послабити голосову складку, що стає вільно рухлива
під час фонації, збільшуючи при цьому площу
дихального трикутника і самої голосової щілини, що, також, сприяє покращенню фонації за
рахунок потоків повітря.
Дисфагічні розлади у пацієнтів з відривом
гортані від під’язикової кістки, гортаноглотки та
кореня язика можливо уникнути за умови виконання ларингопексії з відновленням всіх структур глотки, вестибулярного відділу гортані, кореня язика, надгортанника і, обов’язково, зовнішніх м’язів гортані.
За наявності рубцевого стенозу на підскладковому рівні та на рівні трахеогортанного
з’єднання найбільш доцільним і результативним
методом лікування та усунення дихальних, голосових і дисфагічних розладів, є циркулярна
резекція скомпрометованої ділянки гортані та
трахеї на рівні трахеостоми з одночасним наОториноларингологія, №2-с (2), 2019

кладанням трахеогортанного анастомозу за рахунок мобілізації грудного відділу трахеї.
Найбільш складним і небезпечним випадками є рубцеві стенози чи атрезії гортаноглотки,
вестибулярного відділу гортані та шийного відділу стравоходу. Виникає необхідність одночасно відновити анатомічну структуру і функцію
цих органів шиї. З цією метою трансколярним
підходом по лівій передньобоковій поверхні шиї
попереду від кивального м’язу шиї формується
фарингоезофагостома, що дає можливість відновити вестибулярний відділ гортані, гортаноглотку і сформувати шийний відділ стравоходу
за рахунок шкіри та залишків слизової оболонки. Після відновлення цієї ділянки органів дихання і харчування, за наявності, зарощення
стравоходу в грудному та кардіальному відділах, застосовується кишкова пластика. Тонка
кішка зшивається з фарингоезофагостомою.
Серед загальної кількості пацієнтів зі стенозами гортані і трахеї нами з 2009 по 2019 рік

прооперовано 7 осіб працездатного віку з рубцевими зарощеннями гортаноглотки, гортані
(вестибулярного відділу) та шийного відділу
стравоходу. Отримані позитивні результати.
Висновки
Комбіновані стенози гортані, трахеї, гортаноглотки, стравоходу відноситься до складних, інвалідизуючих захворювань, що спричинюють порушення дихальної, голосоутворюючої та харчової функцій. В таких випадках дихання забезпечується через трахеостому, а харчування – через гастростому.
Відновно-реконструктивна хірургія складна, багатоетапна, тривала і індивідуальна в кожному конкретному випадку.
Застосування раціональних методик з індивідуальних підходів в лікуванні пацієнтів з
комбінованими стенозами та атрезіями гортані,
гортаноглотки та шийного відділу стравоходу
дають позитивні результати.

© Ф.О. Тишко, О.О. Островська, Н.Л. Щукіна, О.В. Затушевський, П.В. Стась, 2019

А.В. ЦЕПКОЛЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
ВТОРИЧНЫХ АТРОФИЧЕСКИХ РИНИТОВ
Среди патологий верхних дыхательных
путей сегодня основное место занимают заболевания носа и околоносовых пазух, удельный вес
которой ежегодно растет (Д.И. Заболотный, И.Р.
Цвиринько, 2018) (Деева Ю.В., Яремчук С.Э.,
2019) (Stewart M.Q., Smith T.L., 2004). Благодаря
современным инновационным технологиям в
медицине и в ринологии, в частности, эта проблема успешно решается. В настоящее время
стали возможными различные одномоментные
хирургические вмешательства высокой сложности по восстановлению нормальной аэродинамики носа, которые еще 10-15 лет назад выполнялись в двух и более этапах, в связи с чем
площадь операции и травматизации значительно
увеличились. Достаточно отметить известные
возможности эндоскопической хирургии, сделавших актуальными операции любой локализации по поводу воспалительных, не воспалительных и опухолевых заболеваний носа и придаточных пазух. (Пионтковская М.Б., Кирух
В.В., 2008, 20012, 2019) (Шкорботук Ю.В., Криворученко О.Т., 2014). В последние годы подслизистая резекция носовой перегородки реалиОториноларингологія, №2-с (2), 2019

зовалась септопластикой, травматические вазои конхотомии, щадящая аргонно-плазменная
абляция (Пилипюк Н.В., Цепколенко В.А., Пилипюк Д.Н., 2018). Одним из негативных сопряженных видов послеоперационных посттравматических осложнений в ринохирургии
являются различные рубцовые и нейротрофические органические и функциональные изменения в тканях полости носа, вызывающих возникновение так называемых вторичных хронических атрофических ринитов (Горюк Г.И., Горюк О.Г., Светличко А.Б., 2018). Атрофический
ринит – заболевание, характеризующее прогрессирующим утонщением слизистой полости носа, мукоциллиарным дефицитом, патологически
широкими носовыми ходами в сочетании с парадоксальным ощущением заложенности носа
(Карпищенко С.А., Бойко Н.В., Лаврикова Г.В.,
Куликов О.А., 2018; Колесников Н.В., 2008;
Норбоев З.К., 2005). Вопрос об этиологии атрофических ринитов остается спорным. Некоторые авторы в числе возможных предрасполагающих факторов называют неблагоприятные
условия окружающей среди, иммунологические
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нарушения, дефицит сурфоктанта, актифосфолипидный синдром, гипосидороз, сахарный
диабет и т.д. (Мельников О.Ф., Заболотная Д.Д.,
2016; Кицера О.О., 2016).
Однако, значительное большинство исследователей считают наиболее частой и трудно
отслеживаемой причиной возникновения вторичных атрофических ринитов – хирургические
вмешательства в полости носа, приводящие в
ряде случаев к формированию «синдрома пустого носа». (Безшапочный С.Б., Лобурец В.В.,
2019) (Горюк Г.И., 2018).
Такие авторы (Биль Б.Н., Заболотная Д.Д.,
2018; S. Betlejewski, 2015; Гарюк Г.И., 2019)
причиной вторичных АР считают посттравматические макро и микро ангиопатия, нейропатию, тканевую гипоксию, нарушение водного
баланса слизистой оболочки полости носа.
Публикации, посвященные теме патологических механизмов развития АР, а также лечению и профилактике немногочисленны, и
особенно это касается случаев последнего у лиц,
перенесших хирургические операции в полости
носа (Гарюк Г.И., Гарюк О.Г., Шкорботун Ю.В.,
Криворучко О.Г., 2018). Это объясняется малой
привлекательностью этой патологии для опери-

рующих хирургов выполняющих техническую
задачу по восстановлению архитектоники носа,
хотя уже эти достижения бывают различными
по степени травматичности. Для большинства
врачей – отоларингологов амбулаторного звена
данная патология вообще загадочная. Мы связались блиц-опросом с более 20 ЛОР-врачами городских поликлиник на предмет рекомендаций
по лечению послеоперационных вторичных атрофических ринитов и получили, в основном,
систематических способов лечения не получили. Исключением составило использование
коммерческих препаратов с гилауроновой кислотой типа «Назомера» Германия и подобных
ему с неубедительными результатами. Исходя
из изложенного проблема вторичных АР реально существует и нуждается в изучении с позиции современных методов исследования, требует изучения, анализа и разработки соответствующих современных способов лечения и профилактики. С этих позиций интерес и перспективы представляют современные методы улучшения полноценной гемодинамики и трофики
тканей с помощью аутоклеточных регенеративных технологий, возможности которых на слизистой оболочке полости носа не изучались.

© А.В. Цепколенко, 2019

А.В. ЦИМАР, О.І. ТИНІТОВСЬКА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ІМУНОПАТОЛОГІЧНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ
Актуальність. Питання етіопатогенезу,
діагностики та лікування хронічного (рекурентного) тонзиліту до теперішнього часу залишаються актуальними (Д.І. Заболотний, 2011;
2018; О.Ф. Мельников, 2017). Насамперед, це
стосується конкретного втілення в медичну
практику тези про необхідність максимально
можливого збереження піднебінних мигдаликів
при рекурентному тонзиліті, яка домінує майже
20 років, що сприяло появі широкого арсеналу
методів консервативної терапії цього захворювання (В.В. Кіщук, 2001; О.Ф. Мельников та
співав., 2012, 2017).
Видається за доцільне визначити основні
чинники і умови, що призводять до тих змін у
структурі та функції лімфаденоїдного кільця
глотки. Адже, своєчасна діагностика та постановка діагнозу дає змогу вчасно розпізнати та
запобігти численних ускладнень чи рецидивів.
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Мета. Оцінити доцільність визначення
факторів імунопатологічної направленості в
крові у пацієнтів із рекурентними тонзилітами,
та їх впливу на подальшу лікувальну тактику.
Матеріали та методи. В дослідженні
брали участь 35 пацієнтів, віком від 18 до 45
років. З них 10 складали контрольну групу (КГ),
практично здорових донорів, без патології з боку верхніх дихальних шляхів. 12 пацієнтів з рекурентним тонзилітом і 13 пацієнтів після тонзилектомії(терміном до 2 років). У даних групах
пацієнтів проводився забір крові в період ремісії
рекурентного тонзиліту та через 3 тижні після
загострення даного захворювання. У пацієнтів
визначали антитіла до лімфоцитів мигдаликів та
повного сполучнотканинного антигену та вміст
циркулюючих імунних комплексів.
Результати. Після проведених досліджень було встановлено, що у пацієнтів з рекуОториноларингологія, №2-с (2), 2019

рентним тонзилітом в стані ремісії не відзначалось значних змін рівня циркулюючих імунних
комплексів, так як і в пацієнтів після загострення даного захворювання, - де відзначалося незначне підвищення рівня циркулюючих імунних
комплексів, що швидше за все було пов’язане з
наявністю «слідів» гострого запального процесу. При визначенні антитіл до лімфоцитів мигдаликів в досліджуваних груп пацієнтів з рекурентним тонзилітом та після тонзилектомії, в
порівнянні отриманих результатів - з КГ не показало істотних змін. При визначенні продукції
лімфокінів типу LIF при контакті лімфоцитів
крові з сполучнотканинним антигеном, а саме

при підвищенні продукції, можна говорити про
можливу патогенетичну роль деяких реакцій
клітинного типу, чи автоімунні механізми даного захворювання. Але, враховуючи отримані
результати частота продукції LIF клітинами
крові при рекурентному тонзиліті є нижчим, ніж
– після тонзилектомії.
Висновки
Враховуючи отримані результати, можна
сказати, що визначення факторів імунопатологічної направленості в крові пацієнтів із захворюваннями лімфоглоткового кільця, може бути
одним із ефективних методів діагностики прогресування даної патології.

© А.В. Цимар, О.І. Тинітовська, 2019

И.Э. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ОРВИ, при которых поражается слизистая
полости рта и глотки, переносит около 30 млн.
человек в год. Взрослый человек переносит около 3 ОРВИ в год, ребенок – до 6 раз. На сегодняшний день существует более 500 различных
возбудителей ОРВИ. Угрожающими симптомами при ОРВИ являются: повышение температуры тела выше 400 С; температура тела выше 380
С более 3 дней; выраженные симптомы интоксикации; резкая слабость, озноб, сильная головная боль, ломота в мышцах; сильная боль в горле более 2 дней. 50 % осложнений ОРВИ составляют риносинуситы, синуситы развиваются
за счет отека слизистой оболочки полости носа,
естественные соустья пазух блокируются, вентиляция нарушается, секрет в их просвете задерживается. Возбудителями острого синусита
чаще всего являются вирусы. В отличие от бактериальных инфекций, для терапии которых
создано большой количество антибиотиков, для

лечения вирусных инфекций, в первую очередь,
верхних и нижних дыхательных путей, имеется
ограниченное количество действительно эффективных средств.
Цель исследования. Изучение применения препарата циннабсин в сравнении с деконгестантами.
Нами обследовано 30 больных (21 женщина и 9 мужчин) в возрасте от 19 до 59 лет. У
всех пациентов длительность заболевания составляла около 2-х недель. Всем пациентам проводили общеклинические функциональные исследования. 15 пациентов (I группа) получали
циннабсин по схеме, 15 больных (II группа) –
местные деконгестанты. Данные обработаны с
помощью методов вариационной статистики.
Для каждого показателя определяли среднее
арифметическое M, среднюю ошибку среднего
арифметического m. Достоверность показателей
определяли с помощью t-критерия Стьюдента.

Таблица 1
Результаты клинической эффективности лечения больных катаральным риносинуситом
Группы больных

Симптомы в баллах
до лечения

после лечения

I группа (циннабсин)

13,56±1,02

2,11±0,14

II группа (деконгестанты)

13,73±1,07

5,78±0,08
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Таблица 2
Результаты лечения больных катаральным риносинуситом
Показатели
Клиническое выздоровление
Значительное улучшение
Улучшение
Отсутствие эффекта
Ухудшение

Для больных катаральным риносинуитом
был создан банк самоконтроля пациентов, с помощью которого оценивали степень затруднения носового дыхания, высыхание слизистой,
фронтальное напряжение, выделения из носа,
нарушения сна и дневной активности. Согласно
представленным результатам лечения, уменьшение симптомов было более значимым при
использовании циннабсина, что подтверждается
данными многих исследователей. Как видно из
таблицы 2, применение циннабсина для лечения
катарального риносинусита более эффективно
по сравнению с деконгенстантами.

Количество больных
I группа
6 (40,00 %)
8 (53,33 %)
1 (6,67 %)
-

II группа
1(6,67 %)
4 (26,66 %)
7 (46,67)
3 (20,00 %)
-

Выводы
1. Терапия осложнений ОРВИ остается
актуальной по нынешний день.
2. Основная тактика терапии риносинуситов должна включать: противовирусные, противоотечные, секретолитические, а также препараты восстанавливающие работу мукоциллиарного клиренса.
3. Циннабсин – специализированный, натуральный комплексный препарат для лечения
риносинуситов, воздействующий на ведущие
звенья патогенеза риносинусита.

© И.Э. Чернишева, 2019

П.П. ШЕВЛЮК, А.Д. ГУСАКОВ, Д.Н. КОКОРКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО УХА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СКРИНИНГ СЛУХА
Актуальность. Отоакустическая эмиссия
(ОАЭ) на сегодняшний день – это один из основных методов ранней диагностики патологии
слухового анализатора у новорожденных детей.
К сожалению, данный вид исследования не дает
100% результат, но помогает заподозрить нарушения звуковоспринимающего аппарата ребенка. На получение положительных результатов
во время проведения ОАЭ влияет много факторов: начиная от состояния ребенка (плач, крик,
беспокойное поведение), наличие обученного
медперсонала и заканчивая помещением, где
проводится исследование (отсутствие шума,
помех от электромеханических приборов). Согласно литературным данным, которые находятся в свободном доступе, использование ОАЭ у
детей возможно с 3-5 дня после рождения. Данные сроки исследования применимы к детям,
родившимся в срок предполагаемых родов. А
как быть с детьми, которые родились недоношенными? Когда и где проводить исследование
данной категории детей? Ведь кроме тех небла-
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гоприятных факторов, которые присутствуют у
доношенных детей, при проведении ОАЭ присоединяется еще и незрелость систем организма,
в частности слухового анализатора, и наличие
сочетанной воспалительной патологии.
Материалы и методы. Для получения
ответов нами проанализировано состояние 76
недоношенных детей, которые находились на
стационарном лечении в отделении патологии
новорожденных. Постконцептуальный возраст
детей на момент исследования составил в среднем 37 недель. Ведущей патологией при рождении являлось перинатальное поражение ЦНС.
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия с
теми или иными ее проявлениями (синдром угнетения ЦНС, синдром повышенной нейрорефлекторной возбудимости, судорожный синдром) отмечены почти у 98% новорожденных недоношенных детей, у подавляющего большинства
было установлено наличие внутриутробной инфекции. Наиболее частым проявлением воспалительной патологии являлось поражение органов
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

дыхания, а именно развитие внутриутробной
пневмонии. Всем детям проводилось исследование состояния слухового анализатора включающие ОАЭ и акустическую тимпанометрию (АТ).
Результаты исследований. По результатам исследования установлено: на прохождение
ОАЭ влияет отрицательное давление и наличие
жидкости в барабанной полости и ее количество. Это подтверждается тимпанограммами типа
«В» при положительных результатах ОАЭ.

Выводы. Применение АТ при исследованиях слуха у новорожденных детей помогает
выявить патологические состояния среднего
уха, которые на фоне проводимой общей противовоспалительной терапии не имеют ярко выраженного клинического течения. Введение
тимпанометрии в обязательный скрининг улучшит его результаты, а также позволит правильно оценить состояние слухового анализатора у
новорожденных детей.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, П.М. КОВАЛЬЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК
Хімічне виробництво є однією з провідних галузей промисловості України. Особливе
місце в структурі хімічної промисловості посідає виробництво хімічних засобів для сільського
господарства, зважаючи на зростаючу потребу у
них економіки України та значну кількість працівників. Серед різних типів підприємств, задіяних у синтезі мінеральних добрив або сировини
для подальшого їх виробництва, найбільший
інтерес з гігієнічних позицій становлять підприємства-виробники азотовмісних та комплексних
добрив, що, передусім, зумовлено досить високою небезпекою початкових продуктів, а також
складним комплексом технологічних процесів з
утворенням токсичних інгредієнтів у процесі
виробництва, зокрема аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю, метанолу, формальдегіду.
Існує певна залежність між розвитком
хронічного ларингіту та професійною діяльністю
пацієнта. Уразливими контингентами щодо розвитку цього захворювання є, зокрема, представники голосомовних професій та працівники хімічних виробництв. Водночас актуальною є проблема діагностики ЛОР-патологій, пов’язаних з
дією шкідливих виробничих (ШВФ), на ранніх
стадіях, коли проведення лікування і своєчасної
профілактики дає змогу виключити розвиток
більш виражених форм професійних патологій
голосового апарату гортані.
Проведені раніше дослідження щодо умов
праці на виробництві з’єднань азотної групи
свідчать про те, що основними шкідливими виробничими факторами на ньому є, насамперед,
різноманітні хімічні азотовмісні сполуки, потім
виробничий шум і непостійний мікроклімат, а
також загальна вібрація і, у ряду працівників –
фізичні перевантаження (Помиткіна Т.Е., 2014).
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Нами було проведено аналіз хімічного
складу повітря робочої зони та гігієнічних умов
праці на виробництві сполук азотної групи, а
також вивчення структури первинної захворюваності патологіями ВДШ у працівників ПАТ
«АЗОТ». Досліджувалися параметри чинників
виробничого середовища (повітря робочої зони,
рівень шуму, мікроклімат). Гігієнічна оцінка
умов праці (повітря робочої зони – 1246 визначень, рівень шуму – 45 вимірів, параметри мікроклімату – 60 вимірів) на ПАТ «АЗОТ» була
проведена для таких технологічних процесів:
отримання аміаку, карбаміду, аміачної селітри,
капролактаму. Всього було відібрано 1246 проб
повітря на вміст токсичних речовин. В кожній
точці здійснювали забір щонайменше трьох
проб. Також проводили аналіз первинної захворюваності працівників ПАТ «АЗОТ» на патологію верхніх дихальних шляхів та ЛОР-органів.
Під час вивчення умов праці на виробництві ПАТ «АЗОТ» за 2018 р. ми з’ясували, що
основними шкідливими речовинами є аміак,
діоксид і оксид азоту, монооксид вуглецю, карбамід, формальдегід та ін. Виходячи з отриманих даних встановили, що концентрації аміаку,
діоксиду азоту, монооксиду вуглецю перевищували ГДК, причому іноді в декілька разів. Зокрема, вміст аміаку в цеху з виробництва карбаміду становив 60.0 мг/м3 (макс. показник) та
23.8-34.6 мг/м3 (середній показник) протягом
усього технологічного процесу, при нормі 20.0
мг/м3. Максимальне перевищення концентрації
діоксиду азоту в повітрі робочої зони – 4.5
мг/м3, при середніх показниках – 1.7-2.8 мг/м3
(ГДК<2.0 мг/м3). Концентрація монооксиду вуглецю у ІІ-ІІІ кварталах 2018 року перевищувала
ГДК<20.0 мг/м3 на 10-15%. Що стосується ін-
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ших шкідливих речовин, таких як метанол, акролеїн, моноетаноламін, формальдегід, пил карбаміду, то їхні концентрації у повітряному середовищі підприємства деколи не значно перевищували ГДК або були на межі норми.
Зауважимо, що, незважаючи на те, що токсичні речовини на виробництві часто знаходяться в повітрі робочої зони на рівні нижче
ГДК, існує ймовірність появи комбінованої дії
даних речовин, а тривалий хімічний вплив малої
інтенсивності може стати умовою для виникнення захворювання або погіршення клінічної
картини.
За даними Черняка Ю. І., Грассмана Д.А.,
Колеснікова С. І. (2007), при тривалому впливі
невеликих доз аміаку, у пацієнтів реєструється
ріст захворюваності з тимчасовою втратою працездатності внаслідок супресії рівня активності
лізоциму, скорочення секреції імуноглобулінів
А і G, що призводять до зниження місцевої неспецифічної імунної резистентності, проявляючись, перш за все, підвищенням чутливості до
респіраторних інфекцій у вигляді хронічних катаральних і субатрофічних захворювань ВДШ.
Результати вимірювання температурних
показників показали, що з 60 вимірів –
34(56.66%) характерні для нагріваючого мікроклімату і 26(43.33%) для охолоджуючого мікроклімату. Також слід зазначити, що з 60 вимірів
температури на робочих місцях – 28 (46.67%) не
відповідали параметрам допустимих умов праці.
Проведені нами дослідження, щодо вологості
повітря показали, що її рівні в приміщеннях на
виробництві не завжди відповідала ГДР.

Параметри загального рівня шуму приблизно в половині вимірів перевищували допустимі величини, доходячи іноді до 100-120дБа.
По частотній характеристиці шум був широкосмуговим, постійним та імпульсним. Деякі працівники цехів К-3, А-3, А-5 практично постійно
перебувають під впливом шуму до 80 дБа.
Зауважимо, що за даними первинної захворюваності на підприємстві хімічного виробництва азотовмісних сполук, помітними є досить високі показники уражень гортані, які становлять 10.2-12.48% від всіх первинних патологій ВДШ. При цьому середня захворюваність на
ларингіти по м. Черкаси за 2013-2017 роки становить 4.1%.
Отже, умови праці на виробництві сполук
азотної групи характеризуються дією комплексу
несприятливих чинників: високим рівнем забруднення повітря робочої зони аерополютантами в
поєднанні із флюктуючим мікрокліматом, шумом, вібрацією і інтенсивними фізичними навантаженнями. При цьому пріоритетними несприятливими виробничими чинниками на виробництві
азотовмісних сполук є випари аміаку, оксидів
азоту, монооксиду вуглецю з перевищенням
ГДК, часом у декілька разів. Середні показники
концентрацій аерополютантів, які перевищували
ГДК у повітрі робочої зони: аміак – 23.8-34.6
мг/м3, діоксид азоту – 1.7-2.8 мг/м3. На нашу
думку, є висока ймовірність ролі хімічного фактору (аміак, оксиди азоту, монооксид вуглецю,
пил аміачної селітри) у виникненні захворювань
на ларингіти, трахеїти, бронхіти серед працівників хімічного виробництва азотовмісних сполук.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, І.О. КОСТІЦЬКА, Н.Я. НАВАЛЬКІВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ
Одним із самих поширених захворювань,
що супроводжуються значними порушеннями в
усіх органах і системах організму, є цукровий
діабет (ЦД). Захворюваність цукровим діабетом
зростає із року в рік, що пояснюється як кращим
його виявленням, так і істинним зростанням.
Причому найбільш вражаючим темпом зростає
захворюваність на діабет ІІ типу. На думку багатьох дослідників, ЦД може супроводжуватися
порушеннями слухової функції.
Нами було обстежено за допомогою
суб’єктивної аудіометрії 115 пацієнтів з ЦД ІІ
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типу, які висували скарги на зниження слухової
функції. Аудіометричне дослідження виконувалось у звукоізольованій камері, де рівень шумового фону не перевищував 30 дБ, за допомогою
клінічного аудіометра AD 229E фірми
«Interacoustics» (Данія). Було проаналізовано
дані аудіометричного обстеження, а також скарги пацієнтів.
За результатами обстеження методом
суб’єктивної аудіометрії хворих на цукровий
діабет ІІ типу було виявлено, що у переважній
більшості випадків мали місце порушення фунОториноларингологія, №2-с (2), 2019

кції звукосприйняття. У частини обстежених
такі зміни супроводжувалися незначним компонентом порушення функції звукопроведення,
що обумовлювалось наявністю дисфункції слухової труби та рубцевих змін барабанної перетинки. У всіх обстежених пацієнтів перцептивні
порушення реєструвалися пологонизхідним типом аудіометричної кривої з найбільшим підвищенням порогів у області високих частот 4-8
кГц. Причому порушення слухової функції у
обстежених були виражені в різному ступені,
від початкових проявів до тяжкої втрати.
Ми проаналізували ступінь вираженості
порушення слухової функції за даними
суб’єктивної аудіометрії у пацієнтів з ЦД ІІ типу, що мали сенсоневральну приглухуватість.
Серед усіх обстежених нами пацієнтів з ЦД ІІ
типу 1 ступінь приглухуватості мала місце у
20,0 % з них, 2 – у 53,9 %, а 3 – у 21,7%. Зауважимо, що серед обстежених нами хворих з порушеннями слуху у 5 осіб була тяжка ступінь
приглухуватості. Це були пацієнти із тяжким
перебігом ЦД 2 типу та наявністю ускладнень з
боку серцево-судинної та нервової систем.

Всі обстежені пацієнти висували скарги
на прояви, що свідчили про порушення слухової
системи. При аналізі скарг хворих нами було
виявлено, що переважна більшість з них скаржилася на суб’єктивний шум у вухах, який вони
характеризували як «писк», «дзвін», «фоновий
шум». Так, суб’єктивний шум у вухах, постійно
або періодично, турбував 75,6% (87 чоловік)
хворих на ЦД типу ІІ. Періодичну закладеність
вух відчували 30,4% хворих (35), відчутне порушення слуху, яке заважало у повсякденному
житті, відзначала переважна більшість з них
(83,4%, 96 пацієнтів).
Отже, при цукровому діабеті ІІ типу за
даними суб’єктивної аудіометрії мають місце
сенсоневральні порушення слухової функції
різного ступеня вираженості, переважно 2 та 3
ступеня. Такі порушення реєструється у вигляді
полого низхідної аудіометричної кривої з найбільшим порушенням слухової чутливості у області високих частот 4-8 кГц. Провідними отологічними скаргами у таких хворих є відчутне
зниження слухової функції та суб’єктивний шум
у вухах.
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Т.В. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, Т.В. ШЕВЦОВА, О.О. ПОЙМАНОВА, Ю.А МОЛОЧЕК
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ СТОВБУРОМОЗКОВОГО ВІДДІЛУ
СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ХВОРИХ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ
ГОЛОСУ ЗА ДАНИМИ АКУСТИЧНОЇ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ
І СЛУХОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ
Провідна роль центральних механізмів
розладу фонаторної функції в розвику функціональних порушень голосу вже доведена роботами численних дослідників (Н.И. Фомичев, 1949;
А.Т. Рябченко, 1964; В.Г. Єрмолаєв, 1970; Ю.С.
Василенко, 1974; 1978; 1991; И. Максимов,
1987; О.О. Покотиленко, 1988; Т.А. Шидловська, 1993, 1998; М.Б. Дебрянская, Л.В. Голубев,
1991; D. Wilson, 1990 та ін). Наявність дисфункції на рівні стовбуру мозку має суттєвий вплив
на клінічні прояви захворювання (Т.А. Шидловська, 1993; 1998).
Т.А. Шидловською (1998) було показано,
що дослідження стану стовбуромозкового відділу слухового аналізатора має сенс в плані прогнозування перебігу функціональних дисфоній,
проведення профвідбору та профорієнтації осіб
голосомовних професій. Нині не викликає сумОториноларингологія, №2-с (2), 2019

ніву виключна цінність методу реєстрації слухових викликаних потенціалів (КСВП) в клінічній практиці, як для оцінки функціонального
стану стовбуромозкових відділів слухового аналізатора, так і в якості об’єктивного неврологічного тесту, що дозволяє судити про функціональну активність певних структур головного мозку (Хечинашвили С.Н., Кеванишвили З.Ш.,
1985; Сагалович Б.М, 1992; Р.Deltenreetal, 1995;
Kagaetal, 1997). Об’єктивним методом, який також в достатній мірі дозволяє оцінити стан стовбуромозкових структур слухового аналізатора
є імпедансна аудіометрія, а саме дослідження
параметрів акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів (Sells et al., 1997; Basiccu et al.,
1995; Overholt, Jerger,1995 та ін), оскільки рефлекторна дуга АРВМ замикається саме на стовбуромозковому рівні.
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Метою даної роботи було проведення співставлення параметрів АРВМ та КСВП у досліджуваних пацієнтів з ХФГД, що дозволить в
певній мірі верифікувати результати імпедансометричного обстеження та виявити найбільш
інформативні показники, які б відображали стан
стовбуромозкових структур слухового аналізатора при зазначеній патології. Було проведено
співставлення показників амплітуди АРВМ та
часових характеристик КСВП у 155 досліджуваних хворих на ХФГД, які за величиною амплітуди АРВМ були розподілені на три групи. Першу групу склали 20 осіб з нормальною амплітудою АРВМ, другу – 83 з помірно зниженою і
третю – 52 хворих на ХФГД із низькою амплітудою АРВМ. Було встановлено, що найбільш
значні зміни в стані стовбуромозкового відділу
слухового аналізатора за даними КСВП відбуваються у пацієнтів ІІІ групи, де була і найменша амплітуда АРВМ, яка при іпси- та контралатеральній стимуляції становила (0,07±0,006)
та (0,08±0,005) см3, відповідно.
У хворих цієї групи спостерігалося найбільш виражене подовження латентного періоду V
хвилі КСВП та міжпікового інтервалу І-V порівняно з І, ІІ та контрольною групами як при іпси-,
так і при контралатеральній стимуляції. Значення
латентного періоду V хвилі КСВП при іпсилатеральній стимуляції в ІІІ групі становило
(6,01±0,03) мс, і було достовірно (p<0,01) подовженим порівняно з аналогічними значеннями в І,
ІІ та контрольній групах, в яких цей показник становив відповідно (5,60±0,02), (5,90±0,01) та
(5,58±0,03) мс. Середня величини міжпікового

інтервалу І-V в ІІІ групі становила (4,23±0,02) мс,
при його достовірно (p<0,01) менших значеннях в
І, ІІ та контрольній групах, які відповідно дорівнювали (3,98±0,05), (4,11±0,02) та (3,97±0,02) мс.
Крім того, в ІІІ групі спостерігалося достовірне
(p<0,01) подовження латентних періодів ІІ та ІІІ
хвиль КСВП порівняно з даними І (хворі з нормальною амплітудою АРВМ) та контрольної груп.
У пацієнтів ІІ групи теж спостерігається
зацікавленість стовбуромозкових структур слухового аналізатора за даними АРВМ, що підтверджується результатами КСВП-дослідження,
але воно було менш виражене, ніж в ІІІ групі.
Так, у пацієнтів ІІ групи відбувається достовірне
(p<0,01) подовження латентних періодів ІІ, ІІІ,
V хвиль КСВП та міжпікового інтервалу І-V
порівняно з даними І та контрольної груп.
Що стосується І групи, то при іпсилатеральній стимуляції нами не було виявлено достовірної різниці в часових характеристиках
КСВП порівняно з контрольною групою, що
також співпадає з результатами імпедансометричного дослідження. Таким чином, імпедансна
аудіометрія може бути використане в якості
об’єктивного методу для оцінки стану стовбуромозкового відділу слухового аналізатора. Використання імпедансної аудіометрії, на нашу
думку, буде сприяти більш широкому і своєчасному виявленню хворих на ХФГД із початковими порушеннями в стовбуромозкових структурах слухового аналізатора, що, в свою чергу,
буде сприяти об'єктивному визначенню прогнозу перебігу захворювання та вибору адекватної
тактики лікування таких хворих.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.В. ШИДЛОВСЬКА, М.С. КОЗАК, К.В. ОВСЯНИК, Л.Г. ПЕТРУК
(КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ОСІБ,
ЯКІ ОТРИМАЛИ АКУТРАВМУ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
При дії інтенсивного шуму та при акутравмі відбуваються зміни в центральній нервовій
системі. Однак, тільки в поодиноких дослідженнях дана об’єктивна оцінка функціонального
стану центральної нервової системи у хворих на
сенсоневральну приглухуватість і показана перспективність їх використання.
Тому особливої уваги набуває клінічне
обстеження на перших етапах надання медичної
допомоги постраждалим в зоні ООС, а також
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інструментальне на наступних етапах та своєчасне проведення цілеспрямованого лікування.
Мета нашої роботи – вивчення показників
біоелектричної активності головного мозку за
даними ЕЕГ у осіб, які отримали акутравму в
зоні проведення бойових дій з урахуванням ступеня порушень слухової функції.
Обстежено групу військовослужбовців з
акутравмою, які були розподілені на три групи в
залежності від ступеня вираженості сенсоневраОториноларингологія, №2-с (2), 2019

льної приглухуватості. 1 група – пацієнти з початковими порушеннями функції звукосприйняття в області базальної частини завитки, 2
група - з більш вираженою СНП, що супроводжувалася порушеннями мовної та надпорогової
аудіометрії, а до 3 групи увійшли хворі з вираженим порушенням слухової функції та ураженням медіобазальної частини завитки, часто –
з «обривом» сприйняття тонів конвенціонального діапазону. Всього обстежено 205 пацієнтів з
бойовою акутравмою. В якості контрольної групи обстежено 15 здорових нормально чуючих
осіб.
Дослідження ЕЕГ здійснювалось за допомогою комп'ютерного електроенцефалографа
фірми «DХ-системи» (Україна) за загальноприйнятою методикою згідно схеми накладання
електродів «10-20».
При аналізі електроенцефалограм у військовослужбовців з бойовою акутравмою були
виявлені відхилення від норми у функціональному стані ЦНС, виражені в різному ступені,
причому найбільш характерними були зниження
біоелектричної активності головного мозку,
дезорганізація та десинхронізація ритмів, частіше у скроневих та лобних відведеннях. Найбільш значними такі зміни були у пацієнтів з
більш вираженими порушеннями слухової функції (3 група). У таких хворих виявлено значне

зниження біоелектричної активності головного
мозку, тоді як у 1 та 2 групах відповідно воно
спостерігалось у (61,25) та (58,16) % випадків. У
значної частини обстежених 2 та 3 груп (88,0) %
з порушеннями слуху внаслідок бойової акутравми виявлені виражені дифузні зміни біоелектричної активності головного мозку за наявністю
зниження частки альфа-хвиль та значної представленості дельта- і тета-коливань. Ці зміни
свідчать про ознаки вираженого подразнення
кори та глибоких структур головного мозку у
військовослужбовців з акутравмою із зони бойових дій.
Таким чином, у військовослужбовців із
акутравмою за даними показників ЕЕГ виявлено
об’єктивні ознаки функціональних порушень в
коркових та глибоких структурах головного мозку. По мірі зниження слухової функції у пацієнтів з бойовою акутравмою відбувається перерозподіл основних ритмів ЕЕГ в напрямку зростання проявів повільно-хвильової активності на
дезорганізованому фоні, особливо в лобних і
скроневих відведеннях. У осіб із вираженим
порушенням слухової функції спостерігаються
достовірно більш значні зміни з боку центральної нервової системи, ніж у хворих з початковою СНП, що доцільно враховувати при проведенні лікувально-профілактичних заходів та заходів реабілітації учасників бойових дій.
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В.О. ШКОРБОТУН, Я.В. ШКОРБОТУН (УКРАЇНА, КИЇВ)
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИГРИБКОВИХ ТІЛ
НАВКОЛОНОСОВИХ СИНУСІВ ЯТРОГЕННОГО ГЕНЕЗУ
Грибкові тіла верхньощелепного синуса,за даними клініки Mayo (USA),виявлялись у
3,7% випадків хірургічних утручань з приводу
хронічного риносинуситу (Grosjean P., Weber R.,
2007). Однією із рентгенологічних ознак грибкового тіла є наявність гіперінтенсивних включень у тканині, що виповнює синус. Існують
різні пояснення що до походження ділянок з
підвищеною променевою щільністю в товщі
грибкового тіла: частинки ретгенконтрасного
пломбувального матеріалу; частинки грибкового тіла із високим вмістом цинку, як наслідок
адсорбції із ферментів групи металопротеїназ
тощо (Ю.В. Мітін та співавт., 2015).
З метою уточнення походження ділянок
грибкових тіл, що мають найбільшу рентгенолоОториноларингологія, №2-с (2), 2019

гічну щільність нами проведено дослідження
методом електронної мікроскопії 32 зразка. Обстежено 6 видів матеріалів, що найбільш часто
використовуються для ендодонтичного лікування та 26 зразків грибкових тіл, що були видалені
з синусів: 22-у осіб з імовірною ятрогенною
причиною патології (ендодонтичне лікування
зубів верхньої щелепи в анамнезі) та 4 – із виключенням ятрогенного одонтогенного фактора.
У грибкових тілах досліджувались ділянки, що мали найбільшу променеву щільність.
Виконувався візуальний аналіз структури зразків та порівняння мікроелементного складу. Дослідження проводили за допомогою растрового
електронного мікроскопа (SEM) «Mira 3 LMU»
(«Tescan», Чехія) з максимальною роздільною
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здатністю 1 нм і максимальним збільшенням
1 000 000. Елементний склад локальної ділянки
визначали за допомогою енергодисперсійного
спектрометра «X-max 80 mm2» («Oxford
Instruments», Великобританія).
Вивчено візуальні особливості та мікроелементний склад найбільш вживаних матеріалів
для ендодонтичного протезування. Відповідно
відмічено певну однорідність структури – монокристали чи суміш кристалів із формоутворюючими матеріалами. У складі зразків, що досліджувались, виявлялись в залежності від матеріалу С, O, Na, Ca, S та такі речовини, як Ba, Zr, Si,
W, Co, Ti, Al. При аналізі грибкових тіл встановлено, що у зразках, які видалені із синусів пацієнтів із потенційно можливою ятрогенною природою виявлено у всіх зразках наявність мікроелементів, які представлені Ba, Zr, W, Co, Ti, Al у
кількості, яка не характерна для біологічної тканини. При чому, внаслідок аналізу мікроелементного складу, в кожному випадку вдавалось провести аналогію вмісту мікроелементів певного
виду із вмістом таких у матеріалах, що застосовуються для ендодонтичного лікування у якості
основних складових речовин чи маркерів.
У зразках із грибковим тілом неятрогенного походження відмічалась неоднорідна стру-

ктура матеріалу, характерна для органічного
тіла мікроелементний склад якої представлений
переважно (С, N, O, Na, P, Cl, Ca, Mg) при відсутності мікроелементів, притаманних екзогенним матеріалам.
В складі ренгенщільних ділянок грибкових тіл підвищений вміст Zn був виявлений лише у 3 пацієнтів (15,4%) з масовою часткою –
від 9,67% до 43,5 %, в інших випадках вказаний
елемент не виявлявся, що ставить під сумнів
значимість накопичення цинку, як продукту розпаду металопротеїназ у формуванні ділянок
підвищеної рентгенологічної щільності грибкових тіл.
Висновки: Метод скануючої електронної
мікроскопії в комбінації з спектрометрією може
бути використаним для ідентифікації екзогенного (ятрогенного) походження речовини у грибковому тілі приносових синусів. Грибкові тіла
ятрогенної природи характеризуються включеннями в структуру по типу кристалів із наявністю
в їх складі елементів не характерних для тканин
людського тіла (Ba, Zr, W, Co, Ti, Al), які і зумовлюють підвищену рентгенологічну щільність тканини грибкового тіла. Значимий вміст
Zn в складі рентгенконтрасних ділянок грибкових тіл виявлено у 15,4% випадків.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ КАПИЛЛЯРОСКОПИЯ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ МЕТОДОВ РАДИОВОЛНОГО И ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИЖНИЕ
НОСОВЫЕ РАКОВИНЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОМ РИНИТЕ
Ринология является одной из самых быстро развивающихся высокотехнологичных областей, где применение современных методов
диагностики и лечения продиктовано, в первую
очередь, условиями их применения – особенностями кровоснабжения полости носа, носовых
раковин, что требует обоснованных методик
оценки микроциркуляторного русла. Одним из
основных и часто встречающихся объективных
симптомов хронического ринита является увеличение объема нижних носовых раковин, причиной которых являются их выраженная гипертрофия. На сегодняшний день разработано и
используется множество технологий хирургического воздействия на нижние носовые раковины. Однако современная медицина выдвигает
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четкие требования в применение тех, или иных
методов хирургического воздействия: функциональность, малоинвазивность и максимально
быстрая послеоперационная реабилитация.
Цель данного исследования: изучить и
сравнить морфофункциональное состояние
микроциркуляторного русла нижних носовых
раковин при хроническом гипертрофическом
рините на фоне проводимой радиоволновой и
лазерной коагуляции.
Материалы и методы исследования.
Под нашим наблюдением находилось 32 пациента (19 женщин и 13 мужчин) с хроническим
гипертрофическим ринитом. Возраст пациентов
колебался от 20 до 59 лет. Все пациенты в зависимости от вида оперативного вмешательства
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

были поделены на две группы. В 1-ю группу
вошли 17 пациентов с хроническим гипертрофическим ринитом, которым была выполнена
методика лазерной коагуляция с использованием хирургического импульсно-периодического
полупроводникового
высокоэнергетического
лазера «ЛАЗЕРМЕД-10-01» с длиной волны
0,81±0,03мкм и мощностью лазерного излучения от 1 до 10 Вт. Во вторую группу вошли 15
пациентов с хроническим гипертрофическим
ринитом, которым была выполнена радиоволновая редукция нижних носовых раковин с использованием высокочастотного электрохирургического аппарата отечественного производства ЕХВЧ-120 РХ «Надія-4» (радиохирургический скальпель в режиме резка-коагуляция с
мощностью от 50 до 70 Вт). Оценка результатов
проводилась по следующим критериям: жалобы
пациента до и после операции, инструментальный осмотр, эндоскопии полости носа, исследования основных функций носа с изучением
микроциркуляторного русла. Структурные изменения капилляров оценивали по результатам
компьютерной капилляроскопии носовых раковин c визуальным увеличением в 550 раз (Ви-

деокапилляроскоп Biobase groupWXH-8 1004C,
JOYMEDTECH co., ltd). Результаты. Анализ
полученных результатов исследования показал,
что субъективное улучшение носового дыхания,
заметное уменьшение объема нижних носовых
раковин при объективном осмотре, восстановление слизистой оболочки быстрее происходили
при радиочастотной редукции. Это подтверждалось исследованиями микроциркуляторного
русла. Эффективность вапоризации подтверждалась изменением глубоких слоев слизистой
оболочки сосудов, особенно венул, средняя и
наружная оболочки сосудов «запаивалась», отмечалась фрагментация эластических волокон.
При лазерном коагуляции с возрастанием мощности лазерного излучения периодически происходило увеличение глубины деструкции,
вплоть до кости с увеличением диаметра кратера и зоны бокового повреждения, что нуждалось
в уменьшении длительности импульса. Таким
образом, среди рассмотренных видов малоинвазивной хирургии хронического гипертрофического ринита более эффективным и менее травматичным является метод монополярной радиоволновой редукции нижних носовых раковин.
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О.І. ЯМПОЛЬ, С.А. ЛЕВИЦЬКА, А.І. ГОЖЕНКО (ОДЕСА, ЧЕРНІВЦІ; УКРАЇНА)
КОРЕЛЯЦІЯ ГЕНЕТИЧНО УСПАДКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕРЛЕЙКІНА 1ß
І ЧАСТОТИ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ
Імунологічні особливості реалізації відповіді організму на вторгнення патогена в дихальні шляхи можуть бути визначальними щодо
розрішення респіраторної інфекції у дітей. Сила
і спрямованість імунних реакцій при формуванні запальної відповіді організму значною мірою
є генетично детермінованими і визначаються
успадкованими рівнями продукції компонентів
імунної відповіді, зокрема, цитокінів.
Для прогнозування розвитку рецидивів
респіраторних вірусних інфекцій (РРВІ) у дітей
в залежності від однонуклеотидного поліморфізму гену IL-1β (С-511Т) проведене дослідження
115 пацієнтів. Дослідну групу склали 80 дітей із
РРВІ. В контрольну групу ввійшли 35 практично здорових дітей, у котрих при спостереженні
протягом одного року зафіксовано менше п’яти
короткотривалих епізодів ГРВІ.
«Дикий» С-алель ідентифікували в більшості досліджуваних: у 63,04 % (n=145) випадОториноларингологія, №2-с (2), 2019

ків з 230 виділених алелей у 511 позиції промотора гена IL-1β був цитозин (С), тоді як «мінорний» Т-варіант виділили в 36,96 % (n=90) випадках. 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 результатів 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 найвищим відсотком гетерозигот (62,86%). Частка
гетерозигот вдвічі перевищувала даний показник у дітей із РРІ (31,25%). Натомість частоти
гомозигот як за СС-(22,86%), так і за ТТ-
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варіантами (14,29%) генотипів в контрольній
групі були меншими в порівнянні із показниками дітей із РРІ (51,25% і 17,5% відповідно).
Використання методів клінічної епідеміології дозволило засвідчити, що фактором ризику
розвитку у дитини РРВІ є СС-гомозиготний генотип за С-511Т поліморфізмом гена IL-1β (OR3,55), в той час як наявність «мінорного» Талеля даного поліморфізму є протективним фак-

тором (OR-0,28).
Таким чином, мутація в 511 позиції промоторної зони гена IL-1β є протективним фактором щодо розвитку частих і пролонгованих
епізодів ГРВІ у дітей. Натомість чинником ризику розвитку частих і пролонгованих епізодів
респіраторних вірусних інфекцій у дитини є відсутність «мінорного» Т-алеля С-511Т поліморфізму гена IL-1β.
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О.І. ЯМПОЛЬ, С.А. ЛЕВИЦЬКА, А.І. ГОЖЕНКО (ОДЕССА, ЧЕРНІВЦІ; УКРАЇНА)
ОБТЯЖЕНИЙ АЛЕРГОЛОГІЧНИЙ АНАМНЕЗ І ЧАСТІ РЕЦИДИВИ
РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ
Гострі респіраторні вірусні інфекції мають найбільшу питому вагу в структурі захворюваності дітей і значною мірою визначають
стан їх здоров’я.
Можливими маркерами ризику розвитку
рецидивів респіраторних інфекцій у дітей можуть бути показники ранньої сенсибілізації організму, які спричиняють розвиток алергічного
запалення слизової оболонки верхніх дихальних
шляхів.
Проведене дослідження показників алергологічного анамнезу у 80 дітей із частими рецидивами респіраторних вірусних інфекцій і 35

практично здорових дітей. Встановлено, що
чинниками, які збільшують ризик розвитку респіраторних інфекцій у дитини є харчова алергія
протягом першого року життя (OR-4,53; 95%ДІ1,88-10,91), алергічні захворювання, зокрема
атопічний дерматит (OR-4,57; 95%ДІ-1,8211,47), підвищений рівень еозинофілів (OR-5,63;
95%ДІ-2,20-14,44) та підвищена концентрація
імуноглобуліну Е в сироватці периферичної венозної крові (OR-11; 95% ДІ-2,41-50,40), сенсибілізація організму дитини до харчових, побутових та пилкових алергенів (OR-11; 95%ДІ-2,4150,403).
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М.І. ЯЩЕНКО, О.В. БОНДАРЕНКО, І.Ю. СИРОТА, Є.В. ДЬОМІНА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТРАНАЗАЛЬНИХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДІВ
ПРИ ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ
Актуальність. У різних регіонах України
станом на 2018 рік поширеність алергічного риніту (АР) досягає від 20 до 34 % (Т.Р. Уманець,
В.Ф. Лапшин). Ця нозологічна одиниця представляє собою глобальну медико-соціальну проблему та зустрічається у практиці лікарей багатьох спеціальностей.
Метою дослідження було визначення
ефективності курса глюкокортикостероїдів
(ГКС) для лікування алергічного риніту та порівняння стану слизової оболонки порожнини носа до і після лікування ГКС.
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Матеріали та методи: В дослідженні
прийняли участь 50 пацієнтів з діагнозом АР.
Серед них 23 (46%) чоловіка та 27 (54%) жінок.
Середній вік пацієнтів 38 років. Всі пацієнти
підписали інформовану згоду на лікування. Контрольну групу склали пацієнти, які не отримували лікування ГКС (n=26). Дослідницьку групу
склали пацієнти, які отримували ГКС упродовж
3 місяців (n=24). Всі пацієнти отримували лікування ГКС, діючою речовиною якого був мометазону фуроат. Добова доза 200 мкг. Після курсу
терапії всім дослідним був визначений рівень
Оториноларингологія, №2-с (2), 2019

продуктів перекисного окислення ліпідів, визначених екстракційно-спектрофотометричним
методом.
Результати. В ході дослідження з'ясовано, що всі пацієнти дослідницької групи, які
отримували ГКС упродовж 3 місяців мали характерні морфологічні зміни. В слизовій оболонці
порожнини носа відмічалось розростання зрілої
волокнистої сполучної тканини та велика кількість залоз, які виробляють слиз. Це свідчить
про активну функціональну перебудову війчас-

того епітелію. В контрольній групі спостерігалась десквамація з гіперплазією клітин камбіального шару слизової оболонки порожнини носа. Наростання кількості келихоподібних клітин
і зростання щільності судин на 1 мм-10.4, кістозна трансформація ацинусів залоз з накопиченням в просвіті білкового секрету.
Таким чином, використання інтраназальних ГКС є ефективним при лікуванні АР, що
підтверджується вираженими морфологічними
змінами слизової оболонки порожнини носа.
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