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И. АБАБИЙ, С. ВЕТРИЧАН, А. САНДУЛ, А. АНТОХИ (КИШИНЭУ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НА УХЕ 
 

Актуальность проблемы 
Несмотря на определенные успехи, дос-

тигнутые отохирургией за последние 40-50 лет, 
радикальная (общеполостная) операция, разра-
ботанная еще в конце 19-го столетия (Kitster Е., 
1889; Stacke L., 1890; Zaufall Е., 1890; Bergman 
Е., 1898 и др.), не утратила своего значения и до 
настоящего времени остается одним из наиболее 
распространенных методов лечения больных, 
страдающих хроническим гнойным средним 
отитом (ХГСО).  

Классическая радикальная операция, 
обеспечивающая санацию системы среднего уха 
и профилактику отогенных внутричерепных 
осложнений, не приводит к выздоровлению, что 
свидетельствует о ее несовершенстве. Опериро-
ванное ухо продолжает беспокоить больного.  

Грубое нарушение анатомической архи-
тектоники системы среднего уха, выражающее-
ся в наличии крупной, ненатуральной полости в 
сосцевидном отростке, нарушении разделения 
среднего и наружного уха при присоединении 
патогенной (нередко грибковой) микрофлоры 
обуславливают рецидивирующую оторею. По-
следняя в сочетании с выраженной тугоухостью, 
вестибулярными, неврологическими и психо-
эмоциональными нарушениями, в конечном 
итоге ведет к значительному снижению качест-
ва жизни пациента, а нередко к инвалидизации. 

Как показала практика, результативность 
медикаментозного лечения больных даже в со-

четании с механо-физио-лазеротерапией, неве-
лика. Более эффективной для лечения патологии 
уха после радикальной операции является ре-
конструктивная хирургия (Н.Г. Сидорина, 2008; 
Kilic R., Celic U., Emir U, 2016). 

Сегодня большинство отохирургов рас-
сматривают общеполостную операцию лишь 
как первый, санирующий этап хирургического 
лечения деструктивных форм ХГСО. 

Целью нашего исследования является оп-
тимизация хирургического лечения и профилак-
тики «болезни оперированного уха». 

Материал и методы исследования 
Нами было обследовано 693 пациента, 

ранее перенесших радикальную операцию на 
ухе. У 326 (47%) выявлена различная патология 
послеоперационной полости. Всем больным, 
наряду с общеклиническим обследованием, 
проводилось целенаправленное отологическое 
исследование, включающее отоскопию и ото-
микроскопию,  определение объема трепанаци-
онной полости,  исследование  дренажно-
эвакуаторной функции слуховой трубы (по ме-
тодике B.C. Погосова и соавторов), исследова-
ние слуховой и вестибулярной функций. Кроме 
того, проводилось микробиологическое иссле-
дование отделяемого из уха и компьютерная 
томография височных костей в аксиальной и 
коронарной плоскости, толщина среза 0,3 мм. 

 Для реконструкции послеоперационной 
полости нами использовался биоматериал 
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AUTO OSTEOMATRIX FORTE (AUTO OMF). 
Трансплантаты AUTO OMF для реконструкции 
задней стенки слухового прохода и мастоидаль-
ной полости представляют собой прямоуголь-
ные фрагменты кортикального слоя сосцевидно-
го отростка, выпиленные на начальном этапе 
санирующей операции. При помощи механиче-
ской и биохимической обработки они насыщены 
эмбриональным гомогенатом, состоят из колла-
гена, морфогенетических белков и эмбриональ-
ного фактора регенерации. OMF инициирует и 
поддерживает регенеративные процессы , одно-
временно являясь каркасом для роста фиброз-
ной и костной ткани (Б. Топор, 1991; А. Бажу-
рян, 1995; С. Ветричан, 2000). 

Экспериментальными исследованиями 
установлено, что к концу 6-го месяца после опе-
рации трансплантат AUTO OMF практически 
полностью замещается новообразованной кост-
ной и фиброзной тканью. Биоматериал AUTO 
OMF хорошо совместим с ложем реципиента (в 
силу своей ортотопичности), не вызывает фи-
зиопатологических реакций и выраженного ме-
стного воспаления. 

Разработана оригинальная методика фик-
сации и укладки формируемой неотимпаналь-
ной мембраны, позволяющей проведение ми-
рингопластики при полном отсутствии барабан-
ной перепонки и костного отдела наружного 
слухового прохода. 

 
Результаты 
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Разработанная нами методика реконст-
рукции послеоперационной полости позволяет 
добиться положительных морфологических и 

функциональных результатов повысить качест-
во жизни больных и ускорить их социальную 
адаптацию. 

 
© И. Абабий, С. Ветричан, А. Сандул, А. Антохи, 2019 
 
 
 
 
 
 

Р.А. АБИЗОВ, В.Р. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, Д.М. ЗІНЬ, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ТИПОВІ ОЗНАКИ АТИПОВОГО ПЕРЕБІГУ ДИФТЕРІЇ 
 

В наш час активізуються деякі забуті ін-
фекції. Так, з 1992 року прокинулась дифтерія. 
В 1993 році захворюваність в Україні складала 
2.2 випадки на 100000 населення (Р.А. Абизов і 
співавт., 2009р.). 

Типові риси дифтерійної інфекції достат-
ньо широко висвітлені у доступних джерелах. 
Однак ознаки активних варіантів перебігу диф-
терії залишаються мало відомими широкому 
колу відповідних спеціалістів. В цьому зв’язку 
спираючись на аналіз літературних даних та 
особистих спостережень наводимо типові озна-
ки атипового перебігу дифтерійної інфекції. 

У щеплених осіб дифтерія може розвива-
тись у стертій формі: 

а) температура залишається нормальною 
або субфебрильною; 

б) стан хворого дещо порушений, інток-
сикація незначна або відсутня; 

в) процес локалізується виключно на під-
небінних мигдаликах без тенденції до поширен-
ня; 

г) спостерігається збільшення мигдаликів 
та їх гіперемія. 

Нальоти набувають точкового характеру, 
легко знімаються або можуть бути відсутніми. 

У даних осіб хвороба може бути запідо-
зрена лише в осередку дифтерії. Діагноз базу-
ється на основі позитивних результатів бактері-
ологічних досліджень. 

У пацієнтів після тонзилектомії дифтерія 
характеризується: 

а) гострим початком з високою темпера-
турою; 

б) розлитою гіперемією слизової оболон-
ки глотки; 

в) помірним болем в горлі з іррадіацією у 
вухо; 

г) утрудненим носовим диханням; 
д) збільшенням задньошийних лімфатич-

них вузлів. 
Фарингоскопія встановлює суцільний 

щільний фібринозний наліт на задній стінці гло-
тки. При задній риноскопії можуть спостеріга-
тись фібринозні нашарування на носоглотково-
му мигдалику. 

На тлі дифтерії можлива активізація сап-
рофітної флори порожнини ротата глотки, вна-
слідок чого виникають паратонзилярні абсцеси, 
ангіна Симановського-Плаута-Венсана та інші 
процеси, що спотворюють клінічну картину. 
При встановленні діагнозу враховують почерго-
вість виникнення клінічних ознак та їх динамі-
ку.  

Також можливе поєднання дифтерії із го-
строю респіраторною вірусною інфекцією, зок-
рема із грипом. В таких випадках найбільшої 
уваги заслуговують хворі із стенотичним каш-
лем, особи, які скаржаться на біль у горлі та гу-
гнявість на тлі типових грипозних симптомів. 

Отже, знання типових ознак атипового 
перебігу дифтерії дозволить клініцистам своєча-
сно запідозрити цю грізну інфекцію та попере-
дити виникнення можливих ускладнень. 

 
© Р.А. Абизов, В.Р. Абизов, Я.В. Шкоба, Д.М. Зінь, С.С. Самойленко, 2019 
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Р.А. АБИЗОВ, С.О. ЛАКИЗА, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОМЕНЕВІ УШКОДЖЕННЯ ГОРТАНІ – ОСНОВНИЙ ЧИННИК УСКЛАДНЕНЬ  
ПРИ НАСТУПНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ  

ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 
 

Під час проведення променевої терапії у 
ЛОР-онкологічних хворих нерідко спостеріга-
ються випадки неповної регресії пухлини і зна-
чного ушкодження прилеглих тканин. Промене-
ві процеси характеризуються тривалим перебі-
гом, непіддатливістю терапії, септичними та 
іншими важкими ускладненнями, що значно 
погіршує результати лікування (Л.Г. Розен-
фельд, 1990; Р.А. Абизов, 1998, 2004;В.І. Троян, 
2005; В.І. Попович, 2012, 2014). 

У переважній більшостівипадків (90-99 
%) променеві ушкодження виникають у зв`язку 
з дією променів, яка перевищує толерантність 
тканин. Несприятливі чинники, що на 20-30% 
знижують толерантність здорових тканин до 
променевої дії поділяються на біологічні (старе-
чий вік, цукровий діабет, ожиріння, виснаження, 
шкірні хвороби, хронічні алергічні і запальні 
процеси, тощо) та фізико-хімічні (травми,опіки, 
подряпини,фізичне перенавантаження, перегрі-
вання, переохолодження тощо). 

З лікувальною метою використовуються 
різні методи опромінення: телегаматерапія (ко-
бальтові установки «Рокус М», «Агат СИВ»), 
лінійні прискорювачі, кібер-ніж. На жаль, всі ці 
види опромінення не гарантують від появи про-
меневих ушкоджень й несуть великий ризик 
поганого загоєння ран при наступних функціо-
нальних та радикальних операціях на гортані. 

Наші спостереження ґрунтуються на уза-
гальнених даних літератури і результатах осо-
бистого спостереження понад 600 пацієнтів з 
променевими ушкодженнями тканин гортані. 
Кількість осіб з променевими ураженнями гор-
тані до всіх онкоотоларингологічних хворих 
складає 37-39%. В структурі місцевих промене-
вих ушкоджень найбільшу питому вагу має гос-
трий радіоепітеліїт – 90,2 %. Несвоєчасна конс-
татація й лікування цього процесу веде до роз-
витку інших більш тяжких променевих ушко-
джень: хондроперихондрит гортані, арозивна 
кровотеча, променева виразка глотки та інші). 

Все вищезгадане потребує розробки ефек-
тивних методів профілактики та лікування хво-
рих з променевими ушкодженнями гортані та 
опанування онкоотоларингологами існуючих 
засобів запобігання та терапії подібних усклад-
нень. 

Отже,відповідна дозиметрична підготовка 
та етапи планування наступного опромінення, 
виявлення чинників, що знижують толерант-
ність тканин до радіоізотопних часток й своєча-
сне призначення профілактичних та лікарських 
засобів при перших ознаках променевих ускла-
днень дозволить значно мінімізувати наступні 
післяопераційні ускладнення, попередить вини-
кнення наскрізних дефектів глотки та стравохо-
ду. 

 
© Р.А. Абизов, С.О. Лакиза, С.С. Самойленко, 2019 
 
 
 
 

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

ВЧ-ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ – НОВІТНІЙ ПІДХІД  
ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

 
Технологія високочастотного електрозва-

рювання (ВЧЕ) сьогодні з успіхом використову-
ється для з’єднання та роз’єднання тканин в 
практиці майже всіх хірургічних спеціалізацій 
(Патон Б.Е., 2009). 

На базі НМАПО імені П.Л. Шупика ВЧЕ 
використовується з 2005 р. На сьогоднішній день 
кількість спостережень перевищує 500 хворих. За 
цей час проведено ряд експериментальних робіт, 
що дозволили морфологічно обґрунтувати мало-
руйнуючий вплив на тканини при застосуванні 
технології ВЧЕ. Так, на щурах експериментально 

доведено, що операційна ранау щурів, яким 
з’єднання тканин проводили методом ВЧЕ,мала 
повне та щільне закриття. Надалі на базі Інститу-
ту електрозварювання ім. Є.О. Патона було ви-
конано експериментальну роботу на свинях – 
після видалення гортані формували глотковост-
равохідне співвустя за допомогою ВЧЕ. Отрима-
но морфологічний висновок – у стравоході по 
всій довжині зварюваних м’яких тканин сформу-
вався суцільний коагуляційний шов. Далі прово-
дили морфологічне дослідження видалених під 
час ларингектомії тканин людини. З’ясовано, що 
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травмуючи зміни в м’язових тканинах шиї люди-
ни, що підлягали дії електрозварювання, відпові-
дають площині аплікації електрода інструменту 
та не поширюється на навколишні структури. 
Морфологічні дослідження свідчать про ефекти-
вність та надійність судинного гемостазу, що 
важливо для профілактики кровотеч як в інтрао-
пераційному, так і в післяопераційному періоді.  

Після серії морфологічних досліджень 
було розроблено і впроваджено в хірургічну 
практику метод ВЧЕ (при ларингектомії та хор-
дектомії у хворих на рак гортані). 

Достовірно встановлено, що крововтрата 
під час ларингектомії зменшилась в 2,8 рази по-
рівняно з традиційною методикою, скоротились 
тривалість операції та час перебування хворого 
під дією наркозних засобів в 1,4 рази. 

При застосуванні ВЧЕ загоєння післяопе-
раційної рани проходило первинним натягом у 
85,3 % хворих, що на 16,9 % більше, ніж у паці-
єнтів, прооперованих за традиційною методи-
кою. Це сприяло зменшенню строків перебу-
вання хворих у стаціонарі (за середніми показ-
никами – на 2,6 доби) та покращенню результа-
тів завдяки своєчасному початку наступних ета-
пів лікування (променева терапія). 

На ранніх стадіях раку гортані серединної 
локалізації проводили реконструкцію хордекто-
мованої голосової складки. Також розробили 
тактику ведення хворих у ранньому післяопера-
ційному періоді та комплекс фонопедичних ко-
рекційно-реабілітаційних занять. 

У пацієнтів після хірургічного лікування 
(в об’ємі хордектомії) при фоніатричному дос-
лідженні незалежно від методики його виконан-
ня, виявлено достовірне зниження піків величи-
ни форманти F1, в порівнянні зі здоровими осо-
бами. Разом з тим, при використовуванні ВЧЕ 
це зниження менше. Отже, методика ВЧЕ забез-
печує більшу впізнаваність голосу пацієнта, а 
значить підвищує якість життя. 

Подальше спостереження за хворими (на 
протязі 5 років) виявлено вірогідне зменшення 
рецидивування пухлини (в 1,7 рази порівняно з 
хворими, прооперованими за традиційною ме-
тодикою). 

Таким чином, запропонована нами ВЧЕ 
при хірургічному лікуванні хворих на рак гор-
тані, свідчить про максимальну ефективність 
даного хірургічного втручання, що дозволяє 
рекомендувати її для використання широкому 
колу ЛОР-онкологічним фахівцям. 

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

 
 

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

ЯТРОГЕНІЇ, ОБУМОВЛЕНІ ПОМИЛКАМИ ТА ПОГРІШНОСТЯМИ  
В ОБСТЕЖЕННІ ХВОРИХ З ЛОР-ПАТОЛОГІЄЮ 

 
Ятрогенія – це будь-які небажані або не-

сприятливі наслідки профілактичних, діагнос-
тичних та лікувальних втручань або процедур, 
які призводять до порушень функцій організму, 
обмеження звичної діяльності та інвалідізації 
або навіть смерті пацієнта. За даними ВООЗ, 
ятрогенії зустрічаються у 20% хворих і склада-
ють 10% в структурі госпітальної смертності.( 
Ащеулова Т. В, 2016). За останні 50 років, нау-
ково-технічний прогрес значно розширив меди-
чну науку і практику новими діагностичними та 
лікувальними технологіями. Слід зауважити, що 
поряд з позитивними перспективами, з’явилися 
негативні тенденції в розвитку нових форм 
ускладнень, так званих ятрогеній, що обумовле-
ні розвитком та значним обсягом новітніх, в пе-
ршу чергу інвазивних діагностичних методів 
дослідження (Бобров О.Е.,2003; Абизов Р.А. і 
співавтори, 2004). Незаперечним є той факт, що 

недостатній обсяг обстеження хворого та непра-
вильна оцінка результатів діагностичних дослі-
джень, буває причиною помилкового діагнозу, і 
внаслідок цього – неадекватного лікування. 

 Характерним прикладом недостатнього 
обстеження хворого є відсутність аналізу на ви-
значення глюкози крові, оскільки 50% пацієнтів 
з цукровим діабетом мають ту чи іншу патоло-
гію з боку ЛОР-органів (Карал-Огли Р.Д. та Ка-
рал Ю.Р.,2001; Абизов Р.А. і співавтори,2004). У 
зв’язку з цим, у хворих на цукровий діабет запа-
льні процеси ЛОР-органів приймають тривалий 
перебіг з тяжкими ускладненнями, що обумов-
лено слабкою реактивністю організму. 

 Відома роль інтроскопічних (промене-
вих) методів діагностики, особливо в онколари-
нгологічній практиці, при інфільтративному 
рості пухлини. Правильна інтерпретація ехограм 
при диференційній діагностиці між променевим 
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та раковим хондроперихондритом, дозволяє 
зберегти життя хворого і навпаки (Абизов 
Р.А.,2001). 

 Життєве значення правильної інтроско-
пічної діагностики спостерігається не тільки при 
встановленні пухлинного утворення, але і при 
пошуку запального вогнища. 

 Огольцова О.С. та Матякін Є.Г. (1989) 
свідчать, що труднощі клінічної діагностики та 
хибна інтерпретація результатів інтроскопічних 
досліджень у 17,8% пацієнтів, призвела до псев-
до негативного заключення відносно стану лім-
фатичних вузлів (насправді мало місце метаста-
зування в реґіонарні лімфовузли), а в 10,2% ви-
падках встановлена псевдопозитивна діагности-
ка ( насправді мала місце реактивна гіперплазія 

лімфатичних вузлів). Наші спостереження про-
тягом 15 років дають приблизно такі ж резуль-
тати : 18,6% та 12,8% відповідно. 

 Отже, аналіз причин ятрогеній, що обу-
мовлені погрішностями обстеження, дає змогу 
окреслити наступні профілактичні заходи, на-
правлені на попередження ятрогеній цього типу: 

удосконалення фахової підготовки лікаря; 
посилення настороженості, щодо онкологічних 
та інших тяжких захворювань; 

при сумнівному результаті обстеження, 
необхідно застосування (підбір) оптимального 
комплексу методів дослідження, направлених на 
отримання точного діагнозу та якісних топічних 
даних (ехографія, КТ,МРТ, радіонуклідна діаг-
ностика, термографія тощо). 

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

В.В. АЛЄКСЄЄВА, Н.О. ЮРЕВИЧ, А.В. ЛУПИР, В.В. ГАРГІН (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КОМПОНЕНТІВ ОСТІОМЕАТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  
ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ОБ’ЄМОМ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСУ  

 
Остіомеатальний комплекс (ОМК) є клю-

човою зоною для розвитку запальних процесів в 
навколоносових синусах (ННС), визначення ен-
доскопічного доступу при хірургічному ліку-
ванні риносинуситів та водночас найменш ви-
вченою областю в отоларингології. 

Метою нашого дослідження стало ви-
вчення фізіологічної будови гачкуватого відрос-
тку, як основного компоненту ОМК та його вза-
ємозв’язку з об’ємом верхньощелепного синусу. 

Матеріали та методи: Дослідження про-
водилось на 100 спіральних комп’ютерних то-
мограмах (СКТ) осіб чоловічої та жіночої статі 
25-44 років, СКТ-дослідження яким проводи-
лось з інших, не пов’язаних з ЛОР-органами, 
причин. Було визначено на всіх зрізах середню 
товщину гачкуватого відростку в найтоншому 
місці, середню площу гачкуватого відростку, 
об’єм синусу та відстань від середньої носової 
раковини до природного сполучення.  

Результати 
Після визначення середнього об’єму вер-

хньощелепного синуса, об’єму гачкуватого від-
ростку, середньої товщини гачкуватого відрост-
ку, відстані від середньої носової раковини до 
природного сполучення була виявлена достові-

рна залежність об’єму верхньощелепного сину-
су від об’єму гачкуватого відростку (р=0,0003), 
об’єму гачкуватого відростку від його мінімаль-
ної товщини (р=0,0034), та достовірна залеж-
ність відстані від середньої носової раковини до 
природного сполучення від об’єму та товщини 
гачкуватого відростку (р=0,0005 та р=0,003, від-
повідно). Цікавим виявився факт, що у 10% дос-
ліджуваних томограм дана відстань була мен-
шою за 4 мм. У цих випадках ендоскопічний 
доступ до ННС є неможливим та слід віддати 
перевагу іншим видам хірургічного досту-
пу(наприклад, мікрогайморотомії). 

Висновки 
1. Обчислені середні показники об’єму та 

товщини гачкуватого відростку, об’єм верхньо-
щелепного синусу, відстань від середньої носо-
вої раковини до природного сполучення. 

2. Виявлена достовірна залежність між 
цими показниками. 

3. У 10% досліджуваних відстань між 
природнім сполученням та середньою носовою 
раковиною була меншою за 4 мм, що може 
створити труднощі для хірургічного доступу до 
верхньощелепної пазухи через природне сполу-
чення. 

 
© В.В. Алєксєєва, Н.О. Юревич, А.В. Лупир, В.В. Гаргін, 2019 
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А.В. АНДРЕЕВ, И.К. ТАГУНОВА, К.Г. БОГДАНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

САНАЦИЯ НЁБНЫХ МИНДАЛИН РАСТВОРОМ ПОЛИКРЕЗУЛЕНА 
 

Воспалительный процесс в ткани нёбных 
миндалин распространённое состояние, сопро-
вождающееся образованием детрита в лакунах 
миндалин. Физиологический механизм самоочи-
щения лакун миндалин, осуществляется благода-
ря сокращению мышц глотки, секрету слизистых 
желёз, омывающего лакуны. При нарушении это-
го механизма, происходит воспаление различной 
степени интенсивности, сопровождающееся по-
явлением пробок. Ведение таких больных со-
ставляет значительную часть амбулаторной 
практики врачей терапевтического профиля и 
ЛОР-врачей. Решив проблему эвакуации бакте-
рий вместе с питательной средой из лакун нёб-
ных миндалин, можно ускорить процесс дости-
жения ремиссии. С этой целью применяют мето-
ды санации, однако они обладают недостатками, 
связанными с техникой проведения, индивиду-
альным строением миндалин, возможностью об-
семенения близлежащих слизистых оболочек, 
индивидуальной чувствительностью к лекарст-
венным препаратам, высокой вероятностью 
травмирования ткани миндалины, рубцеванию и, 
как следствие, снижению возможности естест-
венного самоочищения лакун. Поэтому санация 
должна быть минимально травматична, направ-
лена на устранение этиологической причины 
воспаления. На фоне повышения микотического 
поражения ЛОР-органов, представляется не все-
гда обоснованным применение растворов анти-
биотиков, антисептиков. Целесообразнее приме-
нение средств, обладающих бактерицидным, 
фунгицидным, противопротозойным и гемоста-
тическим действием. 

Исходя из вышеизложенного, проведено 
клиническое наблюдение с целью оценки эф-
фективности раствора поликрезулена 36% (ва-
готил, алботил) в терапии воспалительных забо-
леваний нёбных миндалин.  

Материалы и методы. Проведено лече-
ние 40 человек (20-основная группа, 20-

контрольная). Мужчин 23 человека, женщин 
17, средний возраст-34 года, анализ динамики 
жалоб пациентов и объективной картины про-
водился через 1 и 6 месяцев. В контрольной 
группе местная терапия тонзиллита осуществ-
лялась путём промывания лакун миндалин 1 
раз в день всего 10 раз с последующей обра-
боткой поверхности миндалин раствором анти-
септика. В основной группе для санации лакун 
миндалин применяли раствор Поликрезулена 
36%, которым обрабатывали лакуны с помо-
щью зондика с намотанным ватным тампоном. 
Препарат обладает бактерицидным, фунгицид-
ным, противопротозойным, гемостатическим, 
прижигающим и вяжущим действием. В ре-
зультате коагуляции, обработанная ткань по-
крывается опалесцирующим слоем, сохраняю-
щимся от 2-х до 7-ми дней, некротизированные 
ткани отделяются от здоровых, создавая тем 
самым благоприятные условия для регенера-
ции без возникновения рубцов. В первый месяц 
после начала лечения в обеих группах отмече-
но уменьшение симптомов, указывающих на 
воспаление миндалин, что, скорее всего, связа-
но с механическим очищением лакун нёбных 
миндалин, к заметному исчезновению пробок, 
которые быстро вернулись у пациентов 2-й 
группы, и в меньшем числе случаев определя-
лись у пациентов, пролеченных раствором По-
ликрезулена. Проведённое лечение оказалось 
более эффективным, чем местное использова-
ние антисептических средств: через 1 и 6 меся-
цев отмечена нормализация микрофлоры в об-
ласти лакун миндалин, приближение её к са-
профитирующей.  

Данное клиническое наблюдение позво-
ляет рекомендовать раствор Поликрезулена для 
местного применения при симптомах рецидиви-
рующего воспаления нёбных миндалин у взрос-
лых путём проведения курса лечения: 5 проце-
дур, 1 раз в неделю. 

 
© А.В. Андреев, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, 2019 
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ЛЕЧЕНИЕ ПАРАТОНЗИЛЛИТА 
 

Осложнение хронического тонзиллита 
или острой ангины может проявиться воспали-
тельным процессом в околоминдаликовой клет-

чатке. Клинически это проявляется в виде пара-
тонзиллита или паратонзиллярного абсцесса. 
Данные осложнения отмечаются у 10-12% боль-
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ных с хроническим тонзиллитом. Нередко раз-
витие процесса происходит столь стремительно, 
что уже буквально через несколько часов про-
исходит абсцедирование, возникают осложне-
ния со стороны сердца, почек, суставов и конеч-
но, нельзя забывать о таком грозном осложне-
нии, как тонзиллогенный сепсис. Наиболее час-
той причиной локальных осложнений является 
задержка гноя в миндалинах при спайках в мин-
далинах, при спайках в лакунах, рубцовые сра-
щения миндалин с дужками, как следствие ра-
нее перенесенных ангин, высокая вирулент-
ность инфекции, снижение иммунологической 
реактивности организма. 

ЦЕЛЬ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Сравнитель-
ный анализ эффективности топического лечения 
паратонзиллита с применением химиостероид-
ной смеси у больных паратонзиллитом и проле-
ченных традиционным методом. Беря во внима-
ние вышеизложенное, мы разработали и приме-
нили комплексный метод лечения паратонзил-
лита. Учитывая то, что сущность процесса при 
данном осложнении заключается в воспалении 
паратонзиллярного пространства, клетчатки в 
окружающих тканях, мы разработали и приме-
нили анатомопографический метод лечения 
данной патологии. 

Метод основывается на создании высокой 
локальной концентрации антибактериальных, 
противовоспалительных препаратов в очаге 
воспаления и депо препарата. После введения 
химиостероидной смеси (цефотаксим 1 гр, сус-
пензия гидрокортизона 2,5% - 1,0, лидокаин 2% 
- 2,0, физраствор 0,9% - 3,0), на данное место 
накладывали компресс с 30% р-р димексида 2 
раза в сутки. 

Положительный эффект достигается 
только при правильно проведенной блокаде. 
Первоначально пальпаторно надо четко опреде-
лить угол нижней челюсти с одноименной сто-
роны, затем производим укол с набранной сме-
сью строго перпендикулярно углу нижней че-
люсти. Надо четко соблюдать заданные ориен-
тиры, так как сразу выше находятся – нижний 
полюс околоушной железы, ветви лицевого нер-
ва, наружная сонная артерия; снизу – подчелю-
стная железа, сзади – большой ушной нерв, 
поднимающийся вверх от затылочного нерва. 
После начального введенияхимиостероидной 
смеси иглу следует ротировать внутрь на 45о и 
продвинуть внутрь не более чем на 1,5-2,0 см. 
Мы впервые применили данные физиокинетики 
для решения данного вопроса. При открытии 
рта нижняя челюсть всегда идет вниз и вперед, 

смещая мышечный челюстно-лицевой комплекс 
кпереди к телу подъязычной кости, соединяю-
щий с ножками двубрюшной мышцы. Поэтому 
блокаду паратонзиллярного пространства с ла-
теральной стороны целесообразно проводить, 
когда у больного приоткрыт рот, это обеспечи-
вает более безопасное и доступное поступление 
препаратов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Под нашим 
наблюдением находилось 38 больных. 1-я груп-
па – 18 пациентов, которые получали антибак-
териальную терапию, антигистаминные препа-
раты, обезболивающие средства, местные анти-
септики, физ.процедуры. 2-я группа больных – 
20 человек, которые кроме традиционного лече-
ния получали разработанный способ лечения 
данной патологии. 

У всех больных до и в динамике лечения 
изучались жалобы, объективная картина, кли-
нические данные. Неспецифическую защиту 
организма исследовали при помощи лизоцима 
слюны (К.Н. Веремеенко, 1980). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Ана-
лиз результатов пролеченных пациентов пока-
зал, что у больных 1-й группы боли в глотке 
перестали беспокоить на 4-5 день, во 2-й сразу к 
утру, реактивные явления в глотке у пациентов, 
получавших традиционную терапию уменьши-
лись на 5-6 день, а во второй группе сразу на 3-4 
день. У троих больных первой группы паратон-
зиллит перешел в паратонзиллярный абсцесс, 
лечение которого требовало хирургических 
вмешательств. 

Лизоцим до лечения у больных с паратон-
зиллитом был на уровне 7,30±0,32 (контроль 
14,35±0,65) Р˂0,05. После лечения в 1-й группе 
9,045±0,41, во 2-й 13,98±0,67, Р1˂0,05 к исход-
ной величине. Больные, пролеченные традици-
онным методом лечения, выписывались на 8-9-й 
день, после нового метода лечения на 6-7-е су-
тки. 

Разработанный способ лечения паратон-
зиллита позволяет предотвратить переход ин-
фильтративной формы воспаления в абсцеди-
рующую, способствует стабилизации лизоцима, 
позволяет сократить сроки пребывания больно-
го в стационаре на 2-3 дня, правильно использо-
вать физиокинетику мышц ротоглотки для по-
вышения эффективности проводимой терапии. 

Нами предложена топико-
функциональная терапия паратонзиллита. Дан-
ный метод лечения паратонзиллита может ши-
роко применяться в практической отоларинго-
логии. 

 
© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, 2019 
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Ю.М. АНДРЕЙЧИН, І.В. ХОРУЖИЙ, В.І. ОМЕЛЯШ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ  
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
З ПОЛІПОЗНО-ГНІЙНИМ РИНОСИНУСИТОМ 

 
Хронічні синусити належать до розпо-

всюджених захворювань із стійкою тенденцією 
до зростання частоти. При тривалих запальних 
процесах у приносових пазухах можливе утво-
рення поліпів. За хронічного запального проце-
су в приносових пазухах розрізняють дві стадії. 
Перша стадія – набрякова, яка може призвести 
до поліпозної дегенерації слизової оболонки й 
повного закриття вивідного співустя і всього 
просвіту пазухи. Друга стадія – фіброзна, су-
проводжується сполучнотканним перероджен-
ням слизової оболонки, в тому числі залоз, і 
зникненням судин. Як показує клінічний огляд 
хворих, при хронічних поліпозно-
гнійнихсинуситах порушується прохідність спі-
вустяприносових пазух, що погіршує перебіг 
запального процесу.Захворювання супроводжу-
ється зменшенням активності мукоциліарноїт-
ранспортої системи ураженої слизової оболон-
ки, що веде до зниження її резистентності до 
інфекції, застою слизу і сприяє прогресуванню 
патологічного процесу. 

Мета дослідження – покращити ефектив-
ність лікування хворих на поліпозно-гнійний 
риносинусит шляхом комплексного раціональ-
ного відновлення фізіологічних функцій порож-
нини носа з урахуванням патогенетичних змін.  

Було здійснено клініко-лабораторне ком-
плексне обстеження 46 хворих на поліпозно-
гнійний риносинусит. З них чоловіків було 14 
(30,4 %), жінок – 32 (69,6 %). Тривалість захво-
рювання коливалась від 2 до 5 років. 

Хворі найчастіше скаржились на утруд-
нене носове дихання (64,3 %) і виділення з носа 
(64,3 %). Дещо рідше турбував біль у голові 
(52,4 %). Крім того, були скарги на біль у прое-
кції ураженої пазухи, знижений нюх, а також на 
підвищення температури тіла, загальну слаб-
кість. У 12 пацієнтів за допомогою мікроендос-
копічного огляду діагностовано блокування по-
ліпозними розростаннями співусть верхньоще-
лепних пазух,у 5 (10,9 %) досліджуваних кліні-
чні прояви були більш виражені, спостерігався 
реактивний набряк нижньої повіки. 

Дослідили метаболізм і ремоделювання 
кісткової тканини за даними морфологічних до-

сліджень, видовий склад, адгезивні властивості і 
колонізаційний ступінь бактерій при гнійних 
синуситах. 

При хронічному поліпозно-
гнійномусинуситі у слизовій оболонці перева-
жали атрофічні, деструктивні та склеротичні 
зміни. З боку епітеліоцитів поряд з проліфераці-
єю відбувалися їх деструкція та виникалиобши-
рні ділянки десквамації. Змінені ворсинки утво-
рювали несправжні ходи і мікрокісти, вистелені 
кубічним епітелієм з осередковою метаплазією 
у плоский. 

У мікробіоценозіпунктату хворих на хро-
нічні гнійні синусити переважали стафілококи і 
грамнегативні палички. Найвищу презентацію 
мали популяції золотистого і гемолітичного 
стафілококів. Найвищий колонізаційний рівень 
малиEnterobacterspp., Enterococcusspp. і E. coli, 
найнижчий − Candidaspp., Micrococcusspp., 
Rothiamucilaginosa.Більшість досліджених шта-
мів бактерій при обох формах синуситіввідзна-
чалисявисокоадгезивною активністю. 

Проведено комплексне етіопатогенетичне 
лікування: антибіотикотерапія з урахуванням 
чутливості флори, фітопрепарати, мометазону 
фуроат, іригаційна терапія. 

Всім пацієнтам виконано ендоскопічне 
ендоназальне видалення поліпозних мас за до-
помогою шейвера, а також виконано доступ до 
уражених синусів шляхом розширення природ-
ніх співусть та видалено патологічний вміст з 
пазух. 

На 10-й день лікування в 87 % пацієнтів 
відмічено покращення загального стану, у них 
зникли скарги на головний біль, утруднене но-
сове дихання, виділення з носа. Ендоскопічнові-
дміченопокращення стану слизової оболонки 
порожнини носа та верхньощелепного синусу, 
відновлення нормального функціонування при-
роднього співустя. 

Безсумнівно, лікування поліпозно-
гнійного риносинуситу потребує комплексного 
підходу з врахуванням патогенетичних змін си-
нусів. Та однією з важливих умов отримання 
позитивного ефекту є відновлення функціона-
льності природнього співустя синусу. 

 
© Ю.М. Андрейчин, І.В. Хоружий, В.І. Омеляш, В.Г. Корицький, 2019 
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А. АНТОХИ, С. ВЕТРИЧАН, И. АБАБИЙ, А. САНДУЛ (КИШИНЭУ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ НЕОТИМПАНАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ  
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПРИ МИРИНГОПЛАСТИКЕ 

 
Цель работы. Изучение регенеративных 

процессов в барабанной перепонке после ис-
пользования препаратов „Regesan” и 
„Solcoseril”. 

Материалы и методы 
Опыт проводился на 9 домашних кроли-

ках весом в 3-3,5 кг. Животные были распреде-
лены на 3 группы: первая с использованием по-
стоператорно препарата „Regesan”, вторая – 
препарата „Solcoseril”, в третьей – контрольной 
группе кроликов использовался крем Эритро-
мицин. „Regesan” – препарат, содержащий в 
своем составе прекурсоры прстагландинов, то-
коферолов, ненасыщенных жирных кислот, ко-
торые обладают цитопротекторными, регенера-
тивными и антиоксидантными свойствами. Гель 
„Solcoseril” представляет собой очищенный экс-
тракт сыворотки теленка с трофическим и руб-
цующим действием, содержащий нуклеотиды, 
нуклеозиды, гликолипиды, аминокислоты, мик-
роэлементы, электролиты, промежуточные про-
дукты жирового и углеводного обмена. Ускоря-
ет регенерацию ишемизированных тканей, син-
тез коллагена, эпителизацию ран. Эритромицин 
– антибиотик, выделенный из Streptomyces 
erytreus, группа макролидов. Ингибирует синтез 
белков путем блокирования субъединиц 50S 
микроорганизмов. 

Операции проводились в условиях Цен-
тральной Клинической Лаборатории Научных 
Исследований ГУМФ „Н. Тестемицану”. Опера-
тивные вмешательства выполнялись на фоне 
внутривенного потенцирования (Калипсол 1-
3мг/кг) и местной инфильтративной анестезии с 
1% лидокаином (ксилин) 5-6мл.  

 После мирингопластики исследуемыми 
препаратами обрабатывался материал для фик-
сации барабанной перепонки и тампонады на-
ружного слухового прохода. 

 С целью избежания инфицирования ран 
животных применялся Ретарпен 25000ЕД/кг в/м 
в течении 7 дней. Послеоперационные раны об-
рабатывались раствором „Betadine”. Извлечение 
тампонов и снятие швов выполнялось через 7 
дней. Умертвление кроликов проводилось путем 
воздушной эмболии через 1-2 недели, 2-3 или 6 
месяцев. 

Результаты 
Через 1-2 недели после выполнения ми-

рингопластики морфологическая картина во 
всех 3 группах практически не отличатась. На 2-
ой, на 3-ий день эксперимента появился отек и 

гистиолимфоцитарная инфильтрация тканей 
длительностью 8-9 дней. У первой группы – с 
использованием Regesan – данный процесс про-
текал менее выражено и завершался за 1-2 дня 
быстрее. В краевых зонах наблюдалось пораже-
ние эпителия, под тканевыми лоскутами – мик-
рокровотечения и зачатки пролиферации грану-
ляционной ткани. На 2-ой неделе опыта транс-
планты фиксированы к поверхности барабанной 
перепонки неодинаково, легко смещаемы и соз-
дают трудности в проведении гистологических 
исследований.  

 Через 4-5 недель после мирингопластики 
трансптанты хорошо прикреплены к фиброзно-
му слою барабанной перепонки и фиксированы. 
Воспалительные процессы уменьшены. В тка-
нях транспланта заметна пролиферация грану-
ляционной ткани с ее преобразованием в ново-
образованную соединительную ткань, частичная 
эпителизация наружной и внутренней поверх-
ностей. Также отмечалось уменьшение микро-
гематом, выраженных в первые дни псле опера-
ции. В первой группе – с применением Regesan - 
отек и воспаление минимальны или вообще не 
выявляются, целостность барабанной перепонки 
сохраняется с обеих сторон, в области фасци-
ального лоскута барабанная перепонка покрыта 
эпителием и немного утоньшена. Во 2-ой и 3-ей 
группах трансплант из фасциального лоскута 
умеренно отечен, наблюдаются разрушение во-
локон соединительной ткани и маленькие очаги 
некроза, возможно вызванные трудностями опе-
ративных манипуляций. 

 Изучение морфологии фасциальных 
трансплантов, полученных через 2-3 месяца по-
сле имплантации показало характерные измене-
ния соединительной ткани. Во 2-ой группе – с 
использованием „Solcoseril” , и в 3-ей – с ис-
пользованием Эритромицина - преобладает 
пролиферация соединительной ткани с очагами 
кальциноза и гиалиноза. В трансплантах 1-ой 
группы очевиден процесс пролиферации фиб-
робластов барабанной перепонки в трансплант, 
с отсутствием кальциноза и гиалиноза. Во всех 3 
группах патологических изменений со стороны 
улиткового протока, элементов внутреннего 
слухового прохода (вестибулярный узел, слухо-
вой нерв) не обнаружилось. 

 Изучение морфологических препаратов, 
полученных через 6 месяцев после мирингопла-
стики показало полное восстановление барабан-
ной перепонки во всех исследуемых группах. 
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Выводы 
1. На основе полученных данных можно 

утверждать, что применение „Regesan” после 
мирингопластики с аутотрансплантом не вызы-
вает его отек и гистиолимфоцитарную инфильт-
рацию. 2. Через 6 месяцев после операции с ис-
пользованием „Regesan” в зонах анастомоза 
кальциноз и гиалиноз не развивается, - феномен, 

характерный для 2-ой и 3-ей групп, с использо-
ванием Solcoseril и Эритромицина. 3. Данный 
экспериментальный опыт на кроликах позволяет 
нам сделать вывод, что применение „Regesan”-а 
после мирингопластики стимулирует регенера-
цию соединительной ткани и полное вращение 
транспланта в фиброзный слой барабанной пе-
репонки. 

 
© А. Антохи, С. Ветричан, И. Абабий, А. Сандул, 2019 
 
 
 

А. АНТОХИ, С. ВЕТРИЧАН, И. АБАБИЙ, А. САНДУЛ, В. ЕНАКИ  
(КИШИНЭУ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

 
ОТОГЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  

СОГЛАСНО ДАННЫМ КЛИНИКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ РКБ 
 

Цель работы. Исследование клинических 
случаев с признаками внутричерепных отоген-
ных осложнений. 

Материалы и методы. Было произведе-
но обследование 190 пациентов с отогенными 
осложнениями, которые прошли курс лечения в 
Центральной Клинической Больнице Республи-
ки Молдова с 2009 по 2018 год. 68 пациентов в 
возрасте 15-30 лет; 82 в возрасте 31-45 лет; 40 
пациентов в возрасте 46-65 лет. 107 пациентов 
мужского пола, 83 – женского. Сельское насе-
ление представляло 175 человека, городское – 
25. 

Результаты  
Выявились следующие клинические фор-

мы осложнений: 
- Отогенный менингит – 112 
- Тромбоз внутренней яремной вены – 23  
- Тромбоз латерального синуса - 32 
 - Абсцесс височной доли мозга - 17 
 - Абсцесс мозжечка – 6 
Всем больным с отогенными осложне-

ниями проводилось активное лечение. В случае 
острого отита проводилась антромастоидото-
мия, при менингите вскрывалась средняя череп-
ная ямка, при необходимости выполняли пара-

центез. В случае хронического среднего отита 
(эпимезотимпанита, эпитимпанита) выполняли 
общеполостную операцию со вскрытием сред-
ней и задней черепных ямок. При абсцессе моз-
га абсцесс вскрывался крестообразным разрезом 
твердой мозговой оболочки. В случае тромбоза 
внутренней яремной вены последнюю выделяли 
и перевязывали. 

Несмотря на проведенные лечебные ме-
роприятия 23 больных скончалось. У 11 боль-
ных был диагностирован менингит, у 7 – гной-
ный менингоэнцефалит, у 3 – абсцесс височной 
доли мозга. У двоих диагностировали абсцесс 
мозжечка. 

Выводы 
1. Отогенные осложнения являются одной 

из главных проблем в отоатрии и продолжает 
оставаться тяжелой и сложной патологией не-
смотря на развитие медицины и фармацевтики.  

2. Согласно нашей статистике смертность 
вследствие внутричерепных отогенных ослож-
нений составляет 11,1%, по сравнению с дан-
ными литературы – 12-35%.  

3. Основным методом лечения отогенных 
осложнений является хирургический, - санация 
гнойного очага ушно-сосцевидной системы. 

 
© А. Антохи, С. Ветричан, И. Абабий, А. Сандул, В. Енаки, 2019 
 
 

 
 

Д.М. БАЙРАК (МАРИУПОЛЬ, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТОГЕМАТОМ 
 

Отогематома – скопление транссудата 
между надхрящницей и хрящом или между над-

хрящницей и кожей. Обычный спектр вмеша-
тельств при этой патологии находится в диапа-
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зоне между пункцией и разрезом (вертикальный 
или крестообразный (В.К. Люлько, В.М. Мар-
ченко, 1989): варьирует в зависимости от разме-
ра и локализации гематомы). Порой разрез, 
кроме введения выпускника, дополняется вы-
скабливанием стенок «мешка» или секвестров 
(при нагноении). Определенную сложность 
представляют повторные скопления содержимо-
го спустя время даже после видимого позитив-
ного результата лечения. Здесь уже возможно 
применение фибринового клея и сквозных мат-
рацных швов (Yamasoba T. et al., 1990). Однако 
следует иметь в виду, что подобные манипуля-
ции имеют определенный риск: наличие чуже-
родных белковых веществ в ране и травматиза-
ция хряща чреваты развитием в последующем 
хондроперихондрита и/или лизированием его 
участка и сморщиванием ушной раковины. 

В своей практике при длительном анам-
незе или неудачных предыдущих попытках 
дренирования отогематомы мы используем 
следующий прием. После а/с обработки и м/а в 

месте максимального выпячивания выполняет-
ся разрез параллельно линии анатомического 
образования ушной раковины (например по-
вторяя ход противозавитка) и в нижнем конце 
разреза иссекается фрагмент кожи с подлежа-
щими тканями треугольной формы с размером 
стороны 1-2 мм, после чего производится реви-
зия полости отогематомы и тугое бинтование. 
Как показывает практика (порядка 20 наблю-
дений), в последующем, вследствие достаточ-
ной васкуляризации, происходит хорошая эпи-
телизация и не возникает никаких косметиче-
ских дефектов. При этом стойкое отверстие без 
резиновых выпускников обеспечивает адекват-
ное дренирование скапливающегося транссу-
дата и не препятствует адгезии листков отгема-
томного «мешка».  

Удачный опыт применения описанной 
выше методики позволяет публично ознакомить 
коллег с альтернативным методом хирургиче-
ского лечения отогематомы и рекомендовать его 
внедрение в повседневную практику. 

 
© Д.М. Байрак, 2019 
 

 
 
 

Д.М. БАЙРАК (МАРИУПОЛЬ, УКРАИНА) 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД АНЕСТЕЗИИ ПРИ ПОЛИПОТОМИИ НОСА 
 

История поиска средств для уменьшения 
болевой чувствительности началась едва ли не с 
первого крика во время первого хирургического 
вмешательства. Этот путь ветвился двумя па-
раллельно идущими направлениями: один из 
них следовал от жеванных листьев различных 
растений и кусочков льда, прикладываемых к 
ране, до кокаина; другой – от сушеных грибов и 
макового сока до эфира. Местная и общая ане-
стезии развивались не синхронно и не равно-
мерно, но постоянно и целеустремленно. Изо-
бретение полой иглы для ведения лекарствен-
ных препаратов в область периферических нер-
вов (F. Rynd, 1845), а также внедрение в меди-
цинскую практику шприца (A. Wood, G. Pravaz, 
1853), намного опередило интубацию и управ-
ляемое дыхание. И хотя дальнейшее развитие 
медицинской науки и техники постепенно выве-
ло наркоз на лидирующую позицию, однако не 
упразднило анестезию местную. До сегодняш-
него дня существуют три основных типа мест-
ной анестезии: терминальная (поверхностная), 
инфильтрационная и регионарная. При хирур-
гических вмешательствах на ЛОР-органах воз-
можно применение как местной, так и общей 

анестезии. Существующие сегодня противопо-
казания к плановому вмешательству под нарко-
зом весьма относительны (конституционные 
аномалии, выраженная гипотрофия, некоторые 
неврологические заболевания, определенные 
стадии бронхиальной астмы), однако на практи-
ке не всегда удается сопоставить желание хи-
рурга (и возможности анестезиолога) с желани-
ем пациента. Итак, выбор метода обезболивания 
обусловлен целым рядом факторов, как меди-
цинских, так и индивидуальных. Несмотря на 
более частое предпочтение оператора в пользу 
наркоза, в базовых руководствах (по анестезио-
логии) указывается, что такие вмешательства 
как «полипотомия и подслизистая резекция но-
совой перегородки могут быть выполнены под 
местной анестезией после премедикации седа-
тивными препаратами» (О. А. Долина, 2006 и 
др.). При этом следует учитывать целый ряд 
оториноларингологических особенностей: нали-
чие обструкции верхних дыхательных путей, 
специфику кровоснабжения, высокую рефлексо-
генность определенных зон, анатомические, в 
т.ч. тканевые отличия, но главное – области ин-
нервации. Применительно к такой патологии 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamasoba%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2292754
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как назальный полипоз, наиболее важными с 
точки зрения блокировки афферентной импуль-
сации, следует считать задние носовые ветви (rr. 
nasales posteriores) верхнечелюстного нерва (V 
пара ЧМН), которые иннервируют слизистую 
оболочку задних отделов носовой полости, и 
внутренние носовые ветви (rr. nasales interni) 
верхнечелюстного нерва, которые идут к слизи-
стой оболочке передних отделов полости носа. 

Вместе с парасимпатическими волокнами 
постганглионарных ветвей ganglion 
pterygopalatinum эти нервы проникают в носо-
вую полость. Сам крылонебный узел располага-
ется в крыловидно-небной ямке. 

Существует подскуловой способ для раз-
дельного обезболивания областей, иннервируе-
мых верхнечелюстными нервами (подскуло-
крыловидный по С.Н. Вайсблату). После анти-
септической обработки кожи игла вводится не-
посредственно под нижним краем скуловой ду-
ги и (предпосылая раствор анестентика) продви-
гается через вырезку ветви нижней челюсти по 
направлению к основанию наружной пластинки 
крыловидного отростка, кпереди от которого и 
расположена крылонебная ямка. Чтобы блоки-
ровать верхнечелюстной нерв, иглу проводят к 
входу в крылонебную ямку (ее проекция на ко-
жу находится на середине расстояния от осно-
вания козелка ушной раковины до нижненаруж-
ного угла глазницы), где выпускают 8-10 мл 2% 
раствора новокаина. Зона обезболивания рас-
пространяется на всю соответствующую поло-
вину верхней челюсти.  

Материалы и методы 
Для изучения сравнительной эффективно-

сти терминальной (аппликационной) и провод-
никовой анестезии при проведении полипотомии 
было отобрано 7 пациентов с двусторонним по-
липозом носа. Основным критерием отбора был 
отказ пациентов от общего обезболивания. Воз-
растной диапазон от 37 до 64 лет, мужчин 5. Все 
пациенты обследованы в плановом порядке и 
получили разрешение терапевта на оперативное 
лечение под местным обезболиванием. Каждому 
пациенту блокада выполнялась только с одной 
стороны (выбор произвольный; использовался 
2% раствор новокаина), с другой стороны вы-
полнялась аппликационная анестезия 10% рас-
твором лидокаина. Для объективного учета срав-
нительной эффективности терминальной и про-
водниковой анестезии использовался аппарат 
ЭОМ-3, позволяющий регистрировать электри-
ческий порог возбудимости слизистой оболочки 

носа (исследовались передний конец нижней но-
совой раковины, носовая перегородка и поверх-
ность полипов до и после проведения анестезии). 
Дополнительно регистрировались данные дея-
тельности сердечно-сосудистой системы (изме-
рялось АД и подсчитывался пульс). Все показа-
тели заносились в таблицу. Уделялось внимание 
и субъективному ощущению переносимости 
вмешательства пациентом, фиксируемому на ус-
ловной десятибалльной шкале «Боль». 

Результаты и обсуждение 
Прежде всего замечено, что порог боле-

вой чувствительности сугубо индивидуален и не 
поддается методу проверки статистической зна-
чимости различий средних величин в данной 
выборке. Разброс значений как по пациентам, 
так и по отдельным зонам иннервации 
n.maxillaries у каждого пациента был от 0,003 до 
0,14 мА. Однако болевая чувствительность по-
сле проведения анестезии изменялась по разно-
му. Во всех случаях и на всех исследуемых уча-
стках значительное преимущество показал ме-
тод проводниковой анестезии. Порог чувстви-
тельности возрастал до максимально возмож-
ных значений (в диапазоне регистрации ЭОМ-
3), т.е. более 0,2 мА и сохранялся более 40-60 
мин, в то время как терминальная анестезия да-
вала хоть и значимый (до 0,1 мА), но кратко-
временный эффект, требующий дополнитель-
ных аппликаций по ходу вмешательства. Всеми 
пациентами блокада была перенесена удовле-
творительно, отмечалось ее преимущество по 
шкале «Боль» на уровне 0-1,5 баллов (в то время 
как показатель терминальной анестезии оцени-
вался в 1,5-4,0 балла), значительных изменений 
со стороны ССС выявлено не было, в п/о перио-
де место инъекции не отличалось от окружаю-
щих тканей. 

Выводы.  
Разница показателей электродиагностики 

обусловлена не только индивидуальными осо-
бенностями, но и различными состояниями па-
тологических процессов (в первую очередь их 
длительностью), изменяющих электрохимиче-
ские свойства тканей, а также опосредованным 
воздействием патологической импульсации на 
тройничный нерв (ноцицептивная адаптация). 

Проводниковая анестезия крылонебной 
ямки дает сравнительно более значимый по силе 
и длительности эффект и в определенных слу-
чаях может рассматриваться как альтернатив-
ный вариант местного обезболивания при вме-
шательствах в полости носа. 

 
© Д.М. Байрак, 2019 
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Д.М. БАЙРАК, В.Г. ГУРЬЯНОВ (МАРИУПОЛЬ, КИЕВ; УКРАИНА) 

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
 

Актуальность темы. Человеческий орга-
низм – сложная биосистема, которая отграниче-
на от окружающей среды посредством кожи и 
слизистых оболочек. Эти покровы состоят из 
клеток, которые в свою очередь также имеют 
биологический барьер – мембрану. Однако, на-
личие жидкости, а также целого ряда химиче-
ских элементов в клетке и в межклеточном про-
странстве позволяет проводить барьерному 
слою как постоянный, так и переменный ток. 
Опытно изучено электросопротивление (импе-
данс) ряда тканей человека (и животных), кото-
рое зависит от их физиологического состояния и 
в определенной мере характеризует их жизне-
способность. Это нашло свое применение не 
только в терапевтической или хирургической 
диагностике, но и в трансплантологии. Однако в 
отличии от электросопротивления, за пределами 
лишь некоторых зон (например, ородентальной 
области), исследованию электрической чувстви-
тельности, как «разновидности» ноцицепции, 
исследователями не уделялось достаточного 
внимания. Между тем этот объективный пара-
метр может быть использован для регистрации 
функционального состояния исследуемого ор-
гана или ткани не только при патологии, но – и 
в качестве динамического показателя изменений 
в норме в процессе онтогенеза. 

Цель исследования: определить электро-
чувствительность слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей в норме и при ЛОР-
патологии. 

Материалы и методы. Проанализированы 
данные 37 добровольцев (16-ти мужчин и 21-ой 
женщины) разных возрастов, распределенных 
на две группы. Основная группа (26 человек: 
мужчин и женщин поровну) представлена паци-
ентами с острым воспалительным процессом в 
носу, ППН и тимпанальной полости, перитон-
зиллярным абсцессом, хроническим полипозно-
гнойным риносинуситом. В группу контроля (11 
человек, из них 3 мужчин) вошли лица без от-
клонений от нормы со стороны верхних дыха-
тельных путей и среднего уха. Для определения 
показателей чувствительности использовались: 
диагностико-терапевтический комплекс 
«SCORPION DENTAL OPTIMA» модель 405-7A 
с функцией электроодонтометра (производство 
Optica Laser Ltd, Bulgaria) и методические реко-
мендации В. С. Онищенко, в соответствии с за-
дачей самостоятельно адаптированные для ото-
риноларингологических областей (снимались 
показатели со слизистой оболочки нижних но-

совых раковин, переднего отдела носовой пере-
городки, мягкого неба, поверхности небных 
миндалин и, в качестве контроля, с нижней губы 
в преддверии полости рта; у пациентов с на-
зальным полипозом исследование проводилось 
до и после оперативного вмешательства). Уро-
вень чувствительности слизистой оболочки с 
различных точек вносился в таблицу Exel, ана-
лиз проводился в статистическом пакете 
MedCalc v. 18.11 (MedCalc Software Inc, 
Broekstraat, Бельгия). 

Результаты и обсуждение 
Анализ и статистическая обработка дан-

ных выявили следующее. Получен весьма зна-
чительный разброс данных: от 3 до >250 мкА по 
каждой нозологии. Средний возраст пациентов в 
основной группе составил (среднее значение ± 
стандартное оттклонение) 44,7±16,7 лет, в груп-
пе контроля – 34,5±12,9 лет. Это наглядно де-
монстрирует отсутствие возрастной или гендер-
ной корреляции с max/min показателями. Скорее 
всего полученный результат обусловлен инди-
видуальной вариабельностью (А. И. Николаев с 
соавт., 2014). Однако удалось проследить и оп-
ределенные закономерности. Так, обращает на 
себя внимание следующий факт: у всех пациен-
тов с хроническим пролиферативным процессом 
в носу и ППН показатели чувствительности 
превышают порог по сравнению с большинст-
вом других исследуемых в первой группе. По 
всей видимости это объясняется уже не столько 
индивидуальной характеристикой, сколько на-
личием хронического процесса, изменяющего 
электрохимические свойства тканей. А доволь-
но быстрое «восстановление» (снижение поро-
га) на слизистой мягкого неба после возобнов-
ления носового дыхания у этих больных может 
быть объяснено рецепторной адаптацией в ус-
ловии постоянного раздражения аэродинамиче-
ским потоком при ротовом дыхании до вмеша-
тельства.  

В таблице представлены средние значе-
ния показателей в обеих выборках. При их со-
поставлении наглядно отличие в двух группах 
по всем точкам, кроме «контрольной», не яв-
ляющейся вовлеченной в патологический про-
цесс, что может в определенной степени под-
тверждать «чистоту» эксперимента. Превыше-
ние порога чувствительности в основной группе 
в несколько раз может быть объяснено (также 
как и в случае с хронической патологией) элек-
трохимической нестабильностью тканей в со-
стоянии воспаления. 
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Сравнение средних показателей порогов электрической чувствительности тканей в группах 

Показатель 
Ме (QI – QIII), мкА Уровень  

значимости  
отличия, p Основная группа, (n=26) Группа контроля, (n=11) 

носовая раковина 180 (27 – >250) 39 (19 – 237,25) 0,47 
нос. перегородка 90 (27 – 240) 23 (11,25 – 230) 0,40 
небная миндалина 200 (34 – >250) 185 (90 – 125) 0,71 
мягкое небо 90 (33,5 – 229,8) 35 (24,5 – 170) 0,46 
нижняя губа >250 (162,5 – >250) >250 (180 – >250) 0,78 

 
Примечание: в таблице указано медианное значение показателя (Ме), значения первого и третьего 

квартилей (QI – QIII); при проведении сравнения использован критерий Манна-Уитни. 
 
Один из основателей использованного в 

данной работе метода, профессор Л. Р. Рубин пи-
сал: «…некоторые клиницисты, мало знакомые с 
сущностью электродиагностики, … пытаются до-
казать, что определенные заболевания характери-
зуются соответствующими цифрами электровоз-
будимости. В действительности же одни и те же 
нарушения электровозбудимости могут иметь ме-
сто при самых разнообразных патологических 
состояниях, … (а) электровозбудимость может 
варьировать в самых широких пределах… Вот 
почему никаких цифр, никаких диапазонов для 
разных заболеваний устанавливать нельзя. Роль 
электродиагностики в клинике переоценить труд-
но, но это не значит, что на основании получен-
ных с ее помощью данных можно поставить диаг-
ноз» (Рубин Л.Р., 1976). Такой базовый посыл 
санкционирует ориентировать полученные дан-
ные в несколько ином направлении. 

Выводы. Выявленное превышение сред-
него показателя порога чувствительности в ос-

новной группе хотя и не может быть расценено 
как статистически значимый признак, что ско-
рее всего связано с довольно малой выборкой в 
контрольной группе, однако позволяет оптими-
стически планировать дальнейшие исследова-
ния по данной теме. 

Определенные неудобства (специфич-
ность электрода, ограниченный диапазон уровня 
раздражителя и др.) требуют создания соответ-
ствующего задаче прибора (подана заявка на 
изобретение). 

Регистрация электрической чувствитель-
ности различных частей тела поможет составить 
биоэлектрическую карту человеческого орга-
низма, обещает вывести (либо нивелировать) 
возрастные, гендерные, расовые, а также али-
ментарные, климатические, экологические и пр. 
закономерности, позволит сопоставить их с дру-
гими показателями, что может быть использо-
вано в различных областях медицинской науки, 
в т.ч. и биоинженерии. 

 
© Д.М. Байрак, В.Г. Гурьянов, 2019 
 
 
 
 
 

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Ю.А. ГАСЮК (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК РИНОСПОРИДІОЗУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ  
НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ  

 
Риноспоридіоз, риноспоридіозна грану-

льома або хвороба Зеєбера – дуже рідкісний 
глибокий мікоз, який викликають дріжджоподі-
бні гриби Rhinosporidium seeberi. Уперше кліні-
чний перебіг цієї патологія та її збудника дета-
льно описав Дж. Зеєбер, а сам термін «риноспо-
ридіоз» був введений у медичну практику в 
1905 році. Найбільш високі показники захворю-
ваності відзначаються в тропічних регіонах – 
перш за все це країни Південно-Східної Азії. 
Майже 90% усіх випадків риноспоридіозу при-

падає на Індію, Шрі-Ланку та Бангладеш. Осно-
вну масу пацієнтів складають особи, що пра-
цюють на рисових полях або у брудних водой-
мах. Існує теорія, згідно з якою водні ресурси 
інфікуються птахами, які також страждають на 
цю хворобу. Вхідними воротами інфекції у лю-
дей найчастіше є слизова оболонка носа (70%) 
або кон'юнктива (15%). У інших випадках 
Rhinosporidium seeberi можє інфікувати також 
слизову параназальних синусів, піхви, уретри та 
статевого члену. 
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Мікологічні та серологічні методи до те-
перішнього часу не розроблені. По-перше 
Rhinosporidium seeberi не росте на відомих для 
мікробіологів середовищах, а по-друге, системні 
імунологічні дослідження щодо цього збудника 
не проводились. Сучасна діагностика базується 
на виявленні збудника при гістологічному дос-
лідженні матеріалу, взятого із інфільтратів. На 
гістологічних зрізах визначається 
Rhinosporidium seeberi на різних стадіях свого 
дозрівання: великі сферули розміром до 250-300 
мкм, заповнені овальними спорами, розірвані 
або взагалі пусті. Спори досить легко візуалізу-
ються при звичайному гістологічному забарв-
ленні гематоксилін-еозином. Проте зрілі спора-
нгії або суперечливі моменти можна ідентифі-
кувати при ШИК-позитивному забарвленні або 
при забарвленні за методом Грідлі. Навколо 
збудника формуються клітинні інфільтрати, що 
складаються із еозинофілів, плазматичних клі-
тин та фібробластів.  

У останні роки у вітчизняній літературі не 
описано жодного випадку хвороби Зеєбера. То-
му, наше власне клінічне спостереження ринос-
поридіозу слизової носової порожнини у грома-
дянина України, який ніколи не перебував у ен-
демічних районах, є унікальним та буде цікавим 
для оториноларингологів.  

Пацієнт Ф., 1981 р.н. звернувся до отола-
рингологічного відділення зі скаргами на трива-
ле прогресуюче затруднення носового дихання, 
поперемінне закладання носу, слизово-
геморагічні виділення із правої носової порож-
нини. Із анамнезу хвороби: закладеність носу 
поступово прогресує протягом останніх двох 
років, в останні місяці додалися інші симптоми. 
Із анамнезу життя: пацієнт ніколи не перебував 
у країнах Південно-Східної Азії або Південної 
Америки. У загальному аналізі крові визнача-
ється помірний лейкоцитоз зі зрушенням лейко-
цитарної формули в сторону юних і паличкоя-
дерних нейтрофілів, підвищення ШОЕ не вияв-
лено. 

При оптичній риноскопії: на передньому 
кінці правої нижньої носової раковини – полі-
поподібне утворення рожевого кольору на тон-
кій ніжці, діаметром близько 3 см., що контак-

тує із носовою переділкою та практично повніс-
тю закриває загальний носовий хід. При зонду-
ванні воно легко зміщується. З іншої сторони 
структури носової порожнини незмінені, проте 
відмічається компенсаторна гіперплазія слизо-
вої нижньої носової раковини.  

Під місцевою інфільтраційною анестезією 
поліпоподібне утворення правої нижньої носо-
вої раковини видалено із підлягаючою під його 
ніжкою слизовою. У подальшому проведена 
двобічна вазотомія слизової передніх кінців ни-
жніх носових раковин. Носове дихання віднов-
лено. Кровотеча практично відсутня. Наступної 
доби пацієнт виписаний із стаціонару у задові-
льному стані. Післяопераційний період прово-
дився у амбулаторних умовах. Призначена іри-
гаційна терапія назальними ізотонічними роз-
чинами натрію хлориду протягом 7 діб. Фібри-
новий наліт видалявся під час туалету носової 
порожнини (3 процедури). При контрольній ри-
носкопії на 7 добу на передньому кінці правої 
нижньої носової раковини – невелика ерозія із 
регенерацією епітелію. Носове дихання – вільне.  

Результати гістологічних досліджень пе-
ревершили усі сподівання. На гістологічних зрі-
зах, забарвлених гематоксилін-еозином, визна-
чається: «поліпоїдне утворення, покрите війчас-
тим епітелієм, строма утворена грануляційною 
тканиною, яка рясно інфільтрована порожніми 
сферулами або сферулами із ендоспорами. Деякі 
сферули із розірваними стінками та елімінацією 
ендоспор назовні». Встановлений патогістологі-
чний висновок – риноспоридіоз слизової оболо-
нки носа. 

 Отже, риноспоридіозна гранульома – до-
сить рідкісна форма хронічного продуктивного 
запалення поверхневих слизових оболонок або 
шкіри може зустрічатись у неендемічній Украї-
ні. Термін «риноспоридіоз» не завжди відпові-
дає своєму визначенню, оскільки під ним розу-
міють мікоз, викликаний грибом Rhinosporidium 
seeberi незалежно від локалізації. На нашу дум-
ку, його слід використовувати лише при ура-
женні слизової носової порожнини, параназаль-
них синусів або шкіри зовнішнього носа. В ін-
ших випадках захворювання більш доцільним є 
термін «споридіозна гранульома». 

 
© С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк, 2019 
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С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, І.С. ГИЧАК (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

СУЧАСНІ СВІТОВІ СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ОЛЬФАКТОРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 
 

Нюхова функція є надзвичайно важливою 
для виживання людини в умовах навколишнього 
середовища. За допомогою нюху відбувається 
розпізнавання небезпеки, свіжості та смаку їжі, 
міжособистісна комунікація, формування стате-
вого потягу. Ольфакторну дисфункцію (дисос-
мію) розділяють на гіперосмію, нормосмію, гіпо-
смію, аносмію, паросмію, фантосмію. Відомо, що 
близько 5% населення планети страждають на 
аносмію. У сучасних європейських наукових пу-
блікаціях можна зустріти дані, що зі збільшенням 
віку зростає кількість зареєстрованих випадків 
погіршення або повної втрати нюхової функції, 
цей стан виділяють окремо – пресбіосмія. Метою 
наших досліджень було провести аналіз сучасної 
іноземної літератури щодо діагностики ольфак-
торної дисфункції. Серед причин, що призводять 
до даного патологічного стану, відносять череп-
но-мозкові травми, хронічні риносинусити з/без 
наявності кіст, назальних поліпів, ураження сли-
зової оболонки носа та головного мозку вірусною 
інфекцією, Корсаківський психоз, дисосмія та-
кож є ранньою діагностичною ознакою нейроде-
генеративних захворювань, таких як хвороба Па-
ркінсона, Альцгеймера, пріонна хвороба Кройц-
фельдта – Якоба. Для постановки діагнозу необ-
хідно деталізувати скарги пацієнта, коли та за 
яких обставин почалось захворювання, його пе-
ребіг, характер порушення, перенесені захворю-
вання та які ліки хворий вживав. Важливим ета-
пом ЛОР-огляду є назальна ендоскопія. У випад-
ку, коли підозрюється когнітивне порушення, 
необхідно провести МРТ голови та консультацію 
невролога. Щодо суб’єктивних методів діагнос-
тики, то на сьогоднішній день у світі у щоденній 
практиці ЛОР-лікарів широко використовуються 

нюхові тести, навіть для оцінки ефективності 
лікування банальних риносинуситів. Alcohol 
Sniff test (AST) – тест на виявлення порушення 
функції нюху, який тривало застосовувався аме-
риканськими неврологами як рутинний метод 
перевірки функції черепно-мозкових нервів. На 
сьогоднішній день Німецька асоціація оторино-
ларингології, хірургії голови та шиї рекомендує 
застосовувати більш удосконалений Sniffin´ 
Sticks test для скринінгу дисосмій. Іспанське 
ЛОР-товариство використовує у своїй практиці 
Barselona Smell Test- 24 (BAST-24), який адапто-
ваний до іспанців, враховуючи особливості їх 
сприйняття. В той час як «золотим стандартом» 
діагностики у США є University of Pensilvania 
Smell Identification Test (UPSIT). Цей тест є ши-
роко розповсюдженим і адаптованим для бага-
тьох країн, перекладений на 12 іноземних мов. 
Об’єктивним методом діагностики дисосмій є 
метод реєстрації викликаних потенціалів – 
Olfactory evoked potentials (OEPs), в основі якого 
лежить електричне стимулювання нюхової діля-
нки слизової носа та метод ольфактометрії так 
званого «вимушеного вибору» (Forced-choice) за 
допомогою ольфактометра, в основі якого – поріг 
сприйняття 12 ароматів різної інтенсивності у 
багатьох комбінаціях та математична обробка 
отриманих даних. 

Отже, розуміючи ризики несвоєчасної ді-
агностики ольфакторної дисфункції, необхідно 
впроваджувати у рутинну практику сімейних 
лікарів та лікарів-оториноларингологів скринін-
гові нюхові тести. У випадку виявлення дисос-
мії, пацієнта необхідно ретельно обстежити для 
з’ясування істинної причини захворювання та 
призначення відповідного лікування. 
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СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ОБЛІТЕРАЦІЇ  
ШТУЧНОГО ЛОБНО-НОСОВОГО СПІВУСТЯ ПІСЛЯ FESS 

 
Пацієнти з хронічними формами фронти-

тів у переважній більшості вимагають застосу-
вання хірургічних методів лікування. Аналіз 
даних світової літератури показує, що частота 
рецидивів фронтиту після ендоскопічної функ-
ціональної синусотомії становить близько 20%, 

при цьому майже в половині випадків вимага-
ється проведення реоперації. Зважаючи на дос-
татньо високий рівень рецидивів хронічного 
фронтиту після ендоназальних фронтотомій, 
причина яких частіше пов’язана з рубцевою об-
літерацією штучного співустя, ми задались ціл-
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лю розробити ефективні способи їх попере-
дження, які б задовольняли своїми функціона-
льними результатами. 

Мета дослідження – дослідити ефектив-
ність пластики лобно-носового співустя із за-
стосуванням мукоперіостального клаптя на ніж-
ці при проведенні ендоназальної фронтотомії 
пацієнтам з хронічним фронтом. 

Матеріали та методи дослідження 
В період з січня 2014 по січень 2017 року 

на базі ЛОР-відділення Полтавської обласної 
клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського було 
проведено хірургічне лікування 248 пацієнтів з 
хронічним запаленням лобної пазухи.  

В залежності від характеру змін в лобній 
пазусі, залучення в патологічний процес інших 
навколоносових пазух та наявності морфологіч-
них порушень внутрішньоносових структур ви-
конувались такі види хірургічних втручань: ен-
доназальні фронтотомії (20,9%); ендоназальні 
фронтотомія з корекцією ВНС (6,5%); фронто-
томії у складі полісинусотомій (40,3%); поліси-
нусотомії, що включали фронтотомію та корек-
цію внутрішньоносових структур (22,6%); екст-
раназальні фронтотомії (9,7%).  

З усіх прооперованих пацієнтів, в рамках 
даного дослідження, ми відібрали 67 випадків 
неускладненого перебігу хронічного фронтиту. 
Ці пацієнти були розподілені на 2 групи: 1-а 
група – 31 пацієнт, що були прооперовані за 
класичною методикою ендоназальної фронто-
томії типу розширеного дренажу (DrafII), 2-а 
група – 36 пацієнтів прооперовані за модифіко-
ваною методикою. З метою профілактики зро-
щення утвореного штучного лобно-носового 
співустя при ендоназальному доступі і для 
отримання стійких функціональних результатів 
нами було застосовано модифікований спосіб 

ендоназальної фронтотомії, за основу якого взя-
то методику розширеного дренажу лобної пазу-
хи. Ця методика була виконана усім пацієнтам 
2-ї клінічної групи.  

Результати та їх обговорення 
За модифікованим способом нами було 

прооперовано 36 хворих на хронічний фронтит. 
Ускладнень в ході проведення хірургічного 
втручання не спостерігалось. 

Показники риноманометрії до хірургічно-
го втручання та через 1 місяць мають статисти-
чно достовірну різницю у пацієнтів 2 групи, 
яким було виконано ендоназальну фронтотомію 
з корекцією внутрішньоносових структур 
(р<0,05, при значенні t-критерію Стьюдента 
2.306). Показники риноманометрії свідчать про 
зниження носового опору у пацієнтів обох груп, 
яким проведена корекція ВНС. 

Висновки 
Серед усіх пацієнтів ЛОР-стаціонару ізо-

льоване або поєднане хронічне запалення фрон-
тального синусу в загальній структурі синуситів 
спостерігалось в 21,64% випадків. 

Хронічне запалення лобної пазухи потре-
бує застосування хірургічної лікувальної такти-
ки в 95% випадків. 

Застосування пластики лобно-носового 
співустя при проведенні ендоназальної фронто-
томії сприяє більш ранньому клінічному оду-
жанню пацієнтів, зниженню кількості рецидивів 
фронтиту. 

Застосування риноманометрії дозволяє 
дати якісну та кількісну характеристику стану 
назальної вентиляції, що є важливим критері-
єм ефективності проведеної корекції внутріш-
ньоносових структур та прогностично досто-
вірним показником вентиляції навколоносо-
вих пазух. 
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ПИТАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ  
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИНУСОТОМІЇ 

 
Гострі та хронічні риносинусити є одними 

з найбільш поширених захворювань в оторино-
ларингологічній практиці. В Україні за останнє 
десятиліття питома вага риносинуситов щорічно 
збільшується в 1,5-2 рази. В багатьох випадках, 
особливо, коли йдеться про хронічні форми за-

хворювання, застосовуються хірургічні методи 
лікування. 

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

Мета дослідження: обґрунтувати кліні-
чну ефективність застосування препаратів, що 
містять гиалуронат натрію, в післяопераційному 
періоді у пацієнтів, що перенесли эндоназаль-
ную фронтотомию. 

Матеріали і методи дослідження 
У період з 2015 по 2017 роки на базі ЛОР-

відділення Полтавської обласної клінічної ліка-
рні нами було обстежено і прооперовано 67 па-
цієнтів з хронічним фронтитом. Для визначення 
об'єму хірургічного втручання, прогнозування, а 
також аналізу і верифікації показників ефектив-
ності лікування, що реалізовуються, використо-
вувалася програма комп'ютерного планування 
ринохірургічних втручань, розроблена на кафе-
дрі біомедичної інженерії Харківського націо-
нального університетурадіоелектроніки. 

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 ло-
бовій пазусі за методикою простого дрена-
жу(тип І), іншим – розширеного дренування 
тип ІІ а. 

Доопераційне обстеження усіх пацієнтів 
включало комп'ютерну томографію, оптичну 
ендоскопію і задню активну риноманометрію, 
вивчення і аналіз яких дозволяв визначити об'єм 
втручання і планування її етапів. За даними ри-

номанометрии оцінювалися показники аероди-
намічного носового опору, значення якого в 
умовній нормі складало 0,3-1Δ кПа∙з/л. 

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

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

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

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

Проведене клінічне дослідження дозволи-
ло зробити висновок, що місцеве застосування 
препаратів, що містять гіалуронову кислоту, 
дозволяє істотно поліпшити репаративні проце-
си пацієнта в ранньому післяопераційному пері-
оді. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОЇ АДАПТАЦІЇ У ОСІБ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ  
СТРЕСОВИМИ РОЗЛАДАМИ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ 

 
Для сучасної світової спільноти характер-

ним є високий рівень різних видів кризових 
явищ, постійне зростання суспільно-
економічних протиріч. Все це негативним чи-
ном впливає на здоров’я людини, якість та три-
валість життя, призводить до стресових станів. 
Стрес – це неспецифічна реакція організму на 
сильний вплив різноманітних екстремальних 
видів зовнішніх подразників. Його прояви вияв-

ляються на фізіологічному, психологічному та 
поведінковому рівнях, призводять до значних 
функціональних порушень. Останні п’ять років 
наша країна живе в умовах інтенсивної стресо-
вої ситуації, до традиційних стресорних еконо-
міко-соціальних факторів долучились руйнівні 
фактори пов’язані із збройним конфліктом. Згі-
дно з дослідженнями Київського міжнародного 
інституту соціології, у 2018 р. 52 % з числа тих, 
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хто брав участь в опитуванні, зазначили, що пе-
реживають сильну стресову ситуацію. Практич-
но такі ж результати (53 %) були отримані і в 
2017 р. 

 В умовах стресу порушується нормальна 
робота всіх систем організму – нервової, серце-
во-судинної, імунної. При цьому виникає про-
гресуюче виснаження адаптаційних можливос-
тей організму Вестибулярний та слуховий ана-
лізатори також зазнають згубного впливу стре-
сових ситуацій, виникає кохлео-вестибулярний 
синдром. 

 Враховуючи вищенаведене, було прове-
дено дослідження слухової адаптації (СА) у осіб 
з різним ступенем стресових розладів. Обстеже-
но 65 пацієнтів у віці від 25 до 45 років. Попе-
редньо психо-емоційний стан цих осіб визнача-
ли за допомогою тестування з використанням 
спеціальних методик і опитувальників. Згідно 
отриманих результатів пацієнти були розподі-
лені таким чином: І група – особи з помірним 
стресом (17 чол.), ІІ група – з достатньо вираже-
ними його проявами (23 чол.) і ІІІ група з силь-
но вираженим стресом (25 чол.).  

Всім пацієнтам було проведено аудіомет-
ричне обстеження стану слухового аналізатору. 
В усіх групах були пацієнти з різним рівнем 
слухового сприйняття: 30 обстежених вияви-
лись нормальночуючими, 19 мали початкові 
порушення слуху в зоні високих частот, а у 16 – 
діагностували I ступінь втрати слуху. Розподіл 
пацієнтів з нормальним станом слуху і з почат-
ковими його порушеннями в різних групах сут-
тєво не відрізнявся. Переважна кількість обсте-
жених з І ступенем втрати слуху виявлялась са-
ме в групі з максимальними проявами стресу.  

 Показники СА оцінювались на частотах 
0,5 та 2,0 кГц з використанням двох методик – 
проводили тест порогової СА та тест СА з нава-
нтаженням. Згідно з першою методикою у хво-
рого вимірювали пороги чутливості даних тонів. 
Через деякий час хворий переставав чути сигнал 
і тоді його інтенсивність поступово збільшували 
з шагом 5 дБ. Необхідно було досягти такого 
рівня, щоб хворий міг сприймати стимул безпе-
рервно протягом 60 с. При цьому величина СА 
дорівнювала різниці між величиною вихідного 
порогу слуху та рівнем стабільного сприйняття 
тону протягом 60 с. Нормальна СА не переви-
щує 10 дБ. За другою методикою спочатку та-
кож вимірювали поріг слухового сприйняття. 
Надалі інтенсивність даного сигналу значно пі-
двищували (до 80 дБ) і подача його тривала 3 
хв. Після цього знову вимірювали поріг сприй-
няття. Різниця між цими пороговими значення-
ми була величиною СА за умов навантаження. 
При проведенні тесту визначення порогової СА 

(без навантаження) було виявлено, що у всіх 
групах показники слухової адаптації пацієнтів з 
нормальним слухом та початковими його пору-
шеннями були в межах нормальних значень 0-
10 дБ. Підвищення величини СА до 15 дБ відмі-
чали лише для пацієнтів з І ступенем втрати 
слуху у всіх трьох групах обстежених. Таким 
чином, можна зазначити, що даний тест практи-
чно не дозволила виявити різницю в показниках 
СА у осіб з різним ступенем тяжкості стресу. 
СА змінювалась незначним чином (зростала до 
5 -10 дБ) лише за умов наявності у пацієнтів І 
ступеня втрати слуху. Тобто слухова адаптація 
виміряна таким чином залежить в першу чергу 
від стану слухової функції. 

При застосуванні для оцінки рівня СА те-
сту з навантаженням отримано такі результати. 
У пацієнтів з різними ступенем проявів стресу 
(І-ІІІ групи) СА дорівнювала 0-10 дБ при нор-
мальному стані слуху. Якщо у обстежених ви-
являли початкові порушення слухової функції, 
то показники СА у них також не перевищували 
10 дБ.  

Таким чином, можна зазначити, що рівень 
стресу у осіб без порушення та з початковими 
розладами слуху не впливав на СА. За цих умов 
адаптаційні можливості органу слуху практично 
не порушувались і справлялись зі стресовими 
навантаженнями. 

Інші результати були отримані у випадку 
наявності у обстежених І ступеня втрати слуху. 
При цьому у пацієнтів І групи величина слухо-
вої адаптації підвищувалась в середньому до 30 
дБ, а у хворих ІІ групи зростала до 30-40 дБ. У 
осіб з сильно вираженим рівнем стресу показ-
ники СА зростали ще більше і дорівнювали 40-
50 дБ. Тобто в разі погіршення слухової функ-
ції до І ступеня слухова адаптація виявляла 
чітку залежність від рівня стресу. Адаптаційні 
механізми слухової системи порушувались, їх 
негативні прояви зростали при підвищенні сту-
пеня стресових розладів від незначного до си-
льного. 

Проведені дослідження показали, що тест 
порогової СА, так званий «Tone-Decay Test», не 
дає можливості виявити вплив рівня стресу на 
показники СА. При різних станах стресових ро-
зладів не було відмінностей в показниках, що 
реєструвались.  

Тест з навантаженням дав змогу оцінити 
особливості проявів феномену слухової адап-
тації в залежності від психо-емоційного (стре-
сового) стану пацієнта. Виявлено прямо пропо-
рційну залежність результатів зростання рівня 
СА від тяжкості стресових порушень. При 
цьому важливим показником була ступінь 
втрати слуху у даної особи. Суттєве підвищен-
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ня величини слухової адаптації у всіх групах 
обстежених спостерігали лише за умов вияв-
лення у хворих погіршення слуху не менш як І 
ступеня. Згідно з існуючими науковими погля-
дами, слухова адаптація є відображенням фун-
кціонального стану саме центральних відділів 
слухової системи, а не її рецепторних утворень. 
І зміни показників СА у даного контингенту 
хворих можуть слугувати підтвердженням то-

го, що вони мають зниження слуху саме за ра-
хунок порушення в центральному відділі слу-
хового аналізатора.  

 Таким чином, можна констатувати, що 
стрес різного ступеня проявів, що супроводжу-
ється у хворих погіршенням слухової функції, 
призводить до виснаження адаптаційних мож-
ливостей слухової системи, яке оцінювалось за 
показниками тесту СА з навантаженням. 
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В.В. БЕРЕЗНЮК, О.М. ГОСПОД (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. et al, 2003; Bramerson A. et al., 2004;). 
Найбільш частими причинами дизосмій є респі-
раторно-вірусна інфекція (39%), патологія носа і 
навколоносових пазух (21%), наслідки черепно-
мозкової 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 et al., 2013).  

При респіраторних незапальних нюхових 
порушеннях велика роль віддається викривлен-
ням і деформаціям носової перегородки іноді в 
поєднанні з гіпертрофією нижніх носових рако-
вин (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 дихаль-
них порушень у пацієнтів з вазомоторним рині-
том і гіпертрофією середньої носової раковини 
на тлі обмежених викривлень носової перегоро-
дки (гребені носової перегородки). 

Матеріали і методи 
Нами обстежені 93 пацієнти (45 чоловіків 

і 48 жінок) у віці від 19 до 65 років, що знаходи-
лися на лікуванні у відділенні оториноларинго-
логії №1 КЗ "Дніпропетровська обласна клініч-
на лікарня ім. І.І. Мечникова". 

Усім пацієнтам проводився детальний 
збір скарг і анамнезу захворювання, стандарт-
ний оториноларингологічний огляд, загальнок-

лінічні методи дослідження. Крім того, прово-
дилося ендоскопічне дослідження порожнини 
носа і носоглотки, КТ носа і навколоносових 
пазух, дослідження нюху за допомогою візуаль-
но-аналогової шкали (ВАШ) і методу "Sniffin' 
Sticks Test" роздільно для кожної половини но-
са, риноманометрія. 

 Усі досліджувані пацієнти були поділені 
на 2 групи:  

1-а група (основна) : пацієнти з вазомото-
рним ринітом, гіпертрофією середньої носової 
раковини ("concha bullosa") і обмеженим викри-
вленням носової перегородки - 47 чоловік, яка 
розділена на 2 підгрупи - 1а) Пацієнти з двосто-
ронньою гіпертрофією середньої носової рако-
вини - 24 людини. 1б) Пацієнти з односторон-
ньою гіпертрофією середньої носової раковини - 
23 людини.  

2-а група (порівняння) : пацієнти з вазо-
моторним ринітом і обмеженим викривленням 
носової перегородки без гіпертрофії середніх 
носових раковин - 46 чоловік. 

Результати дослідження 
В основній групі (n = 47), підгрупа 1а (n = 

24), за даними ольфактометрії методом SST: 
нормальний нюх виявлено у 5 пацієнтів (20,8%), 
гіпосмія - 19 пацієнтів (79,2%) симетрично у 
всіх випадках, аносмія не визначена. За даними 
риноманометрії: виражене порушення носового 
дихання виявлено у 16 пацієнтів (66.7%), помір-
не порушення - 8 пацієнтів (33,3%).  

Підгрупа 1б (n = 23), за даними ольфакто-
метрії: нормальний нюх виявлено у 5 пацієнтів 
(21,8%), асиметрична гіпосмія - 18 пацієнтів 
(78,2%) з більш вираженими порушеннями з боку 
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"concha bullosa", аносмія не визначена. За даними 
риноманометрії: виражене порушення носового 
дихання виявлено у 15 пацієнтів (65.2%), помірне 
порушення - 8 пацієнтів (34,8%).  

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 рино-
манометрії: виражене порушення носового ди-
хання виявлено у 24 пацієнтів (52,2%), помірне 
порушення - 22 пацієнтів (47,8%). 

 Для лікування функції носового дихання 
і нюхової функції у пацієнтів з вазомоторним 
ринітом, гіпертрофією середньої носової рако-
вини і обмеженим викривленням носової пере-
городки нами був розроблений комбінований 
спосіб хірургічного лікування "concha bullosa" у 
комбінації з підслизовою холодноплазмою коб-
ляцією нижніх носових раковин і ендоскопіч-

ною підслизовою кристотомією гребенів носо-
вої перегородки), з позитивним морфологічним і 
функціональним результатом. 

Висновки 
1. Розлади нюху у пацієнтів основної гру-

пи за даними ольфактометрії виявляються у бі-
льшості з них (двостороння "concha bullosa" – 
79.2%).  

2. Розлади нюху у пацієнтів групи порів-
няння 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 18,5 % частіше, 
ніж у пацієнтів з вазомоторним ринітом і обме-
женим викривленням носової перегородки без 
гіпертрофії середніх носових раковин. 

 
© В.В. Березнюк, О.М. Господ, 2019 
 

 
 
 
 

І.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. КОВТУНЕНКО, В.В. БЕРЕЗНЮК (ДНІПРО, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ КОМБІНОВАНОГО ЕНДОСКОПІЧНОГО ТА МІКРОХІРУРГІЧНОГО 
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТА У ДІТЕЙ ДО 12 РОКІВ 

 
Хронічний гнійний середній отит (ХГСО) 

– захворювання, з яким нерідко доводиться сти-
катися ЛОР-лікарям в повсякденній практиці. 
До сьогодення повноцінна санація середнього 
вуха, ураженого холестеатомою, залишається 
важким хірургічним завданням. Особливо це 
стосується т.зв. «агресивної холестеатоми». Аг-
ресивна холестеатома зустрічається у пацієнтів 
усіх вікових груп, але найбільш часто у дітей - 
64% (Кокоркін Д.Н.,2011). Втрата слуху негати-
вно позначається в дитячому віці, оскільки при-
зводить до порушення розвитку як мовного, так 
і інтелектуального. 

Мета дослідження: Підвищення ефекти-
вності хірургічного лікування хронічних отитів 
у дітей до- та препубертатного віку з викорис-
танням комбінованих ендоскопічних та мікрохі-
рургічних технік. 

Матеріали і методи 
Вивчались результати хірургічного ліку-

вання холестеатомних отитів у дітей з викорис-
танням ендоскопічних і мікрохірургічних тех-
нологій. Було прооперовано 16 дітей з діагнозом 
«хронічний гнійний середній отит з холестеато-
мою» за допомогою різних комбінованих хірур-
гічних методик, у тому числі і вдосконаленим 

нами способом. 2 дитини віком до 4 років проо-
перовано ендоаурально за допомогою мікроско-
па та кутового ендоскопа. У 7 випадках при неі-
нвазивній холестеатомі і вираженій пневматиза-
ції соскоподібного відростка проводився закри-
тий варіант – роздільна аттікоантротомія з реві-
зією важкодоступних місць за допомогою ендо-
скопів. 8 дітей старшого віку було прооперовано 
відкритою методикою з мастоїдопластикою та 
оссікулопластикою. При ревізії тимпанального 
синусу за допомогою кутового ендоскопа двічі 
були виявлені залишки холестеатоми, які у май-
бутньому привели би до рецидиву. Під контро-
лем зору за допомогою ендоскопа залишки хо-
лестеатоми повністю видалені.  

Результати: За період з липня 2018 р по 
травень 2019 р операції з приводу хронічного 
гнійного середнього отиту були виконані 16 ді-
тям (17 вух, 10 хлопчиків і 6 дівчаток). У 15 ви-
падках операція була первинною (88,2%), в 2 ви-
падках виконувалася реоперація після попередніх 
хірургічних втручань (11,8%). За період з липня 
2018 р по травень 2019 р пацієнти знаходилися 
під наглядом з використанням ендоскопів, отомі-
кроскопії, імпедансометрії, аудіометрії, МРТ 
DWI. Рецидиву холестеатоми виявлено не було. 
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Висновки: хірургічна тактика ведення 
пацієнтів в дитячому віці залежить від бага-
тьох факторів: вік пацієнта, тривалість захво-
рювання, інвазивність холестеатоми, стан 
слухової труби, пневматизація соскоподібного 
відростка, функції слухового нерва, стану 
слухових кісточок, слизової барабанної поро-
жнини... Вибір найбільш оптимального обсягу 
хірургічного втручання має важливе значення 
в післяопераційному періоді, особливо у дітей 

молодшого віку, а також в соціальному та 
психологічному розвитку дитини. Комбінація 
ендоскопічних та мікроскопічних хірургічних 
технік дозволяє більш якісно санувати важко-
доступні місця барабанної порожнини там, де 
мікроскоп не дає можливість візуалізації, та-
ким чином знизити частоту резидуальної хо-
лестеатоми і рецидиву, а також, отримати гар-
ний гігієнічний статус і функціональний ре-
зультат. 
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А.Л. БОБРОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ТРИВАЛОЇ ПРЯМОЇ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ  
НА ДЕНЕРВОВАНИЙ КРУГОВИЙ М'ЯЗ ОКА ПРИ ОДНОБІЧНОМУ УРАЖЕННІ 

ЛИЦЕВОГО НЕРВА ЗА ДОПОМОГОЮ БІОЕЛЕКТИЧНОЇ СИСТЕМИ  
В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 
Використання прямої електричної стиму-

ляції для виклику скорочення денервованого 
кругового м’яза ока (КМО) при експеримента-
льному паралічу лицевого нерва дозволяє отри-
мати повне закриття очної щілини. Метою дос-
лідження було вивчення морфологічних змін у 
денервованому м’язі під впливом прямої елект-
ростимуляції двохфазними імпульсами на потязі 
тривалого часу. 

Дослідження виконано на 12 кролях, які 
були розподілені на 2 групи. У всіх тварин була 
створена модель однобічного периферичного 
паралічу лицевого нерва (ЛН). У основній групі 
відразу після цього було проведена імплантація 
запропонованого пристрою разом з підшкірни-
ми стимулюючими електродами в верхнє повіко 
на боці УЛН і реєструючими електроміографіч-
ним електродом у здоровий КМО. Стимуляція 
виконувалась двофазними імпульсами з регу-
льованими параметрами, які проводились до 
медіального і латерального кутів очної щілини. 
Стимуляція виконувалась щоденно, на протязі 
30 діб по 2 години. Була підтверджена можли-
вість відновлення повного синхронного закрит-
тя очної щілини на добольовому рівні за допо-
могою біоелектричної системи по типу зворот-
нього зв’язку яка повністю імплантується у тва-
рин з однобічним ураженням ЛН. Були отримані 
графіки співвідношення сила-тривалість імпу-
льсу, який викликав повне закриття повіки при 
різних параметрах стимуляції, з оцінкою: амплі-
туди імпульсу, тривалості імпульсу, числа імпу-
льсів і зміни параметрів стимуляції, необхідних 
для повного закриття ока під час всього періоду 

стимуляції. У контрольній групі тварини не 
отримували жодного лікування.  

Через 30 діб у всіх тварин були отримані 
КМО на боці паралічу ЛН для морфологічного 
дослідження. 

Iдентифiкацiя процесiв, що спостерiгалась 
в м’язових волокнах дослідних тварин, проводи-
ли за допомогою морфометричної обробки попе-
речних серійних зрізів на комп’ютерному аналі-
заторі зображень САІ-01АВН фірми „SELMI” 
(Україна) з використанням програмного забезпе-
чення «Кappaopto-electronics GmbH» (Німеччина) 
в 10 довільно взятих полях зору при однаковому 
збільшенні (х 800). Оцінювали: питому площу 
м’язових волокон (у відсотках), площу, зайняту 
м’язевою тканиною/до площі всього поперечного 
зрізу м’яза; співвідношення площ, зайнятих ком-
понентами сполучної та м’язової тканини у пло-
щині поперечного зрізу м’яза. 

На електронно-мікроскопічному рівні при 
однаковому збільшенні х 22 000 підраховували: 

- питому площу міофібрил, виражену у 
відсотках, визначали як відношення площі, за-
йнятої міофібрилами, до площі поперечного 
зрізу саркоплазми міоцитів;  

- питому площу мітохондрій, виражену у 
відсотках, визначали як відношення площі, за-
йнятої мітохондріями, до площі поперечного 
зрізу саркоплазми міоцитів;  

- проліферативну активність клітин у дос-
ліді порівняно з контролем (індекс Ki-67): ви-
значення співвідношенням кількості позитивно 
забарвлених клітин до загальної кількості клітин 
в полі зору (ядерна експресія). 
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Нормальність розподілу даних перевіряли 
за критерієм Шапіро-Уїлкі. Оскільки розподіл 
даних не відповідав показникам нормального 
розподілу, для статистичної обробки отриманих 
даних застосовували непараметричний критерій 
Манна-Уїтні щодо порівняння груп (дос-
лід/контроль). Статистичний аналіз та графічне 
представлення результатів виконували з вико-
ристанням пакета програм STATISTICA 6.1. 

При морфологічних дослідженнях 
виявлено структурні і ультраструктурні зміни, 
які вказують на підвищення морфо-
функціональної активності відновлення 
регенерації м’язових волокон у дослідній групі 
(під впливом прямої елктростимуляції). Окрім 
того, не виявлено специфічних патологічних 
змін під впливом прямої електростимуляції на 
протязі 30 діб. 

 
© А.Л. Бобров, 2019 
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НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЖИТТЯ ПРИ ЗАКРИТИХ ТРАВМАХ ГОРТАНІ  
ПІД ЧАС СУДОВО-МЕДИЧНОЇЕКСПЕРТИЗИ ЖИВИХ ОСІБ 

 
Визначення небезпеки для життя у пост-

раждалого при судово-медичної експертизи жи-
вих осіб базується на кваліфікуючих ознаках, 
які зазначені в «Правилах судово-медичного 
визначення ступеня тяжкості тілесних ушко-
джень» (затверджені наказом МОЗ України №6 
від 17.01.1995 року) .  

При закритих травмах гортані (ЗТГ) небе-
зпеку для життя можуть становити її ушко-
дження з формуванням закритих переломів її 
хрящів, зокрема щитоподібного або перснеподі-
бного та інших, що може бути пов’язано з роз-
витком гострої дихальної недостатності або ас-
фіксії внаслідок набряку, гематоми, деформації 
гортані і зменшенням і закриттям її просвіту. Як 
показує аналіз науково-методичної літератури 
(Клевно В.А., Богомолова И.Н., 2010; Тагаєв 
М.М., 2012; Крюков В.Н., Буромский И.В., 
2017)щодо судово-медичної оцінки зазначених 
травм за ступенем тяжкості тілесних ушкоджень 
погляди фахівців на застосування при цьому тих 
або інших кваліфікуючих ознак небезпеки для 
життя різняться.  

Мета роботи – визначення науково-
методичних підходів щодо небезпеки для життя 
при закритих травмах гортані в Україні та де-
яких країнах зарубіжжя для вдосконалення су-
дово-медичного визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень. В ході роботи нами було 
проведено порівняльний аналіз нормативних 
судово-медичних експертних документів, які 
діють в Україні, Білорусі, Казахстані, Киргизс-
тані, Молдові, Російській федерації. При цьому, 
проведений аналіз показав, що згідно з діючою 
нормою «Правил…» у нашій країні для того, 
щоб оцінити за ступенем тяжкості ЗТГ як тяжкі, 
небезпечні для життя тілесні ушкодження, не-

обхідним є наявність факту закритого ушко-
дження органу а також загрозливого для життя 
постраждалого стану, підтвердженого 
об’єктивними даними із медичної документації. 
Разом з тим, в наведених «Правилах…» не має 
окремого критерію із зазначенням, які саме ЗТГ 
та переломи хрящів гортані (ПХГ) можуть ста-
новити небезпеку для життя. При цьому, якщо в 
ретроспективному аспекті проаналізувати «За-
гальносоюзні правила судово-медичного визна-
чення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» 
1978 р., норми яких діяли в Україні до 1995 р., 
то в них є відповідний окремий критерій, яким 
акцентується увага на те, що саме переломи 
хрящів гортані з розривами слизової оболонки 
можуть становити небезпеку для життя. 

В «Інструкції про порядок проведення су-
дово-медичної експертизи…» Білорусі (2016 р.) 
та «Правилах судово-медичного визначення тя-
жкості шкоди здоров'ю» Киргизстану (2012 р.) є 
окрема схожа кваліфікуюча ознака тяжких тіле-
сних ушкоджень яка визначає, що до небезпеч-
них для життя слід відносити ПХГ: щитоподіб-
ного, перснеподібного, черпалоподібного, над-
гортанного, ріжкоподібного при наявності за-
грозливого для життя стану. Таким чином, в цих 
документах, на відміну від «Правил…» України 
вказується, що саме ЗТГ з переломами хрящів 
можуть становити небезпеку для життя, як це 
було зазначено у загальносоюзних правилах та 
крім того, на відміну від останніх, ще й деталі-
зуються переломи хрящів. В нормативних актах 
Казахстану а саме «Інструкції організації та 
проведення судово-медичної експертизи» (2010 
р.) та «Правилах організації та проведення судо-
вих експертиз…» (2017 р.) і «Правилах судово-
медичного визначення ступеня тяжкості шкоди 
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здоров'ю» Молдови(2003 р.)також,на відміну від 
«Правил…» України, є окрема схожа кваліфі-
куюча ознака, яка дозволяє до небезпечних для 
життя відносити закриті ПХГ, що супроводжу-
ються загрозливим для життя станом. Але при 
цьому, як це було і у загальносоюзних правилах, 
не деталізується, які саме ПХГ можуть станови-
ти небезпеку для життя. 

Дещо зовсім інший підхід до судово-
медичної оцінки ЗТГ застосовується в Російській 
Федерації. Зокрема, згідно п. 6.1.5 «Медичних 
критеріїв визначення ступеня тяжкості шкоди, 
заподіяної здоров'ю людини» (2008 р.), до небез-
печних для життя слід відносити всі випадки 
ПХГ, а саме:щитоподібного, перснеподібного, 
черпалоподібного, надгортанного, ріжкоподібно-
го, незалежно від того, супроводжувались вони 
небезпечними для життя явищами, або ні.  

Таким чином, проведені дослідження до-
зволили зробити висновки, що у нормативних 
документах України та переважної більшості 
країн зарубіжжя, які були проаналізовані, пе-
реважає морфо-функціональний підхід при ви-
значенні небезпеки для життя при закритій 
травмі гортані, при якому про загрозу життю 
свідчать відповідні клінічні симптоми морфо-
логічно визначеного експертом ушкодження. 
Застосування суто морфологічного підходу, 
який діє в Російський Федерації, при якому 
морфологія ЗТГ з переломами її хрящів сама по 
собі характеризує ушкодження як небезпечне 
для життя та дозволяє її віднести до тяжких 
тілесних ушкоджень, незалежно від того, бу-
дуть чи ні спостерігатися небезпечні для життя 
патологічні стани, є недосконалим та необґру-
нтованим. 

 
© М.В. Губін, В.О. Ольховський, Г.І. Гарюк, В.М. Губін, О.М. Ірклієнко, В.Л. Чуваков, 2019 
 

 
 
 

П.П. ГУРЭУ (КИШИНЕВ, МОЛДОВА) 

ГИБКАЯ ЭНДОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  
ВЕРРУКОЗНОЙ КАРЦИНОМЫ ГОРТАНИ 

 
Веррукозная карцинома (ВК) является 

редкой формой рака гортани (1-3%), представ-
ляющей сложности для диагностики и разработ-
ки тактики лечения. ВК является особой разно-
видностью плоскоклеточного рака, характери-
зующейся медленной локальной инвазией, вы-
сокой степенью дифференцировки клеток, пре-
имущественно экзофитным ростом, формирова-
нием массивного слоя кератина на поверхности, 
отсутствием тенденции к региональному и от-
даленному метастазированию, а в поздних ста-
диях – стенозированием просвета, компресси-
онным некрозом хрящей гортани и летальным 
исходом. 

Сотрудничество клинициста с патологом 
является критичным для постановки правильно-
го диагноза и разработки адекватной тактики 
лечения. Диагностические проблемы связаны 
главным образом с наличием толстого слоя ке-
ратина на поверхности опухоли, вследствие чего 
традиционная биопсия почти всегда является 
поверхностной и неадекватной, а гистологиче-
ское заключение – неинформативным. Гиподи-
агностика часто приводит к задержке адекватно-
го лечения и прогрессированию опухолевого 
процесса. 

Представляем наш опыт эндоскопиче-
ского лечения 23 пациентов с ВК гортани. Все 

пациенты в исследуемой группе были мужчи-
нами в возрасте от 38 до 80лет. Во всех случаях 
опухоль поражала средний отдел гортани. В 
зависимости от степени местного распростра-
нения опухоли пациенты распределились сле-
дующим образом: T1a – 7 (30,4%), T1b – 4 
(17,4%), T2 – 12 (52,2%). Традиционная био-
псия во всех случаях была неинформативной 
(«лейкоплакия», «пахидермия», «гиперкера-
тоз», «папиллома»). Для получения адекватно-
го образца ткани с целью гистологического 
подтверждения характера опухолевого процес-
са производилась фиброэндоскопическая пет-
левая диатермоэксцизия опухоли. После гисто-
логического подтверждения опухолевого про-
цесса выполнялась фотоабляция опухоли с по-
мощью YAG:Nd- лазера. Количество сеансов 
вариировало от 1 до 9 (в среднем – 2,2). В 14 
случаях вмешательство производилось под ме-
стной анестезией с предварительной премеди-
кацией на спонтанном дыхании. В 9 случаях 
использовалась подвесная ларингоскопия с вы-
сокочастотной струйной вентиляцией легких в 
комбинации с фиброларингоскопией. В 22 слу-
чаях (95,7%) был достигнут локальный кон-
троль. Период безрецидивного наблюдения 
варьировал от 9 до 193 мес (в среднем – 67 
мес). В 19 случаях рецидив не был выявлен. В 
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1 случае был диагностирован местный рецидив 
опухоли через 4 мес, который был разрешен с 
помощью повторной лазерной абляции. В 1 
случае после выявленного рецидива опухоли 
(плоскоклеточный неороговевающий рак (гиб-
ридная форма ВК гортани) была проведена лу-
чевая терапия с позитивным эффектом. В 1 
случае был выявлен местный рецидив через 4 
года, по поводу чего была выполнена ларинго-
фиссура с диатермоэксцизией опухоли и нало-
жением трахеостомы. В 1 случае после 4-го 
сеанса лазерной абляции контрольная биопсия 
выявила плоскоклеточный неороговевающий 

рак (гибридная форма ВК гортани), произведе-
на тотальная ларингэктомия, через 7 мес после 
которой наступил летальный исход. 

Выводы: Тесное сотрудничество клини-
циста и патолога является непременным усло-
вием для правильной постановки диагноза. По-
лучение достаточно крупного образца ткани при 
биопсии является критичным для правильного 
гистологического ответа. Фиброэндоскопиче-
ская лазерная абляция может быть предложена 
как метод выбора для большинства пациентов с 
ВК гортани при условии регулярного эндоско-
пического мониторинга. 

 
© П.П. Гурэу, 2019 
 

 
 
 

П.П. ГУРЭУ (КИШИНЕВ, МОЛДОВА) 

ХИРУРГИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ГРАНУЛЕМЫ ГОРТАНИ  
С ПОМОЩЬЮ ГИБКОГО ЭНДОСКОПА 

 
Неспецифические гранулемы (НГ) горта-

ни являются доброкачественными новообразо-
ваниями, которые обычно локализуются в зад-
ней трети голосовой складки, что соответствует 
голосовому отростку черпаловидного хряща. 
Этиопатогенез НГ до конца не выяснен. Основ-
ными предрасполагающими факторами в воз-
никновении данной патологии считаются желу-
дочно-пищеводный рефлюкс, голосовые нагруз-
ки и ларинго-трахеальная интубация. 

Представляем наш опыт лечения 24 паци-
ентов (мужчин – 14, женщин – 10) с НГ гортани 
с помощью гибкой эндоскопии. Возраст боль-
ных варьировал от 17 до 72 лет. В 21 случае но-
вообразования поражали средний отдел гортани, 
в 1 случае – средний и надскладочный отдел, в 2 
случаях – подскладочный отдел гортани. Задняя 
треть голосовой складки была вовлечена в про-
цесс в 21 из 24 случаев. В 5 случаях процесс 
был двухсторонним. Размеры новообразований 
варьировали от 0,4 до 2,0 см в диаметре. 

Хирургические вмешательства произво-
дились под местной анестезией, в ряде случаев – 
с предварительной премедикацией, с использо-
ванием гибкого бронхоскопа. В 19 случаях 
вмешательствабыли выполнены в амбулаторных 
условиях. Целью хирургического вмешательст-
ва во всех случаях было полное удаление пато-
логического образования. 

Использовались следующие типы хирур-
гических вмешательств: механическое удаление 

– в 3 случаях, диатермоэксцизия – в 9 случаях, 
лазерная фотоабляция с помощью YAG:Nd-
лазера – в 2 случаях, комбинирование методик – 
в 10 случаях (механическое удаление в комби-
нации с лазерной фотоабляцией – 3, диатермо-
эксцизия в комбинации с механическим удале-
нием – 1, диатермоэксцизия в комбинации с ла-
зерной фотоабляцией – 6). В 23 из 24 случаев 
новообразования были удалены за 1 сеанс, в 1 
случае потребовалось 2 сеанса. Во всех случаях 
была достигнута полная эрадикация видимого 
патологического образования с хорошим функ-
циональным эффектом. Рецидивы НГ были кон-
статированы в 6 случаях (25%) через 1-6 мес 
после операции, что потребовало повторных 
вмешательств.  

Полученные результаты позволяют ут-
верждать, что хирургия с помощью гибкого эн-
доскопа, обладающая некоторыми преимущест-
вами в сравнении с традиционными методиками 
(экономический эффект, минимальный травма-
тизм, возможность проведения операции у 
больных с противопоказаниями к общей анесте-
зии), может быть предложена как достойная 
альтернатива в лечении больных с неспецифи-
ческими гранулемами гортани. Представляет 
интерес изучение влияния послеоперационного 
консервативного лечения (ингаляции стероид-
ных препаратов, использование ингибиторов 
протонной помпы, голосовая терапия) на сни-
жение риска послеоперационных рецидивов. 

 
© П.П. Гурэу , 2019 
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К ВОПРОСУ О ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ГРАНУЛЕМОЙ УХА 
 

Туберкулезная гранулема уха – достаточ-
но редко встречающаяся патология в практике 
оториноларинголога. Особо коварно это заболе-
вание тем, что доктора поликлинической прак-
тики теряют бдительность, и не всегда помнят о 
забытой, но далеко не исчезнувшей болезни. 
Тем более, это актуально на сегодняшний день в 
условиях нестабильной эпидемиологической 
ситуации в отношении микобактерии Коха. 

Говоря о специфических гранулемах уха, 
это состояние характеризуется наличием имен-
но специфического возбудителя, хроническим 
течением, и, непосредственно, образованием 
гранулем и инфильтратов. Этиологическим на-
чалом специфических гранулем выступают воз-
будители сифилиса, склеромы, лепры и тубер-
кулеза. 

В нашем Центре микрохирургии ЛОР ор-
ганов за последние13 лет наблюдалось 5 чело-
век с диагнозом туберкулезная гранулема сред-
него уха. Это были молодые женщины, в воз-
расте до 40 лет. Необходимо отметить, что на 
флюорографии изменений со стороны бронхо-
легочной системы не было. Однако на себя об-
ращало внимание начало и течение отита. Оти-
атрические жалобы пациентов не имели типич-
ной для острого процесса стадийности, отсутст-
вовала боль в ухе. Заболевание характеризова-
лось изначально хроническим течением, упор-
ными негнойными выделениями. Важно то, что 
данное состояние не поддавалось консерватив-
ному лечению, выделения из уха не купирова-
лись ни одним из назначенных ушных антисеп-
тиков. Отсутствие эффекта от многочисленного 
применяемого лечения должно насторожить 
специалиста в отношении специфической мик-
рофлоры!  

Вторым аспектом, наводящим на мысль о 
туберкулезе уха явилась отоскопическая карти-
на, а именно несоответствие бурных патологи-
ческих изменений среднего уха жалобам паци-
ентов и времени, за которое эти изменения раз-
вились. При осмотре обращало на себя внима-
ние наличие обширных разрушений барабанной 
перепонки, костных структур, обилие грануля-
ционных тканей, серозного отделяемого, в от-
сутствии явного гнойного и/или холестеатомно-
го процессов. При рентгенологическом исследо-
вании височных костей определялась полная 
облитерация всей ячеистой структуры сосце-
видного отростка жидкостным и мягкотканым 
содержимым. При исследовании слуховой 

функции у 3 пациентов обнаруживалась туго-
ухость 2-й степени кондуктивного характера и у 
3 больных – смешанного характера 3-й степени 
на больное ухо.  

Хирургическая тактика пациентов с по-
дозрением на специфическую гранулему, преж-
де всего, предполагает санирующий подход, 
аналогичный тому, который проводится во вре-
мя операций по поводу злокачественных опухо-
лей уха. Реконструктивный этап во время таких 
вмешательств не проводится. Нашим больным, 
которые находились под наблюдением, выпол-
нена общеполостная санирующая операция. Во 
время операций у всех пациентов была обнару-
жена сходная картина, а именно полное запол-
нение всех отделов среднего уха мелкозерни-
стой грануляционной тканью серого цвета, 
практически некровоточащей. Костные струк-
туры были пропитаны серозной жидкостью, 
легко секвестировались. Обнаруживались тво-
рожистые очаги некроза. Весь удаленный мате-
риал направлялся на патогистологическое ис-
следование, в ходе которого был получен ответ 
о наличии гранулемы среднего уха с присутст-
вием гигантских клеток Лангханса.  

В раннем послеоперационном периоде 
уход за оперированной областью проводился 
традиционным методом. Особенностью ведения 
пациентов с подозрением на туберкулез уха бы-
ло назначение ушного антисептика «Отофа». В 
состав этого препарата входит рифамицин на-
трия, вещество, к которому чувствительна ми-
кобактерия туберкулеза.  

Заживление послеоперационной раны у 
наблюдаемых пациентов проходило без ослож-
нений, в соответствии со среднестатистически-
ми временными показателями. 

Все больные с подозрением на туберку-
лезную гранулему после выписки из стационара 
направлялись на подтверждение диагноза и 
прохождение курса химиотерапии в тубдиспан-
сер. У четырех из пяти пациентов был подтвер-
жден диагноз туберкулезной гранулемы уха 
фтизиатрами. После проведенного противоту-
беркулезного лечения эти больные находились в 
поле нашего наблюдения. Послеоперационная 
полость эпидермизирована, выделений не на-
блюдалось. Слуховая функция нарушена по 
кондуктивному и смешанному типам, 2-3 ст. У 
одной женщины туберкулез уха не подтвердили, 
однако все данные указывали на наличие грану-
лемы среднего уха неясного генеза. 
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В заключение можно сказать, что необ-
ходимо более бдительно относится к отитам, 
протекающим атипично. К сожалению, диагно-
стика внелегочного туберкулеза крайне за-
труднительна, не всегда возможна и не всегда 
доступна в условиях больниц. Проявление ту-
беркулеза скрываются под различными сим-

птомами, имитирующими схожие заболевания. 
Задача оториноларинголога, встретившегося с 
нестандартно протекающей болезнью уха – 
заподозрить специфический процесс, саниро-
вать очаг и направить пациента для дальнейше-
го лечения в профильное противотуберкулез-
ное учреждение. 

 
© А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова, В.А. Каширин, Д.Н. Кокоркин, В.В. Скоробогатый, П.П. Шевлюк, 2019 
 

 
 
 

Ю.В. ДЕЕВА (КИЕВ, УКРАИНА)  

РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ  
ПРИ ОСТРОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ РИНОСИНУСИТЕ 

 
Риносинусит (РС) – это инфекционный 

воспалительный процесс бактериальной или 
вирусной этиологии, поражающий слизистую 
оболочку носа и околоносовых пазух (ОНП). 
Воспалительные заболевания носа и ОНП явля-
ются ведущими в оториноларингологии по час-
тоте обращений больных, как в поликлиники, 
так и в ЛОР-стационары. Чаще всего РС разви-
вается на фоне острой респираторной вирусной 
инфекции. Считается, что практически при лю-
бом ОРЗ поражаются и ОНП. РС часто приводит 
не только к временной потере трудоспособно-
сти, но и к существенному ухудшению качества 
жизни больных.  

Эффективная системная антибиотикоте-
рапия при бактериальном РС обеспечивает бо-
лее быстрое выздоровление и более высокий 
процент эрадикации возбудителя. Адекватная 
антибиотикотерапия угнетает рост бактерий и 
способствует быстрому уменьшению отека 
слизистой оболочки носа и околоносовых па-
зух и, таким образом, восстановлению адекват-
ного дренирования и вентиляции полости па-
зух.  

Цели антибактериальной терапии при 
остром бактериальном синусите: остановить 
прогрессирование инфекции; сократить дли-
тельность заболевания; добиться эрадикации 
патогенной флоры; предотвратить переход ост-
рого синусита в хронический.  

Выбор антибиотиков очень широк, но со-
гласно протоколам ведения пациентов с ОБС, 
препаратом выбора для стартовой терапии в 
стандартных клинических ситуациях остается 
амоксициллин/клавулановая кислота. И только в 
том случае, если ОБС протекает на фоне пато-
логии нижних дыхательных путей, препаратом 
выбора могут быть макролиды, например: Фро-
милид уно 1000мг в сутки. Поскольку острая 

или хроническая патология нижних дыхатель-
ных путей служит маркером наличия атипичных 
возбудителей, макролидные антибиотики будут 
иметь неоспоримое преимущество.  

Но все же большая часть бактериальных 
инфекций верхних дыхательных путей вызыва-
ется типичными возбудителями, среди которых 
превалируют Streptococcus pneumonia, 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. И 
именно амоксициллина клавуланат является 
оптимальным препаратом для лечения заболе-
ваний, вызванных типичными возбудителями (в 
том числе штаммами, продуцирующими бета-
лактамазы). Ежегодно производится от 50 тысяч 
до 80 тысяч тонн амоксициллина, при этом в 
процессе производства 1 кг амоксициллина пу-
тем химического синтеза образуется 1 кг опас-
ных химических отходов, для хранения которых 
на протяжении года необходимо более 500 000 
баррелей (бочка 160л). Загрязнение окружаю-
щей среды имеет тяжелые последствия для здо-
ровья. Можем ли мы снизить риски для здоро-
вья, связанные с загрязнением окружающей 
среды?! Сейчас это один из самых актуальных 
вопросов для европейских фармацевтических 
производителей. Компания КРКА при произ-
водстве препаратов не только обеспечивает вы-
сокоекачество препаратов, но и разрабатывает 
технологии, направленные на защиту окружаю-
щей среды при фармацевтическом производст-
ве. Последним достижением было использова-
ние биокаталитического синтеза при производ-
стве препарата Бетаклав (амоксициллин / клаву-
лановая кислота). Благодаря этому, удалось до-
биться снижения количества отходов, выбросов 
парниковых газов в атмосферу, стоков продук-
тов переработки в воду. Таким образом, при 
производстве препарата Бетаклав применяется 
«зеленая технология», которая позволяет произ-
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водить высокоактивный препарат и при этом 
обеспечивать сохранение окружающей среды 
для будущих поколений. Бетаклав представлен 
на рынке Украины в хорошо известных лекарст-
венных формах и дозировках: это таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой, 500мг/125мг и 
875мг/125мг №14 и суспензии 400мг/57мг/5мл, 
что делает возможным индивидуальный подход 
при подборе дозировки для пациентов разного 
возраста. 

 
© Ю.В. Деева, 2019 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ  
БАКТЕРИАЛЬНОМ СИНУСИТЕ – РЕСПИРАТОРНЫЕ ФТОРХИНОЛОНЫ? ПОЧЕМУ? 

 
Воспалительные заболевания носа и ОНП 

являются ведущими в оториноларингологии по 
частоте обращений больных, как в поликлиники, 
так и в ЛОР-стационары. Чаще всего РС развива-
ется на фоне острой респираторной вирусной 
инфекции. Спектр возбудителей острого бакте-
риального синусита остается относительно по-
стоянным, 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 этио-
логии острого РС пока окончательно не выясне-
но. По мнению некоторых авторов, Mycoplasma 
pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae могут 
быть источником воспаления ОНП в 8-25% слу-
чаев. Основными целями при лечении острого и 
рецидивирующего РС являются: сокращение 
длительности заболевания; предупреждение раз-
вития орбитальных и внутричерепных осложне-
ний; эрадикация возбудителя. В случае необхо-
димости антимикробного лечения бактериально-
го синусита, антибиотик обычно выбирается эм-
пирически. Адекватная системная антибиотико-
терапия обеспечивает более быстрое выздоров-
ление и более высокий процент эрадикации воз-
будителей. Антибиотикотерапия, благодаря угне-
тению роста бактерий, способствует быстрому 
уменьшению отека слизистой оболочки носа и 
околоносовых пазух и, таким образом, восста-
новлению дренирования и вентиляции полости 
пазух.  

Моксифлоксацин – препарат первого вы-
бора в случае реакции повышенной чувствитель-
ности к бета-лактамным антибиотикам и риска 
резистентности к антибиотикам, в случае неуда-
чи терапии после приема антибиотиков в течение 
предыдущих 4-6 недель, при тяжелых инфекци-

онных заболеваниях, требующих госпитализа-
ции. В последнее время для лечения бактериаль-
ных инфекций рекомендуется руководствоваться 
принципом «первый и самый лучший», который 
гласит: «Для достижения высокой клинической и 
бактериологической эффективности в качестве 
препарата первой линии следует назначать анти-
биотик с наиболее благоприятными фармакоки-
нетическими, фармакодинамическими, бактерио-
логическими свойствами, с учетом профиля его 
безопасности и удобства применения». При та-
ком подходе быстро и эффективно достигается 
эрадикация возбудителей синусита, что обеспе-
чивает положительный клинический результат и 
предотвращает развитие резистентности. Выбор 
антибиотиков очень широк. Практическому вра-
чу трудно сразу сориентироваться в таком море 
препаратов. Поэтому ниже мы рассмотрим, по-
чему именно моксифлоксацин, а не цефалоспо-
рины, стоит выбрать при лечении бактериального 
риносинусита. В исследовании приняли участие 
двегруппы пациентов. Пациенты одной группы 
принимали моксифлоксацин 400мг на протяже-
нии 7 дней, пациенты второй – цефуроксим аксе-
тил 250мг 2 раза в сутки на протяжении 10 дней. 
Моксифлоксацин показал более высокую клини-
ческую эффективность в лечении острого бакте-
риального синусита. При этом прием моксифлок-
сацина один раз в день коротким курсом повы-
шает комплаентность лечения в сравнении с 2- 
или 3-кратным приемом. 

С октября 2018 года на рынок вышел ев-
ропейский моксифлоксацин – Мофлакса в двух 
формах выпусках: инфузионная форма 
400мг/250мл и таблетки 400 мг №5. Теперь вы-
сокоэффективное лечение моксифлоксацином 
доступно каждому пациенту. Эффективная сис-
темная антибиотикотерапия обеспечивает более 
быстрое выздоровление и более высокий про-
цент эрадикаци возбудителя. 

 
© Ю.В. Деева, 2019 
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И.В. ДОБРОНРАВОВА, О.В. ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ЭНДОКРИННЫЕ ДЕВИАЦИИ ГОЛОСА 
 

Общеизвестно, что гортань – гормонально 
зависимый орган. Голосовой аппарат находится 
под влиянием желез внутренней секреции не 
только в период роста и развития, но и в течение 
всей жизни человека. Также не вызывает сомне-
ний факт влияния психо-эмоционального со-
стояния человека на качество его голоса. В по-
следнее время увеличилось количество женщин, 
предпочитающих использовать гормональную 
контрацепцию. Большое распространение полу-
чила терапия различных гинекологических эн-
докринных заболеваний препаратами эстроген-
гестагенного и прогестеронового ряда. При этом 
вследствие андрогенного эффекта прогестеро-
нового компонента – тестагена возможно появ-
ление признаков вирилизации голоса. В то же 
время, по данным исследований, проведенных 
Английским Королевским обществом обще-
практикующих врачей, у женщин, принимаю-
щих гормональную контрацепцию, повышен 
риск психических заболеваний, невротической 
депрессии (10-40%), развития психоза. Повыша-
ется агрессивность, отмечается изменение на-
строения и поведения. Во многих исследовани-
ях выявлены фармакологические эффекты эст-
рогенов и производных прогестерона в мозге, 
влияние на активность ЦНС за счет специфиче-
ского действия на нейромедиаторы. Если 
учесть, что на настроение у женщин влияют да-
же наблюдаемые в норме колебания уровней 
эндогенных гормонов в течение менструального 
цикла, становится понятным, почему при прие-
ме ГК агрессивность и депрессии возрастают на 
10-40 %. В отечественной литературе работы о 
сочетанном, взаимоподдерживающем влиянии 
гормональных и психо-эмоциональных откло-
нений на качество голоса, встречаются крайне 
редко. 

Под наблюдением находилось 5 женщин в 
возрасте от 29 до 35 лет, имеющих вокальную 
профессию. Две женщины принимали контра-
цептивные препараты в течение 3 месяцев. 3 
пациентки получали лечение по поводу гормо-
нальных нарушений репродуктивной системы 
длительное время: 1 пациентка – 8 мес., 1 – 6 
мес., 1 – 5,5 мес. Все больные обратились с жа-
лобами на сужение диапазона голоса за счет 
исчезновения высоких нот, повышенную утом-
ляемость голоса, интонационные нарушения, 
уменьшение силы и выносливости голоса, изме-

нения тембральной окраски (огрубение) голоса. 
Проведено фониатрическое обследование, 
включавшее ларингоскопию, стробоскопию, 
акустическую оценку голоса по шкале GRBAS, 
измерение времени максимальной фонации. Во 
всех случаях диагностирована гипотонусная 
дисфония. При этом в двух случаях гипотонус-
ная дисфония сочеталась с вазомоторным рини-
том, развившимся на фоне гормональной тера-
пии. В одном случае обнаружены расширенные 
сосуды слизистой голосовых складок. При 
оценке психо-эмоционального состояния паци-
енток по методикам САН и УНП были обнару-
жены повышенные уровни невротизации в 4 
случаях до 3-4 степеней при уровне психопати-
зации 2-й степени. Повышение уровня невроти-
зации 3 степени и психопатизации 4 степени в 
одном случае. Уровень самочувствия был сни-
жен в среднем до 3,4 при норме 5,4. Активность 
страдала у всех пациенток незначительно и со-
ставляла 4,1 при норме 5,0. Настроение было 
снижено до 2,2 (норма-5,1). 

Учитывая данные обследования всем па-
циенткам на фоне отмены гормональных проти-
возачаточных препаратов проведена седативная, 
ноотропная, стимулирующая, витаминотерапия 
и фонопедия. В результате удалось полностью 
восстановить голосовую функцию в трех случа-
ях. В двух случаях длительность лечения соста-
вила 1,5 месяца, в одном случае – 2,5 месяца. У 
пациентки с варикозно расширенными венами 
слизистой голосовых складок получено незна-
чительное улучшение, ей рекомендовано хирур-
гическое лечение – обляция измененных сосу-
дов с последующей фониатрической реабилита-
цией. В одном случае (прием контрацептивных 
препаратов в течение 8 месяцев) отмечалась 
слабоположительная динамика.  

 Полученные данные свидетельствуют о 
том, что гормональные контрацептивы могут 
привести к стойким нарушениям голоса, что 
вызывает необходимость корректировать дозу 
гормонов, длительность их применения, а в ряде 
случаев предпочесть другой способ лечения. 
Особенно это важно для женщин речевых и во-
кальных профессий. Для оптимизации лечения 
пациенток данной патологии целесообразно ис-
пользовать алгоритм обследования, включаю-
щий изучение состояния их психо-
эмоциональной сферы. 

 
© И.В. Добронравова, О.В. Титаренко, 2019 
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ГЕМАНГІОМ ПОРОЖНИНИ НОСА У ДІТЕЙ 
 

Гемангіома – це доброякісна судинна пу-
хлина, яка частіше виявляється в ранньому ди-
тячому віці і локалізується в різних ділянках 
тіла, особливо на шкірі, рідше в слизових обо-
лонках дихальних шляхів. Пухлина виникає 
внаслідок неправильного формування ембріона-
льних тканин. В ґенезі їх розвитку можливий 
спадковий та гормональний фактор. Вона має 
нахил до прогресуючого деструктивного росту 
по відношенню до інших наближених тканин. 

Гістологічно пухлина складається із мно-
жинних судин капілярного і судинного типу з 
невеликою кількістю сполучної строми з деяки-
ми варіантами відхилення в розвитку, в залеж-
ності від форми гемангіоми. 

Розрізняють капілярну і кавернозну фор-
ми гемангіоми. Капілярна гемангіома має колір 
від яскраво-червоного до темно-малинового, в 
залежності від переваги артеріального чи веноз-
ного кровопостачання. Вона дещо підвищується 
над шкірою чи слизовою оболонкою. В деяких 
випадках капілярна гемангіома може з часом 
самостійно регресувати. Кавернозна гемангіома 
по морфологічній будові складається з множин-
них тонкостінних сполучнотканинних порож-
нин вистелені ендотелієм з перемичками і напо-
внені кров’ю. Місцями можуть бути крововили-
ви, некроз та тромбоз судин. Вона більше ви-
ступає на поверхні шкіри чи слизової оболонки, 
має тістоподібну, напружену консистенцію, де-
що бугристою чи гладкою поверхнею, синюш-
ного кольору. При її натискуванні вона сплю-
щуються, але потім швидко знову наповнюється 
кров’ю. 

В клінічній картині гемангіоми порожни-
ни носа, яка частіше виходить із нижніх носових 
раковин, спостерігається екзофітний її ріст в 
просвіт одного з носових ходів, значно утруд-
нюючи дихання. Періодично пухлина може кро-

воточити та навіть проростати в орбіту, решіт-
ковий лабіринт, верхньощелепну пазуху. 

Під нашим спостереженням було 5 дітей 
грудного віку (від 4 до 9 місяців), в яких вияв-
лено кавернозну гемангіому латеральної стінки 
порожнини носа. Діагноз захворювання встано-
влювався на основі даних анамнезу, передньої 
риноскопії і зондування пухлини. 

Клінічна симптоматика пухлини залежала 
від її розмірів. Вона дещо виступала в просвіт 
носового ходу або повністю його перекривала, 
утруднюючи дихання. Колір гемангіом мав си-
нюшний відтінок, гладку поверхню, м’яку кон-
систенцію при зондуванні. В одному випадку 
була періодична носова кровотеча, яку зупиняли 
передньою тампонадою носа. 

В лікуванні кавернозних гемангіом поро-
жнини носа ми використовували гормональну 
терапію в поєднанні з кріовпливом. В зону ге-
мангіоми щоденно вводили 0,5 мл розчину гід-
рокортизону. Тривалість кортикостероїдного 
лікування складала 8-10 днів з повторенням ку-
рсу через 1 місяць При додатковому впливу на 
гемангіому рідким азотом використовували апа-
рат КАО-02. Кріодія на пухлину проводилася 
індивідуально, дозовано і багаторазово. У випа-
дку з кровоточивістю гемангіоми попередньо 
виконано хірургічне втручання. У всіх випадках, 
при контрольному огляді дітей через 6 місяців 
та один рік, рецидиву захворювання не відміче-
но. Прогноз позитивний. 

Отже, комбіноване гормональне та кріо-
лікування кавернозних гемангіом порожнини 
носа у дітей грудного віку є ефективним метод. 
Він доступний, простий, малоінвазивний, без-
кровний, органо- та косметично зберігаючий, 
який проводиться в стаціонарних або амбулато-
рних умовах. і може бути рекомендований до 
використання в ЛОР-практиці. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2019 
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АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ І ХРОНІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ  
ГЛОТКОВОГО МИГДАЛИКА У ДІТЕЙ 

 
Алергічний риніт (АР) відноситься до 

широко розповсюджених захворювань дитячо-
го віку. Він часто поєднується з іншими захво-
рюваннями, сприяє їх розвитку та виникненню 

різних ускладнень. Лікування даної патології 
на сьогоднішній день залишається актуальною 
проблемою оториноларингології і алергології. 
В лікуванні хворих на АР використовується 
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велика кількість різноманітних медичних засо-
бів. 

Аденоїдні вегетації, як і вся лімфоглотко-
ва тканина, відносяться до периферичних орга-
нів імунної системи, яка з перших днів життя 
дитини приймає активну участь в формуванні 
реакції клітинного і гуморального імунітету. 
Вона забезпечує слизову оболонку носа, носог-
лотку імунокомпетентними клітинами та конт-
ролює активність місцевої імунної відповіді. У 
дітей, особливо дошкільного віку, лімфоїдна 
тканина глотки більш активно реагує на анти-
генний вплив значною її гіпертрофією. Це обу-
мовлено багатьма факторами, в тому числі алер-
гічними впливами. 

Метою нашого дослідження було вивчен-
ня ефективності використання топічних назаль-
них кортикостероїдів в комплексному лікуван-
ню дітей хворих на АР, в яких виявляли хроніч-
ний аденоїдит.  

Під нашим дослідження було 112 дітей 
віком від 4 до 10 років, в яких спостерігали се-
зонний або цілорічний АР, поєднаний з хроніч-
ним аденоїдитом. Хлопців було 60, дівчат – 52. 
У всіх хворих старанно збирався алергологічний 
анамнез. Він був обтяжливий у половини дітей. 
При проведенні алергічного дослідження вияв-
лено підвищену сенсибілізацію організму дітей 
до пилку деяких трав, домашнього пилу, ряду 
харчових продуктів та інших алергенів. 

Діагноз захворювання встановлювався на 
підставі характерних скарг. При передній рино-
скопії у всіх дітей виявляли набряк слизової 
оболонки нижніх носових раковин з блідо-сірим 
відтінком, блискучою поверхнею, інколи синю-
шного кольору, звуженість носових ходів та 
значне утруднення носового дихання. Виділення 
з носа були значні, частіше рідкі. Періодично у 
дітей був свербіж в носі, чихання, очні симпто-
ми алергії, нічне хропіння, кашель, часті болі 
голови тощо. В загальному аналізі крові, сечі, 
калу на яйця глистів патології не було виявлено. 
Всім хворим було проведено дослідження клі-
тинного складу слизі порожнини носа і поверхні 
глоткового мигдалика, виявлено підвищену кі-
лькість лейкоцитів (30-40 в полі зору), еозино-
філів (від 8 до 14 в полі зору). В цитограммах 
здорових дітей (25) були поодинокі епітеліальні 
клітини. В крові хворих визначали рівень зага-
льного IgE, а при необхідності здійснювалося 
бактеріологічне дослідження виділень з носа на 
флору і чутливість її до антибіотиків.  

За даними анамнезу у 32 дітей була про-
ведена аденотомія в різних лікарнях області, але 
як до, так і після операції не було відмічено 
якої-небудь позитивної динаміки в перебігу АР. 
Рецидив аденоїдних вегетацій виявлено у всіх 

дітей. У 25 дітей при підозрі на синусит викону-
вали рентгенографію приносових пазух. У 11 із 
них було виявлено незначне зниження прозоро-
сті верхньощелепних пазух. 

В комплексній терапії хворим призначали 
назальний спрей мометазон фуроат 50 мкг в фо-
рмі спрея Форінекс, який широко використову-
ється в лікуванні сезонного та цілорічного АР у 
дорослих і дітей віком від 2 років. Механізм 
протизапальної та проти алергічної дії препара-
ту пов'язаний з його здатністю пригнічувати 
виділення медіаторів алергічних реакцій. При 
його використанні не виникає системних та міс-
цевих побічних дій. Препарат впорскували ди-
тині в кожну ніздрю 1 раз на добу протягом 1-го 
місяця. Одночасно проводилося щоденне про-
мивання порожнини носа сольовими розчинами. 
Діти також отримували системні антигістамінні 
препарати, місцеві деконгестанти, загальнозмі-
цнюючі засоби. З раціону харчування дітей ви-
ключалися продукти, які сприяють алергії. Най-
більші трудності представляло лікування дітей з 
інфекційно-алергічним цілорічним ринітом та 
аденоїдитом, особливо з тривалим перебігом 
захворювання. Лікування їх починалося з приз-
начення антибактеріальних препаратів. 

Ефективність лікування дітей оцінювала-
ся по ступеню і часу суб’єктивної та об’єктивної 
динаміки регресії основних клінічних симптомів 
АР та аденоїдиту. Результати лікування оціню-
валися за чотирибальною шкалою через 7 та 14 
днів після його початку, а також через 1, 3, 6 
місяців і один рік (результат добрий, задовіль-
ний, незначне покращення, незадовільний). У 
більшості дітей, починаючи уже з кінця першо-
го тижня лікування, поступово наступало пок-
ращення. Через 2 тижні припинялося чхання та 
свербіж в носі, зменшувалася кількість виділень 
з носа, спадав набряк слизової оболонки носа, 
нормалізувався її колір, відновлювалося дихан-
ня, що особливо позитивно сприймали батьки. 
Через один місяць значно зменшувався в об’ємі 
глотковий мигдалик та зникали слизово-гнійні 
виділення, які раніше стікали по задній стінці 
глотки. У дітей відновлювався сон, апетит, вони 
ставали спокійними. При цитологічному дослі-
дженні відпечатків із слизової носа і аденоїдних 
вегетацій загальне число лейкоцитів зменшува-
лося до 2-4 в полі зору, а еозинофілів – до 2-3 в 
полі зору. При огляді дітей через 3 місяці у 7 
дітей та через 6 місяців у 12 дітей було виявлено 
погіршення функція носа, що потребувало по-
вторне призначення мометазону фуроату, після 
чого наступив позитивний результат. При огляді 
дітей через рік всі вони були здорові. 

Отже, при алергічному риніті, поєднано-
му з хронічним аденоїдитом, враховуючи важ-
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ливу роль аденоїдних вегетацій, як і всієї лімфа-
деноїдної тканини глоткового кільця в системі 
місцевого імунітету слизової оболонки верхніх 
дихальних шляхів, доцільно проводити компле-

ксне консервативне лікування дітей з викорис-
танням назальних топічних кортикостероїдів, 
яке призводить до одужання дітей без хірургіч-
ного втручання. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2019 
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ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ С T3-4N2-3M0 
 

Сегодня наблюдается повсеместное уве-
личение заболеваемости раком. В Украине еже-
годно заболевают раком до 160 тыс. человек 
(0,32%) и умирают от рака около 100 тыс. чело-
век (0,2%) (канцеррегистр). (В США из 247 млн. 
жителей за год выявляют 50000 (0,02%) боль-
ных). Число больных раком гортани в Украине 
увеличилось в 1,6 раза (Абызов Р.А., Евчев 
Ф.Д.). Число больных с пролонгацией ракового 
процесса после лечения остается высоким. Чис-
ло рецидивов рака гортани и регионарного MTS, 
после лечения на первом году составляет 50-
55% и 22-25% на втором году (Абызов Р.А., Ев-
чев Ф.Д., Лукач Э.В. 2000). Большой % В Ук-
раине (свыше 60% больных) онко процесс диаг-
ностируется в III-IV стадии развития заболева-
ния. Так, из числа впервые заболевших на Ук-
раине распространенность опухолевого процес-
са I-II, III и IV стадий диагностировано  

-у 31,8 %, 42,0 % и 11,4 % жителей Киева, 
у 28,9 %, 55,4 % и 15,7% жителей Киевской об-
ласти, у 35,8 %, 44,6 % и 19,5 % жителей Одес-
ской области, у 27,4 %, 46,8 % и 25,8 % жителей 
Ивано-Франковской области.  

Проблема низкой эффективности лечения 
связана с поздним обращением больных (боль-
ше 60% больных поступает на лечение в III-IV 
стадии заболевания. Это приводит к процедивам 
и ранним рецидивам, что ставит онко-ЛОР-
патологию на второе место в структуре смерт-
ности после рака легких. Приведенные данные 
свидетельствуют об актуальности своевремен-
ной диагностики рака гортани, т.е. на ранних 
стадиях. 

Наша информация касается проблеме: 1. 
Поздней обращаемости больных;  

2. Случаях неоправданного полного курса 
лучевой терапии в качестве радикального мето-
да лечения (монометода) и отказа больного от 
хирургического компонента (органосохраняю-
щих операций на ранних стадиях заболевания); 

3. И как результат, распространенный не-
опроцесс в гортани; 

В этой ситуации вопрос уже стоит о со-
хранении жизни больного, а не органа, а от это-
го зависит и качество, и длительность жизни.  

Методы диагностики: Фиброларингоско-
пия, биопсия, РКТ, УЗИ 

Лечение заключается в проведении ком-
плексного воздействия: 

- ПХТ по протоколу для нейтрализации 
активности неопроцесса и его стабилизации. 

-Хирургическое лечение: комбинирован-
ная ларингоэктомия 

Показания к расширенным хирургиче-
ским вмешательствам зависят от степени и на-
правления распространения неопроцесса: 

От марганьево желудочка на вестибуляр-
ную и истинную складки. 

Распространение через комиссуру на про-
тивоположную половину гортани. 

Распространение из медиальной стенки 
грушевидного синуса на отделы гортани. 

Отсутствие подвижности гортани во всех 
случаях. 

Такое распространение неопроцесса сви-
детельствует о противопоказании к проведению 
органосохраняющих операций.  

- Для сохранения жизни и улучшения ка-
чества жизни следует проводить расширенные 
хирургические варианты. 

Выводы и рекомендации 
Поздняя диагностика всегда вынуждает 

проведение расширенных калечащих операций 
приводящие к инвалидизации. 

Для улучшения результатов диагностики 
и лечения: 

Обязательная диспансеризация с акцен-
том на онконастороженность. 

Ранняя диагностика и лечение больных в 
специализированных учреждениях. 

Санпросвет работа с населением. 
 
© Ф.Д. Євчев, В.В. Гаєвский, А.Ф. Євчева, И.Э. Чернышева, 2019 



Оториноларингологія, №1-с (2), 2019 35 

А.Ф. ЕВЧЕВА, Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.В. ГАЕВСКИЙ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ФОРМЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ  
КОЖИ НАРУЖНОГО УХА И НОСА 

 
Актуальность. Сегодня заболеваемость 

эпителиальными опухолями кожи носа и уха во 
всем мире возросла, особенно двумя наиболее 
распространенными карциномами – базальнокле-
точной (БК) и плоскоклеточной (ПК). Базальнок-
леточный и плоскоклеточный рак кожи возникает 
из клеток базального слоя эпидермиса и относится 
к светлым или немеланоцитарным формам рака.  

Базальноклеточная карцинома представ-
ляет собой самую распространенную эпители-
альную опухоль кожи головы и шеи с большим 
разнообразием клинических и гистологических 
форм. Ежегодно около 100 новых случаев БК 
регистрируется на 100 000 населения. БК разви-
вается преимущественно в пожилом возрасте, 
но с тенденцией к возрастному омоложению. 
Мужчины болеют чаще женщин, и 80% опухо-
лей локализуются в области головы и шеи и ча-
ще всего поражается нос и уши. Эта опухоль 
относится к наиболее доброкачественных из 
всех злокачественных опухолей. Опухоль редко 
дает метастазы, поэтому иногда ее называют 
полу-злокачественной. Однако БК локально 
может обладать и агрессивным, инфильтри-
рующим и деструктивным ростом. Такая агрес-
сивность опухоли приводить иногда к обшир-
ным деформациям зоны поражения.  

Клинически различают узловатую, по-
верхностную, мультицентрическую и склеро-
дермиформную форму роста. Из них узловато-

солидные и поверхностные базальноклеточные 
карциномы оцениваются как сравнительно доб-
рокачественные и менее агрессивные. Именно 
их медленный и ограниченный рост протекает с 
незначительной деструкцией тканей и с высо-
ким шансом на выздоровление. Поверхностные 
плоскоклеточные карциномы, инвазия которых 
ограничивается поверхностными слоями дермы, 
при ранней диагностике подлежат радикально-
му иссечению. Мультицентрическая и склеро-
дермиформная формы роста наблюдается зна-
чительно реже и протекают относительно доб-
рокачественней. Мультицентрическая развива-
ется из двух и более очагов.  

Диагноз можно установить клинически и 
гистологически. Следует помнить, что при не-
больших поражениях должна проводиться экс-
цизионнная биопсия. А целью лечения таких 
поражений является предотвращение агрессив-
ного течения, путем проведения адекватного 
лечения, заключающееся в куративном устране-
нии опухоли. При выборе метода лечения необ-
ходимо учитывать продолжительность роста 
опухоли, размер ее, глубину инвазии и вид 
предшествующего лечения.  

Выводы. Чтобы предотвратить неблаго-
приятное течение заболевания, необходима аде-
кватна терапия на ранних стадиях развития опу-
холи путем проведения куративного удаления 
опухоли. 

 
© А.Ф. Евчева, Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, 2019 
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ЕНДОСКОПІЧНЕ ВИДАЛЕННЯ АНГІОФІБРОМ НОСОГЛОТКИ 
 

Вступ. Ювенільна назофарингеальна ан-
гіофіброма це доброякісне новоутворення, що 
має тенденцію до деструктивного росту і часто 
поширюється на основу черепа та інтракраніа-
льно. Складає 0,5% від всіх пухлин голови та 
шиї, тобто спостерігаються у 1 з 150 000 осіб. 
Страждають на дане захворювання підлітки та 
молоді чоловіки у віці від 14 до 25 років.1,2 Ан-
гіофіброма зазвичай походить з задньобокової 
стінки носоглотки і зазвичай поширюється на 
носоглотку, порожнину носа, навколоносові 
пазухи, сфено-піднебінний отвір і підскроневу 

ямку. У 10–20% випадків пухлина має інтракра-
ніальний ріст.  

Матеріали і методи. Це ретроспективне 
дослідження включає дані пацієнтів, яким здій-
снювали хірургічне лікування ангіофібром но-
соглотки ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченко НАМН України». 

Результати: В ДУ «Інститут отоларинго-
логії ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН Украї-
ни» проведено більше 300хірургічних втручань з 
приводу видалення ангіофібром носоглотки. Ра-
ніше хірургічні втручання проводилися з досту-
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пами до пухлини за допомогою гайморотомії за 
Калдвел-Люком та Денкером. В останні роки в 
зв’язку з можливістю проведення емболізації та 
керованої артеріальної гіпотонії хірургічні дос-
тупи в основному проводяться ендоскопічно при 
відповідних розмірах пухлини. 

26 пацієнтів було прооперовано протягом 
останнього часу. У всіх пацієнтів на фоні зага-
льного знеболення застосовувалася керована 
гіпотонія. З них у 14 (53,8%) за 2-3 дні перед 
хірургічним втручанням проводилася селектив-
на ангіографія з емболізацією привідних гілок 
зовнішньої сонної артерії, що живили пухлину. 
Це дозволяло зменшити кровоточивість та пок-
ращити візуалізацію протягом хірургічного 
втручання. У 16 (61,5%) пацієнтів проводили 
ендоскопічне ендоназальне видалення ново-

утворення. У 10 (38,5%) пацієнтів застосовував-
ся комбінований доступ – ендоскопічний ендо-
назальний доступ, за допомогою якого проводи-
лося видалення ендоназального та носоглотко-
вого компоненту новоутворення та гайморото-
мії, при резекції задньої стінки якої, видаляли 
компонент новоутворення з крило піднебінної 
та підскроневої ямки. Рецидив спостерігався в 1 
(3,8%) випадку, що потребувало повторного 
хірургічного втручання. 

Висновки: Попереднє проведення емболі-
зації разом з керованою гіпотонією зменшує 
інтраопераційну кровотечу та покращує візуалі-
зацію, що дозволяє видаляти ангіофіброми ен-
доскопічно. При застосуванні ендоскопічної 
відео асистенції зменшується відсоток рециди-
вів новоутворення. 

 
© Д.І. Заболотний, Д.Д. Заболотна, І.Р. Цвірінько, Е.Р. Ісмагілов, 2019 
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭСТЕЙЗИОНЕЙРОБЛАСТОМЫ 
 

Актуальность. Эстейзионейробластома 
(ольфакторная нейробластома) – опухоль, раз-
вивающаяся из клеток обонятельного эпителия. 
Входит в редкую группу злокачественных опу-
холей нейроэктодермальной природы. По дан-
ным литературы эстейзионейробластома со-
ставляет 2% от всех злокачественных опухолей 
полости носа и околоносовых пазух. На сего-
дняшний день не существует единого мнения о 
лечении данного заболевания (J.N. Palmer, C. H. 
Snyderman, W. Fokkens), что обуславливает ак-
туальность публикаций по поводу опыта лече-
ния данной патологии. 

Материалы и методы. За период с 2015 
по 2019 г. нами было обследовано и пролечено 
15 пациентов с диагнозом эстейзионейробла-
стома, из них женщин 8, мужчин 7. Протокол 
обследования включал в себя: эндоскопический 
осмотр полости носа, биопсию новообразования 
из полости носа, выполнение мультиспиральной 
компьютерной томографии с внутривенным 
контрастированием, при необходимости – маг-
нитно-резонансную томографию с внутривен-
ным контрастированием. Стадия роста и рас-
пространенности опухолевого процесса опреде-
лялась по классификации Kadish (1976 г.) на 
основании полученных результатов радиологи-
ческих методов исследования. 

Результаты 
Согласно градации по Kadish, стадия A 

отмечалась у 5 пациентов, стадия B отмечалась 
у 4 пациентов, стадия С у 6 пациентов. 13 паци-
ентам было проведено первичное хирургическое 
вмешательство в объёме удаление новообразо-
вания. Паллиативный курс лучевой терапии с 
последующим курсом химиотерапии был про-
веден 2 пациентам. Из 13 прооперированных 
больных у 9 пациентов использовался эндосок-
пический эндоназальный доступ, 4 пациентам 
была выполнена краниофациальная резекция 
опухоли. 11 пациентам после хирургического 
лечения был проведен курс лучевой терапии. 
Рецидив опухоли отмечался у 3 больных (стадия 
В по Kadish) через 6 месяцев, что потребовало 
повторного хирургического лечения с после-
дующим курсом химиотерапии. 

 
Выводы 
Эндоскопический эндоназальный доступ 

является основным методом хирургического 
лечения у пациентов с эстейзионейробластомой 
(стадия по Kadish А и В). 

Рекомендовано всем пациентам после хи-
рургического лечения проводить курс лучевой 
терапии для снижения риска развития рецидива 
заболевания. 

 
© Д.И. Заболотный, Э.В. Лукач, В.Я. Дихтярук, Э.Р. Исмагилов, 2019 
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Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, Е.В. ЛУКАЧ, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, І.Р. ЦВІРІНЬКО, Я.В. КІЗІМ  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ТРАНСОРАЛЬНЕ ВИДАЛЕННЯ ДОБРОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ 
ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

 
Пухлини парафарингеального простору 

(ПФП) зустрічаються достатньо рідко, складаю-
чи 0,5-1,5% від всіх новоутворень голови і шиї. 
70-80% новоутворень ПФП – доброякісні. Но-
воутворення ротоглотки та парафарингеального 
простору характеризуються неспецифічним роз-
витком захворювання, а також завжди присутнє 
залучення життєво важливих анатомічних стру-
ктур в патологічний процес. Проблеми діагнос-
тики та вибору тактики хірургічного лікування є 
актуальними на сьогоднішній день. 

Мета дослідження: оцінити ефективність 
використання трансорального доступу при вида-
ленні пухлин парафарингеального простору. 

Матеріали і методи: У відділі запальних 
захворювань ЛОР-органів ДУ «Інституту отола-
рингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 
України» за період 2011-2018 років виконане 
хірургічне лікування 92 хворим з новоутворен-
нями ротової частини глотки та парафарингеа-
льного простору. Чоловіків було 39 (42,4%), жі-
нок – 53 (57,6%). За локалізацією відносно ши-
лодіафрагми переважали новоутворення престі-
лоїдного відділу ПФП – 77 (83,7%), новоутво-
рення що частково поширювались у постілоїд-
ний відділ спостерігалися у 15 (16,3%) хворих. 

Всім хворим, окрім загальноклінічних об-
стежень, були виконані променеві методи дослі-
дження (КТ та/або МРТ) голови та шиї з контра-
стуванням. 8 (8,7%) хворим була виконана селе-
ктивна ангіографія з подальшою превентивною 
емболізацією судин що живлять пухлину. Всім 
пацієнтам було виконано тотальне видалення 
пухлини парафарингіального простору трансо-
ральним доступом. Розміри утворень варіювали 
від 10-20мм до 90-160 мм. 

Гістологічна структура видалених ново-
утворень: плеоморфні аденоми – 54 (58,7%), 
екто- та ендодермальні кісти – 13 (14,1%), гема-
нгіоми – 9 (9,8%), невриноми – 7 (7,6%), фібро-
ми – 6 (6,5%), папіломи – 3 (3,3%). 

Результати: Оцінювався перебіг післяо-
пераційного періоду, характер загоювання піс-
ляопераційної рани, наявність ускладнень та 
якість життя оперованих хворих.  

У післяопераційному періоді спостеріга-
лись наступні післяопераційні ускладнення: в 13 
(14,1%) хворих спостерігався тризм (переважно 
в випадках постстілоїдного розташування пух-
лини), який регресував в середньому на 2-3 до-
бу;кровотеча з післяопераційної ділянки в ран-
ньому післяопераційному періоді – 4 (4,3%), 
нагноєння післяопераційної рани – у 3 (3,3%) 
випадках, та гостре порушення мозкового кро-
вообігу в ранньому післяопераційному періоді у 
1 пацієнта (1,1%). 

Слід зауважити, що «синдром першого 
укусу», як одне з самих частих ускладнень, вза-
галі був відсутній. На думку авторів, це 
пов’язано з тим, що всім хворим був виконаний 
трансоральний доступ при видаленні пухлини. 

Висновки 
1. Пухлини парафарингеального простору 

є рідкою та складною патологією, яка характе-
ризується неспецифічними клінічними проява-
ми та латентним розвитком захворювання. 

2. Радіологічні методи дослідження мають 
дуже важливе значення при обстеженні хворих з 
підозрою на наявність новоутворення у ПФП і є 
обов’язковими. Комплексне використання ра-
діологічних методів (КТ та МРТ) є 
обов’язковими для хворих з підозрою на злоякі-
сне новоутворення ПФП. 

3. Ангіографія є необхідною при оцінці 
постстілоїдних уражень, щоб продемонструвати 
зв'язок пухлин з великими судинами і диферен-
ціювати нейрогенні і судинні ураження. 

4. Перевагами трансорального видалення 
новоутворень парафарингеального простору є 
відсутність косметичних дефектів, швидке за-
гоювання післяопераційної рани та швидке від-
новлення працездатності пацієнта. 

 
© Д.І. Заболотний, Е.В. Лукач, Д.Д. Заболотна, І.Р. Цвірінько, Я.В. Кізім, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Оториноларингологія, №1-с (2), 2019 38 

В.С. ЗАЙЦЕВ (ДНІПРО, УКРАЇНА) 
 

НЕБУЛАЙЗЕРНА ТЕРАПІЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ: 
ДЕСЯТИРІЧНИЙ ДОСВІД 

 
Захворювання ЛОР-органів є частим 

ускладненням гострих респіраторно-вірусних 
інфекцій (ГРВІ). До них відносяться риніти, си-
нуїти, фарингіти, ларингіти з подальшим залу-
ченням до запального процесу нижніх дихаль-
них шляхів. Велика поширеність цих захворю-
вань вимагає постійного вдосконалення і розро-
бки нових методів їх лікування, до числа яких 
може бути віднесена небулайзерна терапія (НТ), 
яка отримала широке поширення в останні деся-
тиліття і до теперішнього часу охоплює практи-
чно весь спектр запальних захворювань верхніх 
дихальних шляхів. Головною перевагою НТ є 
доставка лікарської речовини в зону запалення 
минаючи системний кровоток, що сприяє швид-
кому досягненню терапевтичного ефекту навіть 
при використанні невеликої дози лікарського 
препарату, завдяки чому знижується ризик роз-
витку побічних ефектів. 

Показаннями до НТ можуть бути гострі 
респіраторні захворювання, гострі та хронічні 
риніти, риносинуїти, фарингіти, ларингіти, тра-
хеїти. Раніше (ЖВНГХ №4, 2010) ми повідом-
ляли про перший досвід використання НТ в лі-
куванні запальних захворювань ЛОР-органів. У 
цій публікації подано аналіз результатів засто-
сування НТ на підставі десятирічного досвіду її 
використання в ЛОР-кабінеті Медичного центру 
«Клініка сімейної медицини». 

Метою цього дослідження була оцінка 
ефективності та безпеки НТ при запальних ото-
ларингологічних захворюваннях. Нами прове-
дено аналіз клінічного перебігу запальних за-
хворювань ЛОР-органів у 130 хворих, які отри-
мували НТ. Більшість серед них - 97 (74,6%) 
становили особи чоловічої статі, жінок було 33 
(25,4%). Лише у 14 (10,7%) пацієнтів НТ прово-
дилася у вигляді монотерапії, у решти 116 
(89,3%) вона включалася в комплекс лікуваль-
них заходів, які призначалися при кожному за-
хворюванні відповідно до вимог медичних ста-
ндартів. Розподіл хворих, які отримували НТ, по 
окремим нозологічним формам був наступним: 
гострі риніти і риносинуїти – у 17 (13,1%), гост-
рі ринофарингіти – у 29 (22,3%), гострі фарин-
голарингіти – у 48 (36,9%), гострі ларинготрахе-
їти - у 36 (27,7%). У всіх обстежуваних НТ ви-
конувалась з використанням компресорних не-
булайзерів, а вибір лікарських засобів визначав-
ся характером запального процесу і індивідуа-
льними особливостями пацієнта. В ході ліку-

вання здійснювався контроль за динамікою за-
хворювання та в разі необхідності проводилась 
корекція лікарських препаратів, що інгалюють-
ся. Курс лікування становив 5-7 днів. 

Контрольну групу склали 85 хворих з 
аналогічною патологією ЛОР-органів, які отри-
мували базову етіотропну і патогенетичну тера-
пію, що проводилась за загальноприйнятими 
схемами, при цьому відсотковий розподіл паці-
єнтів за нозологічними формами був близьким 
до основної групи спостереження. Оцінка ефек-
тивності лікування в групах проводилась за ана-
лізом суб’єктивних відчуттів пацієнтів, даних 
об’єктивного огляду ЛОР-органів і динаміки 
функціональних розладів. 

Аналіз результатів лікування хворих в ос-
новній і контрольній групах в більшості випад-
ків виявив позитивну динаміку в перебігу запа-
льного процесу, яка була більш виражена у па-
цієнтів, що отримували НТ. Хворі, які входили в 
цю групу, в більш ранні терміни відзначали 
суб’єктивне поліпшення стану, а також зник-
нення загальних інтоксикаційних і локальних 
симптомів запалення. Разом з тим порівняння 
ефективності лікування в групах при різних но-
зологічних формах запалення вказувало на ная-
вність у них відмінних рис. 

Оцінка результатів лікування хворих з го-
стрим ринітом та риносинуїтом в групах не ви-
явила суттєвих відмінностей в регресі симпто-
мів запалення, який спостерігався в одні і ті ж 
самі терміни – на 5-7-у добу. Більш помітними 
були відмінності результатів лікування в групах 
пацієнтів з гострим ринофарингітом. Зменшення 
симптомів запалення в основній групі наставало 
в середньому на 2,6±0,4 дні швидше, ніж у кон-
трольній. Статистичний аналіз цього показника 
в досліджуваних групах не виявив достовірних 
відмінностей (р>0,05), проте вони були очевидні 
за результатами оцінки клінічної ефективності 
методик, що застосовувалися. 

Найбільш помітними і контрольованими 
були відмінності між результатами лікування 
хворих на гострі фаринголарингіти і ларинготра-
хеїти в досліджуваних групах. Особливо показо-
вим було зменшення запальних явищ в гортані і 
відновлення її функцій, яке реєструвалося в ос-
новній групі на 2,9±0,31 дня раніше, ніж у конт-
рольній (р<0,05). При цьому був виявлений висо-
кий рівень кореляції суб’єктивних відчуттів з 
даними фаринго-ларингоскопії. Поряд з клініч-
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ним поліпшенням відзначалися сприятливі зру-
шення показників крові, які свідчили про послаб-
лення активності запального процесу. Слід за-
значити, що за весь період використання НТ в 
лікуванні запальних захворювань ЛОР-органів 
будь-яких ускладнень нами не було відмічено. 

Таким чином, результати проведених клі-
нічних спостережень свідчили про те, що вклю-
чення НТ в комплекс лікувальних заходів при 

запальних захворюваннях ЛОР-органів істотно 
підвищує їх терапевтичну ефективність. Най-
більш продуктивним є призначення НТ при за-
пальних захворюваннях гортані, особливо при 
набрякових формах. Висока терапевтична ефек-
тивність НТ, простота і екологічна безпека до-
зволяють рекомендувати її в комплекс лікуваль-
них заходів при запальних захворюваннях ЛОР-
органів. 
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ СТАПЕДІАЛЬНИХ РЕФЛЕКСІВ  
ПРИ НАЛАШТУВАННІ МОВНИХ ПРОЦЕСОРІВ У ДІТЕЙ  

ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 
 

За останні роки в Україні значно збільши-
лася кількість пацієнтів, яким була виконана 
кохлеарна імплантація (КІ). Переважна біль-
шість пацієнтів – це діти раннього віку, з якими 
ускладнений контакт, і, як наслідок, є труднощі 
в правильному налаштуванні мовного процесо-
ра. 

У дітей і складних пацієнтів використо-
вуються об’єктивні методи налаштування, зок-
рема реєстрація електрично викликаного стапе-
діального рефлексу (ESR). За даними літератури 
встановлено, що рівні ESR добре корелюють з 
максимальними комфортними рівнями гучності 
(MCL), а це, як відомо, найбільш важливий па-
раметр для правильного налаштування мовного 
процесора. Крім того, використання ESR дозво-
ляє візуалізувати і підтвердити нормальну робо-
ту кохлеарного імпланта у дітей із сумнівною 
суб’єктивною реакцією на звуки. Реєстрація 
ESR корисна також для дітей більш старшого 
віку, які мають слуховий досвід від використан-
ня слухових апаратів і іноді схильні до перести-
муляції – вибору неадекватно високих рівнів 
стимулів при налаштуванні («гучніше – значить 
краще»). 

Під час обстеження за допомогою діагно-
стичного інтерфейсу і програми для настройки 
системи КІ Maestro 7.0.1 в режимі реєстрації 
електрично викликаного стапедіального рефле-
ксу проводиться стимуляція окремих електро-
дів. Тривалість стимулу становить 500 мс. З 
протилежного вуха (контралатерально) за допо-
могою імпедансометра реєструється скорочення 
стременного м’яза. Поріг стапедіального рефле-

ксу є об’єктивним параметром і не залежить від 
бажання і вміння пацієнта аналізувати свої від-
чуття. 

У даного методу дослідження є деякі не-
доліки: в разі патології в контралатеральному 
вусі (запалення, ексудативний отит) стапедіаль-
ні рефлекси не реєструються. Крім того, під час 
налаштування дитина повинна бути максималь-
но спокійною. 

Ми провели дослідження ESR у 28 дітей 
віком від 7 до 9 років, яким КІ була виконана 5-
6 років тому. Оскільки ці діти є активними ко-
ристувачами імплантів і мають достатній слухо-
вий досвід, у них було можливо досить точно 
визначити рівні MCL за субʼєктивними відчут-
тями, а потім з використанням ESR. Була вияв-
лена висока кореляція між порогами ESR і MCL. 
Встановлено, що рівень ESR становив 90% від 
максимально комфортного рівня гучності. 

Для отримання найбільш стабільних ре-
зультатів при налаштуванні мовного процесора 
необхідно використовувати тривалість стимулу 
не менше 400 мс, а так же вибрати методику 
пред’явлення стимулу з поступовим підвищен-
ням його інтенсивності. 

Реєстрацію ESR краще проводити через 
кілька днів після першого підключення мовного 
процесора, так як досить великі рівні струму 
можуть викликати неприємні відчуття у дітей, 
які не звикли до них. 

Після визначення порогу ESR рекоменду-
ється підвищити вирівняні стимуляції електрода 
на 10%, що приблизно буде рівнем максимально 
комфортної гучності. 



  Оториноларингологія, №1-с (2), 2019 40 

Корисність ESR для визначення MCL 
очевидна, проте при налаштуванні завжди важ-
ливо співвідносити пороги стапедіального реф-

лексу з суб’єктивними відчуттями пацієнта про 
гучність і комфортність електричних стимулів, 
якщо пацієнт у стані їх повідомити. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И АНАТОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НАРУЖНОГО НОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОБНОГО ЛОСКУТА 

 
Введение. Устранение дефектов более 2 

субъединиц наружного носа (НН) является 
сложной задачей. Необходимо восстановить 
целостность и вид наружной кожи, добиться 
естественной формы НН, сохранить функцию 
проведения воздуха. Основу пластического ма-
териала составляет лоскут из тканей лба (ЛЛ) 
[1-3]. При необходимости выполняется восста-
новление каркасных структур и внутренней вы-
стилки [1-4]. Исследование результатов преду-
сматривает оценку анатомических и функцио-
нальных показателей [5]. Исследован 5-летний 
опыт реконструкции НН с использованием ЛЛ. 

Цель работы – дескриптивное исследова-
ние результатов реконструкции с использовани-
ем ЛЛ у пациентов с приобретенными дефекта-
ми НН в одном учреждении. 

Материал и методы. Данные о 26 паци-
ентах, которым выполнена реконструкция НН в 
2013-2018 гг. В том числе – 13 мужчин, 14 жен-
щин в возрасте от 40 до 81 года. Этиология де-
фекта: удаление опухоли – 19, последствия лу-
чевого или хирургического лечения рака – 5, 
травма – 2, ринофима – 1. Размер дефекта: 2 
субъединицы – 11, 3 субъединицы – 9, 4 субъе-
диницы – 3, 5 субъединиц – 4. Глубина дефекта: 
только наружная кожа – 6, кожа и каркасные 
структуры – 4, сквозной дефект – 15. Исследо-
валианатомические и функциональные резуль-
таты реконструкции НН с помощью опросника 
NasalAppearanceandFunctionEvaluationQuestionn
aire (NAFEQ). Анатомические параметрыоцене-
ны пациентами и тремя независимыми специа-
листами. Функциональные параметрыоценены 
пациентами перед операцией и после 
нее.Сравнение выполнено с помощью критерия 
Мак-Немара для двух связанных групп, исполь-
зован пакет программ Statistica 8.0. Критерий 
статистической значимости различия p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Устранение 
дефекта кожи выполняли полнослойным пара-

медианным ЛЛ. Для восстановления каркаса 
использовали хрящевые аллографты (ХАГ). 
Внутреннюю выстилку формировали кожным 
аутографтомв 5случаях, подворачиванием дис-
тальной части ЛЛ – 4, мукозальным лоскутом – 
3, фасциальным слоем ЛЛ – 2, островковым ЛЛ 
– 1. Реконструкция в 2 этапа – 16 пациентов, 
трехэтапная – 10[2], один пациент отказался от 
второго этапа. В одном наблюдении развился 
краевой некроз ЛЛ. В остальных случаях рана 
зажила первичным натяжением. Осложнений, 
связанных с ХАГ, не отмечено. Общая частота 
раневых осложнений составила 
3,7%.Дополнительные корригирующие вмеша-
тельства потребовались у 3 пациентов (11,1%). 

При исследовании функциональных ре-
зультатов установлено, что частота оценок 4 и 5 
баллов (удовлетворительно и отлично) после 
реконструкции была выше, чем до реконструк-
ции, по всем показателям (носовое дыхание, 
обоняние, храп, выделение крови, образование 
корок, произношение звуков, функция носа в 
целом). Различие было статистически значимым 
по всем признакам, p<0,05 во всех парах. Улуч-
шение функциональных параметров отмечено у 
10 пациентов, ухудшение – у 1. Ухудшение ка-
салось затруднения носового дыхания и могло 
быть исправлено, но пациент отказался от по-
вторной операции.  

Исследование анатомических результатов 
показало, что частота 4- и 5-балльных оценок 
(удовлетворительно и абсолютно удовлетвори-
тельно) пациентами составила от 23 до 27 по 
отдельным показателям (вид кончика носа, вид 
крыла носа, вид спинки носа, размер ноздрей, 
цвет кожи, положение носа) и 23 – для общего 
вида носа (85,2%). Те же данные при оценке 
экспертами были ниже: от 21 до 25 для отдель-
ных показателей, 22 – для общего вида но-
са(81,5%). Частота 4-5 балльных результатов 
была выше при оценке пациентами, чем при 
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оценке экспертами. Различие является статисти-
чески значимым для всех анатомических пока-
зателей, p<0,001 во всех парах. Это может быть 
объяснено тем, что пациент сопоставляет ре-
зультат реконструкции с видом НН до вмеша-
тельства, а не с оптимальными показателями. 

Выводы. Реконструкция НН с использо-
ванием ЛЛ в нашем материале позволила до-
биться удовлетворительных и абсолютно удов-

летворительных анатомических результатов в 
85% случаев по мнению пациентов, в 81% слу-
чае – по мнению экспертов. Оценка анатомиче-
ских результатов пациентами более высокая, 
чем оценка экспертами, различие статистически 
значимое. Отмечено улучшение функциональ-
ных показателей после реконструкции НН, раз-
личие с дооперационными оценками статисти-
чески значимое. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
ПРИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

 
Многообразие методов остановки носо-

вых кровотечений свидетельствует о полимор-
физме вызывающих их этиопатогенетических 
факторов. Одновременно это демонстрирует те 
трудности, которые возникают при их купиро-
вании. В настоящее время в клиническую прак-
тику внедрено достаточно большое количество 
малоинвазивных методов остановки, среди ко-
торых можно выделить, в первую очередь, эм-
болизацию сосудистого русла маргинального 
отдела кровоточащей области. Также достаточ-
но широкое применение нашли методы эндо-
скопического дистального подхода непосредст-
венно к эрозивной зоне. Однако данные методы 
не всегда оказываются достаточно эффектив-
ными и действенными. Это обусловлено осо-
бенностями архитектоники сосудистого крово-
тока в полости носа и прилегающих областях, 
наличием разветвленной системы анастомозов 
или артерий редубликатов. 

 Данные соображения послужили причи-
ной проведения анализа сравнительной эффек-
тивности различных методов купирования ре-
цидивирующих профузных носовых кровотече-
ний. Всего нами за последние 15 лет обследова-
но 46 больных в возрасте от 42 до 71 года. Наи-
более частой причиной кровотечения явились 
кризы гипертонической болезни на фоне ИБС – 
у 31 (67,4%) пациента, сосудистые образования 
полости носа - у 5 (10,9%), травмы носа различ-
ного характера у 8 (17,4%) больных, прочие 
причины у 2(4,3%). Длительность манифестации 
носовых кровотечений колебалась от 2 до 7 су-
ток. Всем больным с момента поступления в 
стационар проводилась массивная гемостатиче-

ская терапия с параллельным наложением пе-
редней и задней тампонад. В связи с продол-
жающимися рецидивами кровотечений 38 
(82,6%) пациентам проведено ангиологическое 
исследование сосудистого русла с введением 
контрастного вещества. Выявленные особенно-
сти васкуляризации полости носа потребовали 
проведения парциальной окклюзии дистального 
отдела наружной сонной артерии (НСА) у 27 
(58,7%) пациентов. В свою очередь, кровотече-
ние из бассейна внутренней сонной артерии 
(ВСА) потребовало проведения окклюзии ее 
дистального отдела у 4 (8,7%) больных. У 15 
(32,6%) пациентов проведено хирургическое 
вмешательство в виде перевязки наружной сон-
ной артерии в месте ее отхождения от бифурка-
ции общей сонной артерии. Показанием для ее 
выполнения послужило наличие рецидива носо-
вого кровотечения после однократной эмболи-
зации у 5 (10,8%) больных и двукратной у 3 
(6,5%) пациентов. У 7 (15,2%) пациентов пово-
дом для перевязки послужили социально-
экономические трудности. Кровотечение у всех 
больных в дальнейшем не рецидивировало. 

 Проведен ретроспективный анализа при-
чин, которые привели к устранению носового 
кровотечения при перевязке НСА у 15 (32,6%) 
больных. При этом установлено, что у 12 
(26,1%) больных кровотечение обусловлено со-
судистой деструкцией в бассейне НСА, а у 3 
(6,5%) больных кровотечение наблюдалось из 
бассейна ВСА. Сделаны выводы о том, что ос-
новной причиной купирования кровотечения 
явилось снижение статического давления на 
стенки сосудов, которое зависит от скорости 
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кровотока. Согласно закона Бернулли давление 
на стенки сосудов обратно пропорционально 
квадрату скорости кровотока. 

Таким образом, перевязка одного магист-
рального сосуда приводит к увеличению соот-
ветственно скорости перфузии в 2 раза с после-
дующим одномоментным снижением парциаль-
ного давления на стенки сосудов в дистальных 
отделах в 4 раза. Это снижение давления и при-
водит к купированию носового кровотечения 

при наличие относительно небольших эрозив-
ных изменений сосудов полости носа. 

 На основании в/изложенного можно сде-
лать вывод о том, что перевязка наружной сон-
ной артерии при рецидивирующих профузных 
носовых кровотечениях независимо от систем-
ного кровоснабжения до настоящего времени не 
потеряла своего значения и сохраняет свою ак-
туальность как метод действенного устранения 
данного грозного патологического процесса. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
ФАРИНГОСТОМ ЯК ХІРУРГІЧНОГО УСКЛАДНЕННЯ РАКУ ГОРТАНІ  

 
Вступ. Поява фарингостом (ФС) в ході 

хірургічного лікування раку гортані і до сьогод-
ні залишається не до кінця вирішеною пробле-
мою. Незважаючи на значну кількість методів 
хірургічної корекції ФС, консервативна терапія 
все ще залишається неспецифічною та потребує 
пошуку нових альтернативних методів місцево-
го впливу. 

Матеріали та методи. Проведено ана-
ліз результатів консервативного лікування ФС 
у 32-х пацієнтів, оперованих з приводу раку 
гортані, у яких лікувальний процес ускладнив-
ся виникненням стоми в післяопераційному 
періоді. 20 пацієнтів отримували стандартизо-
вану консервативну терапію в об’ємі комбіно-
ваної антибіотикотерапії, компресійних 
пов’язок та встановленню назогастрального 
зонда. У дослідній групі з 12 осіб, ця терапія 
доповнювалась інтракутанними ін’єкціями 
препарату на основі гіалуронової кислоти (ГК) 
по периферії стоми. Аналіз ефективності кон-
сервативного лікування проводився на основі 
порівняння площі ФС до та через 5 тижнів від 
початку лікування за критеріями Mann-Whitney 
та T-критерієм Wilcoxon. 

Результати. Як визначальний показник 
для оцінки отриманих в результаті консерватив-
ного лікування даних, нами було обрано площу 
стоми, що вимірювалась в см2. Площа вимірю-
валась до початку лікування та після кожного з 
етапів обколювання. Результат оцінювався через 
5 тижнів від початку лікування. Пацієнти фото-
графувались на кожному з етапів із використан-
ням цифрового фотоапарату та стандартної лі-
нійки для калібрування. Згодом по цифровій 

фотографії проводилося вимірювання площі 
стоми із використанням комп’ютерної програми 
Wound Analyzer. 

Серед 12 пацієнтів, яким було проведено 
обколювання ділянки стоми за авторською "ша-
хматно-радіальною" методикою в якості додат-
кового елементу консервативної терапії, у 
8(66,7%) мало місце зменшення площі стоми, у 
4(33,3%) мало місце збільшення розмірів, у 
зв’язку з прогресуванням місцевих запальних та 
некротичних змін. В ході виконання аналізу 
встановлено, що у групі, де ГК використовува-
лась, вихідне значення медіани площі стоми до 
початку лікування становило 5,05 (3,2; 6,8) см2. 
Через тиждень після проведення четвертого 
етапу обколювання, медіана площі стоми стано-
вила 3,65 (1,8; 5,2) см2. Тому, нами констатова-
но достовірне зменшення площі стоми після 
застосування ін’єкцій мезотерапевтичного пре-
парату на основі ГК у порівнянні з вихідними 
показниками (р=0,023). 

Разом з тим, при проведенні порівняльно-
го аналізу лікування із групою із 20 пацієнтів, 
яким консервативне лікування проводилось у 
стандартному об’ємі без застосування ін’єкцій 
ГК, ми спостерігали наступний результат. При 
порівнянні вихідних даних, не було виявлено 
достовірної різниці у площі стом в обох групах 
до початку лікування (p=0,20). Медіана площі 
стоми у пацієнтів зі стандартною консерватив-
ною терапією до початку лікування складала 
5,95 (5,15; 6,85) см2, а після проведення компле-
ксу лікувальних заходів зменшилась на 15% до 
показника 5,05 (4,15; 7,10) cм2. Проте ця різниця 
не була розцінена як статистично достовірна для 
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обраного рівня значущості (p=0,27). Натомість, 
при співставленні показників площі стоми після 
закінчення лікування (через 5 тижнів), встанов-
лено достовірну різницю показників між групою 
з стандартним консервативним лікуванням та 
групою пацієнтів, у яких було застосовано ГК в 
якості додаткового елементу такої терапії. У 
пацієнтів, яким проводили ін’єкції ГК, площа 
стоми після лікування була достовірно меншою 
на 27,7% (р=0,043). 

Висновки. Виявлені результати, дають 
змогу констатувати, що застосування 
ін’єкційних імплантатів на основі ГК як елемен-
ту комплексної консервативної терапії у пацієн-
тів з ФС, що утворились в процесі лікування 
раку гортані, є виправданим та доцільним. Ос-
новним недоліком запропонованої методики є 
значна вартість самого препарату. Основні плю-
си – простота у виконанні та можливість прове-
дення такого лікування в амбулаторних умовах. 

 
© С.Ю. Карп, О.О. Галай, С.Г. Бондаренко, Т.Р. Цьолко, О.Р. Дуда, І.М. Сендега, В.Ю. Лудчак,  
О.В. Друзюк, М.Р. Шмідт, Р.Р. Сліпецький, 2019 
 
 
 
 
 

ОЛ.ОМ. КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

МІКСЕДЕМАТОЗНИЙ РИНІТ 
 

Багаторічна співпраця з кафедрою і кліні-
кою ендокринології дозволила констатувати, що 
патологічні стани щитоподібної залози можуть 
проявлятися змінами в ділянці верхніх дихаль-
них шляхів. Це стосується, передусім, автоімун-
ного тиреоїдиту та гіпотиреозу. Лікарі кінця 
ХІХ та початку ХХ століття розцінювали набряк 
носових раковин і спричинене ним утруднення 
дихання через ніс у людей похилого віку, як гі-
потиреоз – прояв вікової інволюції щитоподіб-
ної залози і отримували позитивний результат 
від лікування порошком, виготовленим з вису-
шеної щитоподібної залози тварин. 

Матеріал і методи. Ми спостерігали 
явища мікседематозного риніту у 27 осіб: 12 чо-
ловіків і 15 жінок у віці від 13 до 78 років. У 12 з 
них гіпотиреоз був спричинений перенесеним 
автоімунним тиреоїдитом або перенесеною тире-
оїдектомією (4 особи). У 15 осіб, віком понад 55 
років, автоімунного тиреоїдиту в анамнезі не 
спостерігалося. У п’яти з них утруднення носо-
вого дихання було єдиною ознакою гіпотиреозу, 
у інших п’яти воно поєднувалося з захриплістю 
голосу, спричиненою драглистим набряком сли-
зової оболонки в ділянці голосових складок. 

Троє хворих, у яких утруднення носового 
дихання було єдиним симптомом,лікувалося з 
приводу гіпотиреозу, отримувало обґрунтовану 
дослідженням рівня тиреоїдних гормонів тера-
пію левотироксином (еутирокс). Риноскопічно у 
них відзначався блідий драглистий набряк носо-
вих раковин. Повторне дослідження рівня тире-
оїдних гормонів продиктувало збільшення дози 
левотироксину. Носове дихання впродовж тиж-
ня відновилося, носові раковини зменшилися в 
розмірі. 

Наводимо останній з цих випадків: 
О.Д., 1941 року народження, професор 

ВНЗ, звернувся 28.01.2019 року зі скаргами на 
неможливість дихання носом впродовж останніх 
трьох місяців. При огляді: помірне викривлення 
переділки носа, блідий драглистий набряк сли-
зової оболонки носа, переважно – в ділянці но-
сових раковин, носове дихання практично від-
сутнє. Поглибленим анамнезом встановлено, що 
пацієнт протягом 5 років лікується з приводу 
гіпотиреозу, отримує 100 мкг левотироксину 
щодня. За нашим наполяганням проведено по-
вторне дослідження рівня тиреоїдних гормонів і, 
відповідно до його результатів, добову дозу за-
мінної терапії левотироксином збільшено до 150 
мкг. При огляді 1.03.2019 року: носове дихання 
достатнє, носові раковини нормального розміру 
і кольору. 

Обговорення. Як показують результати 
наших досліджень, гіпотиреоз може проявляти-
ся лише мікседематозними змінами слизової 
оболонки верхніх дихальних шляхів. Такі про-
яви у вигляді драглистого набряку голосових 
складок з дисфонією знайшли свій відбиток в 
лікарській літературі. Натомість явище мікседе-
матозного риніту висвітлюється дуже рідко і 
лаконічно. Тому ознайомлення практичних лі-
карів з таким варіантом ринологічної патології 
вважаємо за доцільне. 

Висновки 
1.Утруднення носового дихання, вияв-

лення при огляді блідого драглистого набряку 
носових раковин, навіть за відсутності інших 
проявів мікседеми: підшкірних набряків, збіль-
шення маси тіла, загальмованості, мерзлякува-
тості, сухості шкіри та ін., повинно спонукати 
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лікаря до консультації хворого ендокринологом 
з дослідженням рівня тиреоїдних гормонів. 

2. Констатація у такого хворого стану гі-
потиреозу дає підстави для встановлення рино-
логічного діагнозу: мікседематозний риніт. 

3. Замінне лікування тиреоїдними гормо-
нами спричинює в цих випадках швидку лікві-
дацію явищ мікседематозного риніту і віднов-
лення носового дихання. 

 
© Ол.Ом. Кіцера, 2019 
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ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКАХРОНІЧНИХ НЕГНІЙНИХ ХВОРОБ ВУХА 
 

До негнійних хвороб вуха відносяться но-
зологічні форми, що проявляються зниженням 
слуху і шумом у вухах при відсутності виділень 
з вуха. Сюди можна зарахувати хронічні негній-
ні отити, сенсоневральну приглухуватість, ото-
склероз і хворобу Меньєра. Хронічні негнійні 
отити – група захворювань, що характеризуєть-
ся катаральним запаленням слизової оболонки 
середнього вуха, порушенням еквіпресорної та 
дренажної функцій слухової труби, погіршен-
ням слуху, однак без наявності гнійних виділень 
та перфорації барабанної перетинки. 

Негнійні хвороби вуха займають досить 
вагому частку в патології ЛОР-органів як у до-
рослих, так і у дітей. Через стертість симптомів 
ці хвороби зазвичай виявляються пізно.Тому 
вчасна діагностика їх є запорукою адекватного і 
ефективного лікування. 

Матеріал і методи. На базі аудіологічної 
лабораторії кафедри оториноларингології Львів-
ського НМУ протягом 2014-2018 рр. обстежено 
1354 пацієнтів віком від 10 до 70 років, що звер-
тались з приводу помірного зниження слуху 
та/або закладання вух, вушного шуму без наяв-
ності болю і виділень. 

Всім хворим проводилась отомікроскопія, 
акуметрія, тональна порогова аудіометрія, тим-
панометрія, акустична рефлексометрія та тим-
панометричний тест Вільямса. 

Результати 
Отомікроскопія не знайшла візуальних 

патологічних змін у 43,8% обстежених. У 42,0% 
барабанна перетинка була втягнена, у 14,2% – 
випнута; у 42,2% відзначено зниження блиску 
(мутність), у 14,5% – ціанотичність, у 9,9% – 

рубці і тяжі. Тональна порогова аудіометрія по-
казала нормальну аудіометричну криву в 5,5%, 
ізольоване ураження звукосприйняття – у 
31,6%, ізольоване ураження звукопроведення – 
у 28,1%, комбіноване ураження – у 34,8%. Тим-
панометрією зареєстровано тип А - у 31,9%, тип 
As – у 10,7%,Ad – у 1,5%, Со – у 15,3%, С – у 
18,2%, В – у 22,4%. Акустичний рефлекс був 
чіткий у 11,5%, сумнівний – у 17,9%, не реєст-
рувався при жодному варіанті подачі стимулу – 
у 68,3%, був інвертований – у 2,3%. За тимпа-
нометричним тестом Вільямса барофункція слу-
хових труб була нормальна у 35,1%, порушена – 
у 64,9%. 

На підставі скарг, отоскопії, співставлен-
ня і аналізу всіх даних обстежень в кожному 
випадку було виставлено такі діагнози: євстахіїт 
(ту барна дисфункція без отиту) – у 22,1%, ту-
боотит (катаральний отит) – у 18,2%, секретор-
ний (ексудативний) отит – у 14,3%, адгезивний 
отит – у 8,1%, тимпаносклероз – у 1,8%, ото-
склероз – у 2,1%, хворобу Меньєра – у 0,8%, 
сенсоневральну приглухуватість – у 32,6%. 

Розроблено алгоритм діагностики негній-
них хвороб вуха. 

Висновок: Для диференційної діагности-
ки негнійних хвороб вуха, окрім отоскопії, кон-
че потрібними є аудіологічні обстеження: тона-
льна аудіометрія, тимпанометрія, акустична ре-
флексометрія, дослідження барофункції слухо-
вої труби тимпанометричним тестом Вільямса. 
Тільки використання і аналіз всіх цих методик у 
сукупності дозволяють встановити і диференці-
ювати діагноз, що є необхідним для визначення 
правильної лікувальної тактики. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ  
ЛОКАЛІЗОВАНОГО АМІЛОЇДОЗУ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ І СКЛЕРОМИ 

 
Серед причин стенозів дихальних шляхів 

у хворих, що перебували на лікуванні в ЛОР-
клініці Вінницької обласної клінічної лікарні 
ім.М.І.Пирогова, найчастіше зустрічається скле-
рома (Кіщук В.В. зі співавт., 2017). Причиною 
згаданого переважання є розташування на базі 
клініки Українського склеромного центру. В 
умовах первинного амбулаторного огляду хво-
рих на стенози верхніх дихальних шляхів певні 
утруднення займає клінічна диференційна діаг-
ностика з ще більш рідкісними причинами сте-
нозів, наприклад, локалізований амілоїдоз диха-
льних шляхів (ЛАДШ). 

Локалізований амілоїдоз дихальних шля-
хів – рідкісне захворювання, частота діагности-
ки якого менше 12 випадків на мільйон насе-
лення на рік. Виникнення амілоїдозу пов’язане з 
порушенням білкового обміну з утворенням і 
накопиченням складного білково-
полісахаридного гомогенного комплексу – амі-
лоїду (крохмалоподібний) в міжклітинних прос-
торах тканин дихальних шляхів. Відомо 23 різ-
них білкових фібрил амілоїду, основу конфігу-
рації молекули яких становлять характерні β-
складки. Патогенез амілоїдозу достатньо склад-
ний і його пов'язують з порушенням функції Т- і 
В-системи лімфоцитів, протеїн-антипротеїнової 
рівноваги, білкового синтезу клітинами ретику-
ло-ендотеліальної системи і мутаціями (появи 
особливих клітин, які продукують амілоїд).  

“Золотим стандартом” верифікації амілої-
дозу є запропоноване у 1922 році Bennhold ха-
рактерне червоне забарвлення амілоїда при но-
рмальному освітленні барвника Конго червоним 
та подвійне переломлення променів зеленого 
кольору при поляризаційній мікроскопії. 

Нами спостерігався хворий П., 37 років, 
який обстежувався на склерому у зв’язку з по-
рушенням гортанного дихання. При клінічному 

обстеженні виявлені численні новоутворення 
блідо-жовтуватого забарвлення овальної форми 
під незміненою слизовою оболонкою (без її ін-
фільтрації), що розташовувались в тканинах 
м’якого піднебіння, задньої стінки глотки, чер-
пако-надгортанної складки, підскладкового про-
стору гортані і трахеї розмірами 10-25 мм за-
вдовшки. Останні суттєво звужували просвіт 
дихальних шляхів і зумовлювали порушення 
гортанного дихання. Загально-клінічні обсте-
женні не виявили суттєвих змін. Враховуючи 
явища стеноза, новоутворення з трахеї і гортані 
були видалені під місцевою анестезією внутрі-
шньою трубкою трахеобронхоскопа Брюнінгса; 
з глотки і м’якого піднебіння – електрокоагуля-
тором. Кровотеча практично не спостерігалась. 
Дихання відновилось. На протязі 2-х тижнів ві-
дбулась епітелізація пошкоджених ділянок сли-
зової оболонки. Гістологічне дослідження ви-
явило депозити амілоїду. При амбулаторному 
спостереженні на протязі 2-х років порушення 
дихання і утворення нових депозитів не спосте-
рігалось 

 Таким чином, при диференційній діаг-
ностиці стенозів дихальних шляхів необхідно 
враховувати можливість виявлення певних рід-
кісних причин стенозів – таких, як локалізова-
ний амілоїдоз дихальних шляхів. Його диферен-
ційними клінічними ознаками є наявність під 
незміненою слизовою оболонкою (без інфільт-
рації і рубцювання) біло-жовтуватих овальної 
форми депозитів. При гістологічному дослі-
дженні біоптатів визначається накопичення в 
міжклітинних просторах білково-
полісахаридного гомогенного комплексу (аміло-
їду) з характерним червоним забарвлення Конго 
червоним та подвійним переломленням проме-
нів зеленого кольору при поляризаційній мікро-
скопії. 
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ІМУННИЙ СТАТУС ХВОРИХ З ФРОНТО-БАЗАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ  
ПРИ ВИКОРИСТАННІ БК «СИНТЕКІСТЬ» ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ  

В РІЗНІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ ТЕРМІНИ 
 

Кожен новий рік приносить невтішну ста-
тистику збільшення кількості постраждалих з 
важкими поєднаннями і множинними ушко-
дженнями, що пов'язують зі зростаючою техніч-
ною оснащеністю і інтенсифікацією виробницт-
ва. Велика частота даних ушкоджень обумовле-
на анатомічною близькістю мозкового і лицево-
го черепа і становить 34% від всіх видів поєдна-
ної нейротравми, а при автодорожньої травмі 
досягає 59%.  

Мета – виявити вплив біокомпозиту на 
стан імунної системи хворих з ТЛК через 1 мі-
сяць після операції 

Матеріали і методи 
Обстежено 20 хворих з травмою лобної 

кісти (ТЛК) при поступленні в ВОКЛ ім. М.І. 
Пирогова в гострому періоді, а також через мі-
сяць після хірургічного лікування з використан-
ням біокомпозиційного препарату. Частина хво-
рих лікувалась хірургічними методиками без 
використання препарату Синтекість. Крім того 
було обстежено 10 пацієнтів, які представляли 
контрольну групу аналогічного віку. Із ліктьової 
вени отримували кров, із якої готували сироват-
ку. В сироватці крові досліджували вміст імуно-
глобулінів класів М,G,А,Е шляхом використан-
ня імуноферментного методу ( реактиви ООО 
Хема-Медика, РФ і рідера Labline, Австрія). 
Крім того, визначали вміст продефензина – лак-
тоферина, який є індикатором гострої фази 
будь-якого запалення ( Belamy e.a.,1989), а та-
кож інтерлейкіни 1β-Іл-1 (прозапальнийцитокін) 
і інтерлейкін-10 –Іл-10 (протизапальний цито-
кін.), реактиви ООО Цитокін і Вектор-Бест 

(РФ). Статична обробка проведена з викорис-
танням непараметричного одностороннього 
критерію U ( Вілкоксона) і критерію ‘’t’’ ( Ст'ю-
дента) відповідно рекомендаціям Є.В. Гублера 
(1990) по програмі Біостатистика-6. 

 
Результати 
Вміст IgA, в сироватці крові через місяць 

та IgE із яких випливає, що використання біо-
композиційного матеріалу «Синтекість» істотно 
не впливало на вміст імуноглобулінів. Предста-
влені результати досліджень вмісту про- і про-
тизапальних цитокінів в крові пацієнтів з ТЛК 
до та через місяць від початку лікування з вико-
ристанням різних методів. Із представлених в 
таблиці даних випливає, що прозапальний цито-
кін ІЛ-1 у хворих з ТЛК був підвищений в поча-
тковому стані і достовірно знизився протягом 
першого місяця при обох підходах до лікування. 
В той же час рівень протизапального цитокіна в 
початковому стані істотно не відрізнявся від 
контролю і його концентрація підвищувалася в 
групі хворих, де використовували біокомпози-
ційний матеріал (4,8 пг/мл проти 1,6 в контролі і 
2,0 при ТЛК до початку лікування). 

 
Висновки 
Аналізуючи отриманні дані, можна конс-

татувати, що в найближчому періоді від початку 
лікування з використанням біокомпозиційного 
матеріалу переваги такого підходу позначуються 
в відношенні відновлення рівня кількісного вміс-
ту імуноглобуліну класу М і активації протиза-
пальних механізмів, зокрема, інтерлейкіну-10. 
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СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА РОТОГЛОТКИ  
У БОЛЬНЫХ СКЛЕРОМОЙ 

 
Актуальность. Патогенез склеромы оста-

ется малоизученным. Вопрос состояния локаль-
ного иммунитета ротоглотки у больных склеро-
мой приобретает особое значение в связи с необ-
ходимостью проведения терапии этого заболева-
ния и корректной иммунореабилитации. 

Цель: исследование состояния локально-
го иммунитета ротоглотки у больных склеро-
мой, а также сравнительный анализ его показа-
телей при различных клинических формах забо-
левания. 

Материалы и методы 
Клинически ииммунологическиобследо-

вано20 практически здоровых добровольцев и 
92 (33 мужчин, 59 женщин) пациентовсо скле-
ромой, из них:31 больной с преимущественно 
инфильтративной формой заболевания, 30 – с 
преимущественно атрофической формой, 31 – с 
преимущественно рубцовой формой. В ротогло-
точном секретеметодом иммуноферментного 
анализа определяли концентрацию секреторной 
и мономерной форм иммуноглобулинов А(sIgA 
и mIgA), иммуноглобулина G(sIgG), α-
интерферона,интерлейкина 1β (IL-1β), иммун-
ных комплексов. 

Результаты  
У больных склеромой выявлена выражен-

ная тенденция к снижению концентрации sIgA в 
1,3-2,0 раза (р<0,05) в сравнении с показателями 
здоровых добровольцев (медиана (Me) содержа-
ния – 0,5 г/л, интерквартильний интервал Р25-
Р75 0,5-0,7 г/л).Наиболее выраженное снижение 
показателя было зафиксировано при атрофиче-
ской и рубцовой формах заболевания: (Ме со-
держания в ротоглоточном секрете IgG и mIgA в 
группе контроля – 0,1 и 0,07 г/л, Р25-Р75 – 0-0,1 
и 0,02-0,1 г/л). Наибольшее увеличение уровня 
IgG (в 2,3 раза, р = 0,001) отмечается при ин-
фильтративной форме заболевания (Ме – 0,23 
г/л, а Р25-Р75 – 0,2-0,5 г/л), в меньшей степени – 
при атрофической (в 1,8 раза, р < 0,001) и руб-
цовой (в 1,5 раза, р < 0,001). Изменения содер-
жания mIgA в ротоглоточном секрете при раз-
личных формах склеромы демонстрируют те же 
тенденции, что и IgG.  

При инфильтративной форме склеромы 
уровеньIL-1β (Ме; Р25-Р75) составляет 54,0 
(28,0-62,0) пг/мл, что в 2,5 раза больше, чем в 
группе контроля, а при атрофической – уровень 
IL-1β в 1,7 раза ниже, чем в группе контро-
ля(Ме; Р25-Р75 – 21,5 (12,0-24,0) пг/мл; 
р<0,001). При преимущественно рубцовой фор-
ме склеромы уровень этого интерлейкина дос-
товерно не изменяется. 

В условиях преимущественно атрофиче-
ской и рубцовой форм склеромы содержание α-
интерферона (Ме; Р25-Р75– 2,25 (2,0-3,0) и 2,75 
(2,0-4,5) пг/мл и является в 6 и 4,9 раза ниже по 
сравнению с контролем (Ме; Р25-Р75– 13,5 
(10,0-20,0) пг/мл; р < 0,001), тогда как при ин-
фильтративной форме его содержание составля-
ет 11,0 (10,0-18,0) пг/мл и ниже в 1,2 раза по 
сравнению с контролем.  

Установлено, что уровень иммунных 
комплексов у здоровых лиц колеблется в преде-
лах от 0 до 23 ед. опт. пл. (Ме; Р25-Р75– 9,0 (0-
12,0) ед. опт. пл.). Изменение наиболее выра-
женное при преимущественно инфильтративной 
форме (в 4,3 раза, р < 0,001) – 38,5 (37,0-42,0) ед. 
опт. пл. Атрофическая и рубцовая формы скле-
ромы вызывают менее существенное увеличе-
ние иммунных комплексов.  

Выводы 
У больных склеромой выявлена недоста-

точность факторов локального иммунитета ро-
тоглотки: выраженная тенденция к снижению 
концентрации секреторного иммуноглобулина 
А в 1,3-2,0 разаи иммуноглобулина G в 1,5-2,3 
раза (р<0,05) в сравнении с показателями здоро-
вых добровольцев. 

При различных формах склеромного вос-
палительного процесса в верхних дыхательных 
путях выявлены особенности локального имму-
нитета: при атрофической и рубцовой формах 
заболевания выявлено наибольшее снижение 
концентрации α-интерферона, а при инфильтра-
тивной форме – наибольшее увеличение кон-
центрации провоспалительного интерлейкина-
1β и иммунных комплексов в ротоглоточном 
секрете. 
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СТАН СКЛЕРОМНОЇ ПРОБЛЕМИ ЗА ДАНИМИ УКРАЇНСЬКОГО  
СКЛЕРОМНОГО ЦЕНТРУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ 

 
Актуальність: Склерома – загальне хро-

нічне інфекційне захворювання людини, що ви-
кликається паличкою Фріша-Волковича, із спе-
цифічним враженням слизової оболонки диха-
льних 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 
із тенденцією до зменшення чисельності таких 
хворих повсякчас реєструються нові випадки 
захворюваності на склерому у всьому світі. Згі-
дно з даними електронної бібліотеки PubMed у 
публікаціях з США, Франції повідомляється про 
збільшення кількості випадків захворювання на 
склерому в основному за рахунок осіб з неспри-
ятливим її перебігом, що змушує продовжувати 
пошук методів активного виявлення ранньої 
діагностики та підвищення ефективності ліку-
ванняхворих на склерому. 

Мета: Визначити основні пріоритетні 
напрямки вирішення склеромної проблеми в 
сучасних умовах. 

Результати 
На базі ЛОР-відділення ВОКЛ ім. М.І. 

Пирогова вже біля 50 років функціонує Всеук-
раїнський склеромний центр де щорічно прохо-
дять обстеження та лікування 110-130 хворих на 
склерому. Станом на березень 2019 року у ство-
реній електронній базі клініки зареєстровано 
144 хворих, які перебувають на диспансерному 
обліку. Серед них за останні 5 років вперше ви-
явлено склерому у 34 пацієнтів, що свідчить про 
зростання рівня госпіталізації осіб із склеромою 
та несприятливим її перебігом. За період існу-
вання центру було виконано ряд наукових робіт, 
а саме вивчення розповсюдженості та епідеміо-
логії склероми, дослідження водно-сольового 

обміну та обміну мікроелементів, імунологічно-
го та генетичного статусу хворих. Багато робіт 
було присв’ячено удосконаленню лікування да-
ної категорії хворих, оскільки одужання хворого 
в більшості випадків не наступає. 

На сьогодні поряд із існуючими методами 
діагностики дослідниками ведеться пошук но-
вих імунологічних та імуно-гістохімічних мар-
керів, які б відображали специфічне запалення 
при склеромі; проводиться вивчення процесів 
перекисного окиснення ліпідів, білків з метою 
пошуку засобів антиоксидантного захисту орга-
нізму; вивчається роль біоценозу слизових обо-
лонок, порушення якого може призвести до 
пригнічення імунологічного статусу організму 
та погіршувати перебіг склеромного процесу, а 
також пошук генетичних маркерів які детермі-
нують аспекти розвитку захворювання. 

Висновки 
1. На сьогоднішній день незважаючи на 

широке застосування антибактеріальних препа-
ратів,а також покращення економічних та соціа-
льно побутових умов за нашими спостережен-
нями все частіше зустрічаються випадки з агре-
сивним перебігом захворювання, розвитком 
стійких рубцевих стенозів дихальних шляхів, 
косметичних дефектів, що ведуть до зниження 
якості життя пацієнтів.  

2. На сучасному етапі розвитку науки та 
безпосередньо медицини необхідно продовжу-
вати пошук новітніх, більш точних методів ран-
ньої діагностики склероми. 

3. Одним із вагомих факторів покращення 
стану надання допомоги склеромним хворим є 
відновлення державної програми, щодо забезпе-
чення умов для розвитку діагностики, лікуван-
ня, профілактики та реабілітації хворих на скле-
рому . 

 
© В.В. Кіщук, І.В. Дмитренко, А.І. Барціховський, О.Д. Бондарчук, К.А. Лобко, А.С. Існюк, Я.П. Грицун,  
В.В. Максимчук, С.В. Скічко, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оториноларингологія, №1-с (2), 2019 49 

        В.В. КІЩУК, І.В. ДМИТРЕНКО, І.В. БОНДАРЧУК, К.А. ЛОБКО, А.Д. ЛОБКО, 
В.В. МАКСИМЧУК, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, А.С. ІСНЮК, Я.П. ГРИЦУН, О.В. ШВЕД  

(ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ВАРІАНТИ ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО 
РИНОСИНУСИТУ І ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЗАЦІЇ ДАНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

 
Актуальніть: У світі щорічно реєстру-

ють близько 1 млрд випадків вірусних інфекцій 
дихальних шляхів, близько 47% з яких усклад-
нюються бактеріальною інфекцією різної лока-
лізації, з них 10-12% є ускладненням зі сторони 
приносових пазух. За даними різних авторів, в 
Україні на риносинусити страждають до 10% 
населення, а серед хворих, які перебувають у 
ЛОР-стаціонарах, до 32% становлять пацієнти із 
даним захворюванням. З кожним роком підходи 
до лікування риносинуситів вдосконалюються, 
використовують нові методи консервативного 
та хірургічного лікування, але відсоток зареєст-
рованих випадків не зменшується, більше того 
за останні 5 років було відзначено збільшення 
кількості антибіотикорезистентних гнійних ри-
носинуситів, як в абсолютних цифрах, так і їх 
питомої ваги в структурі загальної ЛОР-
захворюваності, що ускладнює їх консервативне 
лікування. Не зменшується кількість випадків 
переходу в хронічні форми, що пояснюється 
багатьма причинами, однією з яких є порушення 
рівноваги різних інтерлейкінів в вогнищі пато-
логічного процесу.  

Результати 
Шляхи лікування риносинуситів різні. 

Використовують консервативні і хірургічні ме-
тоди лікування. Якщо говорити про консервати-
вне лікування, то важливими догмами є патоге-
нетичний і симптоматичний підхід з викорис-
танням антибактеріальних препаратів, анальге-
тиків, інтраназальних та пероральних глюкокор-
тикостероїдів, деконгестанти, антигістамінні 
препарати та муколітики. Не менш важливим, а 
в багатьох випадках і основним методом ліку-
вання є хірургічне, що включає в себе пункцію 
та дренування на приносових пазухах, синусо-
томію в залежності від локалізації процесу. 

Останнім часом зріс відсоток пацієнтів з 
неефективністю антибактеріальної тера-
пії,збільшення кількості післяопераційних реци-
дивів, та переходів в хронічні форми захворю-

вання, що може бути пов'язане з дисбалансом 
біологічної дії IL-1. 

Рівновага між продукцією, експресією і 
інгібуванням синтезу білків сімейства інтерлей-
кіну-1 (IL-1) відіграє одну з ключових ролей в 
розвитку, запального процесу. При хронічному 
гнійному риносинуситі виникає дисбаланс про-
дукції цитокінів сімейства IL-1 і порушення 
співвідношення продукції IL-lp і рецепторного 
антагоніста IL-lRA в бік зростання частки 
останнього у вогнищі запалення. Зміна співвід-
ношення продукції IL-1 і IL-1RA в бік збіль-
шення частки IL-1RA на системному рівні і у 
вогнищі запалення сприяє гальмуванню ефектів 
гострого запалення і може служити ознакою 
хронізації запального процесу.  

Особливості імунопатофізіології даного 
процесу створює нові підходи до його лікування, 
тому одним з останніх провідних методів є іму-
нотерапія, тобто використання цитокінів, для 
зменшення частки IL-1RA і припинення хроніза-
ції запального процесу. Тому до загальної схеми 
лікування можна додати як природні, так і реко-
мбінантні інтерферони: альфаферони і бетаферо-
ни, як пролонгованої так і короткої дії, які будуть 
впливати на основну ланку патогенезу. 

Висновки 
Гострий гнійний риносинусит є доволі 

складним і поліетіологічним захворюванням, 
однією з важливих ланок патогенезу якого є 
дисрегуляція запальної відповіді у вогнищі 
запалення, через підвищення вироблення IL-
1RA, який змінює характер запальної відпо-
відь. Вона стає більш тривалою, що може бути 
причиною хронізації запального процесу, то-
му підходи до лікування даного захворювання 
змінюються, спостерігається впровадження 
імуномодулюючої терапії, вдосконалюються 
підходи до консервативної терапії та хірургіч-
них методів лікування, впроваджують викори-
стання природніх та рекомбінантних інтерфе-
ронів. 
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ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ ЙОГУРТ ФАРМАСАЙНС  
НА МОРФОЛОГІЧНУ ОРГАНІЗАЦІЮ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ  

ПОРОЖНИНИ НОСА КРОЛІВ У ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 
Актуальність: У комплексі етіотропних 

та патогенетичних лікувальних заходів у хворих 
на склерому місцева терапія відіграє важливе 
значення. Відновлення балансу мікробіоценозу 
при топічному застосуванні пробіотичних пре-
паратів на слизову оболонок у верхніх дихаль-
них шляхів, є одним із факторів забезпечення їх 
резистентності до збудника склероми та поси-
лює механізми локального захисту слизової 
оболонки. 

Мета: експериментальна оцінка змін 
морфологічної структури слизової оболонки при 
інтраназальній інстиляції пробіотичного препа-
рату «Йогурт» Фармасайнс Інк. 

Матеріали та методи: Нами було дос-
ліджено морфоструктуру слизової оболонки 
носової порожнини у кролів після інтраназаль-
ної інстиляції3 рази на добу 4×109 лактобактерій 
препарату «Йогурт» Фармасайнс Інк. та у групи 
інтактних кролів.Оцінювали зміни слизової 
оболонки макроскопічно та гістологічно за до-
помогою світлової мікроскопії на 10-ту та 30-
добу експерименту. Для вивчення гістологічної 
будови слизової оболонки готували гістологічні 
зрізи завтовшки 10-12 мкм, які забарвлювали 
гематоксиліном та еозином. 

Результати 
В процесі порівняльного вивчення нами 

було встановлено при мікроскопічному дослі-
дженні слизової оболонки інтактних кролів на 
10-ту та 30-ту добу, що епітеліальний покрив 
представлений циліндричними клітинами, роз-
міщеними переважно в один ряд, у більшості 
полів зору добре збережений, лише зрідка між 
клітинами епітелію трапляються поодинокі сег-
ментоядерні нейтрофільні лейкоцити та лімфо-
цити. Війчасті епітеліоцитипереважали за чисе-
льністю в епітеліальному покриві. Другими за 
чисельністю були келихоподібні епітеліоцити. 
Базальна мембрана добре контурована, суцільна 
та однорідно забарвлена. Власна пластинка сли-
зової оболонки представлена клітинами строми 
та незначною кількістю колагенових та еласти-

чних волокон. Просвіти судин кровоносного 
мікроциркуляторного русла помірно повнокро-
вні, містять поодинокі еритроцити. 

При мікроскопічному дослідженні слизо-
вої оболонки кролів, яким інтраназально інста-
лювали пробіотичний препарат йогурт фарма-
сайнс, на 30-у добу експерименту встановлено, 
що структура його мало відрізнялася від епіте-
лію дослідних тварин у попередні строки та не 
мала суттєвих відмінностей від групи порівнян-
ня. Циліндричний епітелій зберігав свої конту-
ри, загальну структуру, десквамації його не ви-
являлось. Базальна мембрана мала звичайну бу-
дову. У стромі власної пластинки слизової обо-
лонки розташовані лімфоцити, гістіоцити, а та-
кож поодинокі сегментоядерні лейкоцити. У 
товщі підслизового шару добре структуровані 
серозні залози. Судини навколо них мали зви-
чайне кровонаповнення. Периваскулярного на-
бряку не спостерігалось. 

 
Висновки 
Пробіотичний препарат «Йогурт» Фарма-

сайнс Інк. при інтраназальному введенні кролям 
у максимально припустимих дозах не викликав 
суттєвих змін у загальному стані та поведінці 
тварин. 

У всі терміни дослідження інтраназальна 
інстиляція препарату «Йогурт» Фармасайнс Інк. 
не призводила до патологічних змін в структурі 
слизової оболонки порожнини носа кролів, ха-
рактеризується доброю переносимістю та не 
чинить значної місцево-подразнюючої дії. Збі-
льшена чисельність лімфоцитів у власній плас-
тинці слизової оболонки вказує на імуномоду-
люючий вплив пробіотичного препарату «Йо-
гурт» Фармасайнс Інк. на структуру слизової 
оболонки. Та опосередковано вказує на стиму-
ляцію імунної відповіді. 

Обгрунтований вибір безпечного шляху 
введення пробіотичних препаратів є важливим 
фактором у комплексному лікування хворих на 
склерому. 
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СТАН ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ НОСА ТА БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ  
У ЛАРИНГЕКТОМОВАНИХ ХВОРИХ  

 
В сучасній фаховій літературі у публіка-

ціях не приділяється достатньої уваги стану 
верхніх дихальних шляхів пацієнтів після лари-
нгектомії. Ця категорія хворих є групою з по-
життєвою трахеостомою, які потребують реабі-
літації і особливої уваги. В післяопераційному 
періоді найбільш суттєвим фактором, що вливає 
на життя хворого це є відсутність дихання через 
верхні дихальні шляхи. Для оцінки змін, що ви-
никають необхідно визначити морфологічний та 
функціональний стан носа та приносових пазух 
в умовах повного припинення руху повітря. На-
ми вивчено доступні дані про стан верхніх ди-
хальних шляхів у хворих, що перенесли ларин-
гектомію у різні терміни післяопераційного пе-
ріоду. 

Відповідно до тривалості між ларингек-
томією та дослідженнями слизової оболонки 
верхніх дихальних шляхів, пацієнти були роз-
поділені на три групи: група 1: менше 12 міся-
ців, група 2: 12-36 місяців та група 3: більше 36 
місяців. В першій групі, в короткі терміни після 
ларингектомії, відмічалось підвищення функці-
ональної активності слизових оболонок, значно 
підвищувалось слизовиділення, посилювалась 
активність війчастої облямівки клітин слизової 
оболонки носа, що було доведено з використан-
ням сахаринового та метиленового тестів. Гіс-
топатологічно кількість слизопродукуючих клі-
тин збільшувалась, відбувалась їх проліферація, 
появлялись сполучнотканинні елементи в підс-
лизовій. В другій групі відбувались гістопатоло-
гічні зміни в псевдобагатошаровому війчастому 
епітелії, відмічалась його атрофія, яка могла 
бути як вогнищевою так і тотальною, що прояв-
лялось зменшенням кількості келихоподібних 
клітин, підслизових залоз, кількості ворсинок, 
метаплазія у вигляді стоншення до рівня одно-
шарового кубічного епітелію або його десква-
мації (Skoloudik L at al., 2010). Фіброз в стромі, 
прогресувала міксоїдна дегенерація, утворення 
нових судин – неоваскуляризация, розширення 

капілярів та стоншення стінок судин. У власній 
пластинці слизової оболонки вогнищево та ди-
фузно набряк та скупчення сполучнотканинних 
елементів. При використанні функціональних 
тестів слизових оболонок відмічають зменшен-
ня функціональної активності, про що вказувало 
збільшення часу метиленового та сахаринового 
тестів. В третій групі вищеперераховані зміни є 
більш виразними, прогресують гістопатологічні 
зміни у вигляді атрофії (Cigdem T.K. at al., 
2010). 

При використанні електронно-
мікроскопічного методу спостерігались внутрі-
шньоклітинні пристосувальні реакції: втрата 
циліарності, велика кількість дегенеративних 
вакуолей в клітинах миготливого епітелію і ві-
дшарування в інтегральних комплексах, у внут-
рішньоклітинних структурах, таких як мітохон-
дрії, комплекс-гольджи та ендоплазматична сіт-
ка, також виявлено порушення цілісністі клі-
тинної та ядерної мембран . 

В умовах відсутності повітряного потоку 
відсутні умови, які сприяють потрапленнню па-
тогенної мікрофлори ззовні в верхні дихальні 
шляхи. Мікробіологічне обстеження в деяких 
дослідженнях вказує на підвищення кількості 
умовно патогенної мікрофлори у порівнянні з 
контрольними групами але без запальних змін. 

У випадку штучної зовнішньої стимуляції 
слизової оболонки потоком повітря, підвищення 
тиску повітря в носі та при носових пазухах мо-
же сприяти нормалізації стану верхніх дихаль-
них шляхів (Riva G at al., 2017). 

Висновки 
Зміни в слизовій оболонці носа після при-

пинення потоку повітря є динамічним компен-
саторно-пристосувальним процесом і проявля-
ються поступовим переходом від посилення ак-
тивності слизової оболонки верхніх дихальних 
шляхів до атрофічних змін. При штучній стиму-
ляції слизової потоком повітря спостерігаються 
явища відновлення її функції. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ВАРІАНТІВ ПЛОСКОКЛІТИННОГО РАКУ 
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ: ІММУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Рак верхньощелепної пазухи (ВЩП) – 

злоякісне новоутворення, розповсюдженість 
якого складає 3-5 % пухлин в області голови та 
шиї і менше 1 % усіх злоякісних новоутворень. 
Хворі мають низьку виживаність та високу ін-
валідизацію через неспецифічність симптомів, 
пізнє звертання, складність хірургічних втру-
чань, а також схильність до рецидивування та 
метастазування. З новоутворень ВЩП найбільш 
часто зустрічається плоскоклітинний рак (ПР), 
який складає від 80 до 90 % раку голови та шиї 
та 60-75 % злоякісних пухлин навколоносових 
пазух.  

Бімолекулярні маркери пухлин дозволя-
ють виконати діагностику новоутворень, визна-
чити ступінь ризику, а також прогнозувати хід 
та проводити оцінку ефективності лікування 
хворих. Їх умовно поділяють на дві групи: мар-
кери, котрі використовуються для діагностики 
та клітинного диференціювання та бімолекуля-
рні маркери, що визначають потенціал злоякіс-
ності пухлини (проліферації, апоптозу, інвазив-
ного росту та метастазування). 

Мета дослідження: Дослідити морфоло-
гічні варіанти злоякісності плоскоклітинного 
раку верхньощелепної пазухи за допомогою 
імуногістохімічних маркерів. 

Матеріали та методи 
Проведено дослідження біопсійного ма-

теріалу 134 пацієнтів у віці від 37 до 71 років 
(средній вік – 55,5±2,43 роки, медіана – 56,5 ро-
ків) з гістологічно підтвердженим діагнозом. 
Чоловіки складали 69,4% (93 пацієнти), жінки – 
30,6% (41особа). Верифікація проводилась кла-
сичним гістологічним методом та ІГХ методом з 
диференційною метою. За морфологічним варі-
антом типовий плоскоклітинний рак виявлено у 
86 пацієнтів (64,6%): зроговілий – у 40 (46,5%), 
не зроговілий – у 46 (53,5%); верукозна карци-
нома – у 3 (2,2%), базалоїдний плоскоклітинний 
рак – у 5 (3,7%), веретеноклітинний рак – у 3 
(2,2%), аденосквамозний рак – у 4 (2,9%), муко-
епідермоїдний рак – у 4 (2,9%), перехідно-
клітинний рак – у 5 (3,7%), аденокістозний рак – 
у 7 (5,3%), слизова аденокарцинома – у 3 (2,2%), 
меланома (різні варіанти) – у 3 (2,2%), фіброса-
ркома – у 4 пацієнта (2,9%), лімфома В-клітинна 
– у 2 (1,5%), естезіонейробластома – 5  (3,7%). 

Більшу частину склали раки – у 89,6% па-
цієнтів, при цьому типові плоскоклітинні раки – 
у 86 з 134 (64,6%). За ступенем гістологічної 
диференціації типового раку: високо диферен-

ційований рак (G1)  виявлено у 14 пацієнтів 
(11,5%), помірно дифференційований (G2) – у 
81 (66,4%), низько диференційований (G3) – у 
27 (22,1%). 

Для кількісної оцінки рівня експресії іму-
ногістохімічних маркерів використовувались 
моноклональні антитіла до плоских цитокерати-
нів СК HMW, у якості молекулярних маркерів, 
що лежать в основі росту та розповсюдженості 
пухлин ВЩП, можуть виступати циклооксиге-
наза-2 (СОХ-2) та маркер онкогенної трансфор-
мації р16INK4. Для визначення кісткової інвазії 
використовувався клон матриксної металопро-
теїнази 9 типу ММР-9, інгібітор матриксних 
металопротеїназ 1 ТІМР-1 (Termo Scientific, 
США), застосовувалась фотоцифрова морфоме-
трія.  

Результати 
У обстежених пацієнтів визначено пере-

важно помірний та низький рівень експресії СК 
НМW (81,55% осіб), що підтверджує високу 
ступінь агресивності пухлини.  

При дослідженні експресії р63, у 92 
(89,32 %) хворих визначався інвазивний ріст 
пухлини. В більшості спостережень в групі з 
інвазією визначалась відсутність або слабка 
експресія.  

У хворих з наявністю кісткової інвазії та 
деструкцією кісткової тканини відмічався пере-
важно помірний та високий рівень експресії 
ММР-9 (95,78 %), на відміну від хворих без ін-
вазії, у яких достовірно переважала слабка та 
помірна цитоплазматична реакція (84,38 %). У 
більшості досліджених хворих (86,41 %) відзна-
чався слабкий та помірний рівень експресії 
ТІМР-1. 

Порівняльний аналіз рівнів експресії 
СОХ-2 та реакції з онкосупресором р16INK4 
показав, що помірний рівень експресії СОХ-2 
відмічався у переважної кількості хворих як з 
негативною, так і зі змішаною реакцією з 
р16INK4 (56,47 % та 55, 56 %, відповідно).  

Висновки 
Проведене дослідження та отримані дані 

достовірно підтверджують прогностичну значи-
мість рівня експресії молекулярних маркерів СК 
HMW (81,55%) відносно агресивності пухлини у 
хворих з раком верхньощелепної пазухи. Висока 
експресія маркеру р63 (в середньому на рівні 
92,5±3,67%) є ключовим показником в верифі-
кації базалоїдного варіанту плоскоклітинного 
раку. Ймовірність розвитку ПР ВЩП з папіло-
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мами пов’язана з реакцією з онкосупресором 
р16INK4(55,56 %), тоді як ймовірність інвазивно-
го росту пухлин – з експресією СОХ-2 (56,47%). 
Високий рівень експресії ММР-9 (95,78 %) асо-

ціюється з більшою ймовірність інвазивного 
росту пухлин, тоді як для ТІМР-1 (86,41 %) – 
низький рівень експресії доказів щодо його асо-
ціативних зв’язків з інвазивним ростом. 

 
© О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, А.А. Бакаєв, 2019 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МАРКЕРУ VEGF У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ  
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТАСТАЗУВАННЯ 

 
Згідно даних канцер-реєстру, захворюва-

ність на рак гортані залишається стабільно ви-
сокою. Метастази у лімфатичні вузли зустріча-
ються у 30-70% хворих на рак гортані. Актуаль-
ним залишається питання вибору об’єму шийної 
дисекції. 

Щорічно в світі реєструється більш ніж 
п'ятсот тисяч первинних діагнозів даної нозоло-
гії. Реґіонарні лімфатичні вузли є найчастішою 
локалізацією метастазів раку гортані і виходять 
на перше місце щодо прогнозу виживаності. 
Важливим фактором прогресії захворювання 
вважається ангіогенез, інтенсивність якого за-
лежить від взаємозв'язку між факторами, які 
відповідальні за стимуляцію та інгібування цьо-
го процесу. Роль фактору росту ендотелію су-
дин (VEGF) як стимулятора ангіогенезу безсум-
нівна, що відображено в багатьох наукових ро-
ботах. 

Метою нашої роботи було дослідження 
молекулярного маркеру васкуляризації (VEGF) 
первинної пухлини і визначення його зв’язку з 
реґіонарними метастазами. 

Матеріали і методи 
Для виконання завдань дослідження під 

спостереженням знаходилось 70 хворих на рак 
гортані III-IV стадій (T3-4N0-3M0) та ІІ-ї 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 
39 хворих були з реґіонарними метастазами ра-
ку гортані, у 31 реґіонарні метастази не були 
виявлені. В якості первинних використовували-
ся моноклональні антитіла до VEGF 
(TermoScientific, США). 

Результати 
В досліджуваному матеріалі спостеріга-

лась значна васкуляризація, що може бути кіль-
кісно оцінена через показник щільності мікро-

судин. Маркер ангіогенезу VEGF, що також був 
оцінений за допомогою методу ІГХ, продемонс-
трував експресію в цитоплазмі ракового епіте-
лію, деяких стромальних клітин та ендотелію 
судин не нижче градації «+», але більша частина 
зразків (42 із 70) мала високу експресію (града-
ції ++, +++), наприклад всі низькодиференційо-
вані плоскоклітинні раки. Залежність між під-
вищенням експресії VEGF і наявністю метаста-
зів в лімфатичні вузли шиї статистично вірогід-
на (р=0,018, r=+0,405). 

Аналізуючи інтенсивність процесів ангіо-
генезу з’ясовано, що фенотипи карцином з висо-
кою експресією VEGF, мають високу щільність 
мікросудин; ці показники є прогностичними 
факторами ризику, щодо виникнення метастазів 
в лімфатичних вузлах шиї (рVEGF =0,018, rVEGF 
=+0,405), але не мають зв’язку з диференціацією 
плоскоклітинних раків (рVEGF=0,056). 

У групи хворих з наявністю віддалених 
метастазів (М1) n=4 показники молекулярного 
маркеру VEGF мали високу експресію, що підт-
верджує отримані дані щодо кореляційного 
зв’язку ангіогенезу з метастазуванням. 

Щільність мікросудин «гарячих точок» в 
зразках плоскоклітинного раку гортані колива-
лася від 25 до 73 судин на 1 мм2, і, в середньо-
му, склала 61,4±1,3/мм2, медіанне значення ста-
новило 54 /мм2. Враховуючи значення медіани, 
всі препарати були розбиті на дві групи: при 
<54/мм2 щільність мікросудин вважали низь-
кою, а при >54/мм2 – високою. Знайдено коре-
ляційний зв'язок між підвищенням щільності 
мікросудин і наявністю реґіонарних метастазів 
(р=0,032, r=+0,289), але не з падінням ступеня 
диференціації (р=0,063). 

Таким чином, визначення молекулярного 
маркеру ангіогенезу (VEGF) в первинній пухли-
ні дозволяє достовірно прогнозувати метастазу-
вання плоскоклітинного раку гортані. 

 
© О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, Б.В. Шпортько, 2019 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ НАХОДОК  
У БОЛЬНЫХ С РЕТРАКЦИОННОЙ ХОЛЕСТЕАТОМОЙ 

 
Цель исследования: провести сравни-

тельный анализ интраоперационных находок у 
больных с ретракционной холестеатомой (РХ) в 
различных возрастных группах. 

Материалы и методы 
Оперировали и наблюдали 67 больных. 

Сравнивали проявления РХ в 2 группах: дети и 
подростки 5-18 лет (n=32) и 35 взрослых паци-
ентов 20-65 лет. При первичном осмотре боль-
ных особое внимание уделяли отомикроскопии 
и состоянию носа и околоносовых пазух. Ис-
пользовали компьютерную томографию височ-
ной кости и околоносовых пазух. При выборе 
тактики лечения учитывали возраст больных, 
тяжесть проявлений хронического отита, значи-
мость патологии носа и пазух.  

Результаты исследований и их обсуж-
дение 

В качестве базовой операции уха исполь-
зовали раздельную аттикоантротомию с тимпа-
нопластикой у 48(71,6%) больных: соответст-
венно 26 (81,3%) детей и 22 (62,9%) взрослых. 
Санирующую операцию уха «открытого» типа с 
тимпанопластикой выполнили у 19 (28,3%) 
больных: соответственно 6 (18,7%) детей и 13 
(37,1%) взрослых. При выборе варианта опера-
ции учитывали результаты предоперационного 
обследования и характер интраоперационных 
находок. 

По результатам анализа интраоперацион-
ных находок заметно влияние спаечных процес-
сов в полостях среднего уха на распространение 
РХ. Так в целом, ателектаз барабанной полости 
сочетался с фиброзной облитераций тимпаналь-
ного устья слуховой трубы у 13,4 % больных. 
Спаечный процесс в барабанной полости соче-
тался с фиброзной облитерацией адитуса и ан-
тральной полости: соответственно в 53,5±3,5% и 
14,9±0,6% случаев. У 46,4% больных облитера-
ция адитуса привела к формированию холесте-
риновой гранулемы. Подобные изменения пре-
имущественно находили у пациентов со склеро-
зированным сосцевидным отростком: соответ-
ственно 80,6% случаев. Фиброзно-спаечные из-
менения воздухоносных полостей среднего уха 
повлияли на распространение холестеатомы. У 
71,6% больных холестеатома ограничивалась 
пределами барабанной полости: соответственно 
81,3 % случаев наблюдения холестеатомы атти-
ка у детей и подростков и 71,5% наблюдений 
холестеатомы в синусах барабанной полости у 

взрослых пациентов. Распространенная РХ об-
наружена у 19 (28,3%) больных, при этом две 
трети случаев приходятся на группу взрослых 
пациентов.  

 В ходе операции, у большинства больных 
находили деструктивные изменения цепи слу-
ховых косточек. Тотальное разрушение цепи 
косточек было выявлено в 10(14,9%) случаях. 
Среди деструктивных изменений наиболее час-
тыми находками были разрушения длинной 
ножки наковальни и лентикулярного отростка – 
73,1% случаев. У 31,2% детей находили эрозию 
длинной ножки наковальни без нарушения це-
лостности цепи косточек. У 14,9% пациентов 
(двое детей и восемь взрослых пациентов) вы-
явили разрушение дуги стремени. Фиброзную 
иммобилизацию цепи косточек наблюдали у 9 
(13,4%) пациентов (двое подростков и семь 
взрослых больных). Только у 12,5 % детей цепь 
косточек была интактной.  

 Наши сведения совпадают с мнением Tos 
M. (1993). Автор опубликовал результаты 496 
операций у больных с холестеатомой. Исследо-
вались различия в разрушении цепи косточек 
при различных типах холестеатом. При наличии 
аттиковой РХ наиболее частой находкой явля-
лась изолированная деструкция длинной ножки 
наковальни с относительно редкими находками 
разрушенного стремени. При синусной холе-
стеатоме самой частой находкой была разру-
шенная наковальня с разрущением арки стреме-
ни. 

Схожие сведения опубликовал Borgstein J. 
еt al. (2008). Автор оперировал 46 детей с ате-
лектазом барабанной полости и угрозой разви-
тия РХ. Сохраненное наковально-стременное 
сочленение было обнаружено в большинстве 
наблюдений, при этом в 30 % случаев имела 
место эрозия наковальни без явных признаков 
тугоухости. Авторы сделали вывод, что сочле-
нение наковальни со стременем является самым 
ранимым участком цепи косточек в детском 
возрасте. Выжидательная тактика (до появления 
явных признаков тугоухости) является не самой 
лучшей стратегией в лечении детей с угрозой 
развития РХ. 

Заключение 
Успехи в хирургическом лечении боль-

ных РХ зависят от морфологических проявле-
ний холестеатомы в среднем ухе. Выбор вари-
анта операции у таких больных достаточно ин-
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дивидуален. Тем не менее, при наличии хрони-
ческой тубарной недостаточности, большой ве-
роятности сопутствующего хронического про-
дуктивного синусита и распространенной холе-
стеатомы, приоритет должен отдаваться «от-
крытой» методике операции. В остальных слу-
чаях с успехом могут быть использованы «за-
крытые» варианты реконструктивно-
пластических операций. 

 У большинства детей и подростков холе-
стеатома ограничивалась пределами барабанной 
полости. Чаще всего, в этих группах, встречалась 
атиковая РХ. Наименьшие разрушения цепи кос-

точек характерны для группы детей, где самой 
частой находкой является эрозия длинной ножки 
наковальни, при этом фиброзная иммобилизация 
цепи обнаруживается только в 20 % случаев. По 
нашему мнению, РХ в детском возрасте должна 
оперироваться «закрытым» способом. В пользу 
этого свидетельствуют четыре фактора: 1) нали-
чие холестеатомы с преимущественной локали-
зацией в пределах барабанной полости; 2) воз-
можность реконструкции латеральной стенки 
аттика; 3) возможность минимальной реконст-
рукции цепи косточек; 4) вентиляционные воз-
можности антрального дренажа. 

 
© Д.Н. Кокоркин, А.Д. Гусаков, В.А. Каширин, В.В. Скоробогатый, А.А. Гусакова, П.П. Шевлюк, 2019 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТАПА РИНОХИРУРГИИ  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РЕТРАКЦИОННОЙ ХОЛЕСТЕАТОМОЙ 

 
Актуальность. Борьба с холестеатомой и 

ее последствиями является основной задачей 
сегодняшней отохирургии. Несмотря на разно-
образие техники выполнения операций, совер-
шенствование методов инструментального и 
визуального контроля всех этапов лечения – 
процент рецидивной холестеатомы, особенно в 
детском возрасте, остается относительно высо-
ким. Последнее обстоятельство лишний раз 
подчеркивает агрессивный характер «детской» 
холестеатомы. Как известно, структура холе-
стеатомы, внутри своей популяции, является 
неоднородной. У большинства детей холестеа-
тома проявляет себя агрессивно, что проявляет-
ся обширной деструкцией среднего уха при ми-
нимальных клинических проявлениях отита. 
Проявления ретракционной холестеатомы (РХ) 
позволяют клиницистам считать ее «условно 
доброкачественной». По мнению SadeJ. (1993) 
РХ отличает торпидное течение, при этом холе-
стеатома чаще ограничивается синусами бара-
банной полости или аттиком. В хирургическом 
лечении таких больных приоритет должен отда-
ваться операциям с сохранением задней стенки 
наружного слухового прохода 

Цель исследования: оценить эффектив-
ность этапа ринохирургии в лечении больных с 
ретракционной холестеатомой. 

Материалы и методы 
Оперировали и наблюдали 67 больных. 

Сравнивали проявления РХ в 2 группах: дети и 

подростки 5-18 лет (n=32) и 35 взрослых паци-
ентов 20-65 лет. При первичном осмотре боль-
ных особое внимание уделяли отомикроскопии 
и состоянию полости носа и околоносовых па-
зух. Использовали компьютерную томографию 
височной кости и околоносовых пазух. При вы-
боре тактики лечения учитывали возраст боль-
ных, тяжесть проявлений хронического отита, 
значимость патологии носа и пазух.  

 У 55 (82,1%) больных использовали 
этапные вмешательства. Первым этапом выпол-
нялась рино-операция, а на втором этапе – ото-
хирургия: соответственно группам 27 (84,3%) 
детей 28 (80%) взрослых больных. При стати-
стической обработке клинического материала 
использовали индекс парной корреляции Пир-
сона (r). Использован программный продукт 
«STATISTICA-6».  

Результаты исследований и их обсуж-
дение 

Сопутствующая патология носа и около-
носовых пазух у наших пациентов отличалась 
неоднородностью. В группе детей, преимущест-
венно, встречалась гиперплазия лимфоглоточ-
ного кольца в сочетании с рецидивами острого 
гнойного синусита (r = 0,485; p<0,05). У подро-
стков чаще обнаруживали вазомоторный ринит 
в сочетании с искривлением перегородки носа (r 
= 0,505; p<0,05) и реже – кистозные моносину-
ситы. У взрослых чаще диагностировали хрони-
ческие гиперпластические риносинуситы на фо-
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не искривления перегородки носа (r = 0,435; 
p<0,05). Хирургическое лечение назальной па-
тологии совмещали с одновременной санацией 
уха: удалением полипов, туширования грануля-
ций, ежедневное орошение барабанной полости 
стероидами и антисептиками.  

Курс стационарного лечения составил 5-7 
суток. Для послеоперационного сопровождения 
использовали топические назальные стероиды и 
секретомуколитики. После санации носа и око-
лоносовых пазух приступали к отохирургии. 
Состояние уха оценивали через 3 месяца после 
ринохирургического этапа. В целом, положи-
тельные результаты лечения (прекращение 
гноетечения, улучшение слуха, уменьшение или 
исчезновение шума) выявили у 29 (52,8%) опе-
рированных больных: соответственно 17(62,9%) 
детей и подростков и 12(46,4%) взрослых.  

Заключение 
Развитие РХ зависит от целого ряда фак-

торов, главный из которых - сопутствующая 
патология носа и околоносовых пазух, которая в 

разных возрастных группах отличается неодно-
родностью. В нашем исследовании, наиболее 
тяжелая патология носа и пазух выявлена у 
взрослых пациентов, где удельный вес хрониче-
ских синуситов наиболее высок и достигает 54 
% случаев.  

 По нашему мнению, в лечении больных 
РХ необходимо соблюдать этапность. У боль-
шинства детей и подростков, санация полости 
носа, пазух и носоглотки благоприятно сказыва-
ется на клиническом течении хронического 
среднего отита, при этом прекращение гноете-
чения можно ожидать у 64 % больных. После 
выполнения ринохирургического этапа у боль-
ных старшей возрастной группы улучшение в 
состоянии среднего уха можно ожидать в 40 % 
случаев. По нашему мнению, использование 
топических назальных стероидов и секретому-
колитиков, в качестве медикаментозных средств 
послеоперационного сопровождения, показано 
большинству прооперированных как на первом, 
так и на втором этапе хирургического лечения. 
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А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ГОСТРИЙ РИНОСИНУСИТ У ДІТЕЙ: ВИБРАНІ ПИТАННЯ  
 

Різними формами риносинуситу страждає 
до 15% дорослого населення і 5% дітей планети. 
Тривалість гострого вірусного риносинуситу 
(ГРВІ)  становить менше10 днів. При наростанні 
симптомів після 5 дня захворювання на фоні 
позитивної динаміки або збереження симптомів 
після 10 днів хвороби можна клінічно діагнос-
тувати гострий бактеріальний риносинусит. 

У 87-90% пацієнтів з ГРВІ за даними КТ 
і МРТ виявляється катаральне запалення на-
вколоносових пазух і лише у 0,5-2% ГРВІ 
ускладнюються бактеріальним риносинуси-
том. 

Тактика лікування риносинуситів зале-
жить від локалізації процесу, функції співустя, 
перебігу риносинуситу, характеру процесу та 
наявності  ускладнень. Патогенетичне та симп-
томатичне лікування гострого риносинуситу 
включає призначення анальгетиків, інтраназа-
льних та пероральних глюкокортикостероїдів, 
сольових розчинів для носа (ізотонічні чи гіпер-
тонічні), інших препаратів. Не вистачає доказо-
вості щодо ефективності деконгестантів, антигі-
стамінних препаратів та муколітиків. Перший 
етап лікування гострого риносинуситу – елімі-

наційна терапія, другий – призначення топічних 
кортикостероїдів.  

Одним з ефективних засобів при прове-
денні елімінаційної терапії є інноваційний  ори-
гінальний комбінований назальний спрій Назо-
мер, який тривало зволожує слизову оболонку 
порожнини носа (за рахунок гіалуроната на-
трію),відновлює (за рахунок декспантенолу) та 
очищує (за рахунок розчину морської со-
лі)слизову оболонку порожнини носа і навколо-
носових пазух. Гіалуронат натрію забезпечує 
утворення гідробар'єру на поверхні слизової 
оболонки порожнини носа, сприяє зв'язуванню 
води і, як наслідок,  тривалий час зволожує сли-
зову оболонку – відновлюючи в'язкість носового 
слизу, синхронність коливань війок. Як наслі-
док, рухливість поверхневого шару слизу відно-
влюється і поліпшується евакуація інфекційних 
агентів. Декспантенол сприяє відновленню вор-
синок миготливого епітелію слизової оболонки 
носа і відновленню функцій мукоциліарного 
транспорту. Морська вода є фізіологічним при-
родним консервантом.  

 Антибіотикотерапія призначається ем-
пірично тим пацієнтам, які відповідають крите-
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ріям для бактеріального гострого риносинуси-
ту(ГРС) або тим, які мають тяжкий перебіг хво-
роби. Препаратом першої лінії є амоксицилін в 
поєднанні з клавулановою кислотою, якщо це не 
суперечить поточним рекомендаціям локально-
го протоколу. Макроліди в якості препаратів 
першої лінії розглядаються у випадках, коли є 
підтвердження етіологічної ролі атипової флори 
у виникненні бактеріального ГРС або є проти-
показання для призначення захищених амінопе-
ніцилінів. Препаратами другої лінії є: цефалос-
порини ІІІ покоління, фторхінолони. Емпіричну 
антибіотикотерапію рекомендується починати 
негайно після встановлення клінічного діагнозу 
гострого бактеріального риносинуситу. 

Місцеві деконгестанти знижують частоту 
биття війок аж до повної зупинки. Останнє сто-
сується насамперед  назальних крапель нафазо-
ліна. Тривале застосування деконгестантів при-
зводить до розвитку атрофії слизової оболонки. 
Проведені опитування серед батьків виявило 
той факт, що тривалість застосування деконгес-
тантівбатьки часто збільшують у 2-3 рази. Таке 
використання може мати негативні наслідки аж 
до отруєння і госпіталізації в токсикологічне 
відділення. Виходячи з даних літератури і влас-
ного клінічного досвіду ми вважаємо за доціль-
не в клінічній практиці застосовувати насампе-
ред деконгестанти без консервантів (Називін 
сенситів, СептоНазал, Мераліс, Риномістин). 

До складу Риномістину входить ксиломе-
тазолін тамірамістин – катіонна поверхнево-
активна речовина з протимікробною (антисеп-
тичною) дією. В основі дії мірамістину лежить 
пряма гідрофобна взаємодія молекули з ліпіда-
ми мембран мікроорганізмів, що призводить до 

їх фрагментації і руйнування. При цьому части-
на молекули мірамістину,  занурюючись  у  гід-
рофобну  ділянку  мембрани,  руйнує  надмемб-
ранний  шар, розпушує  мембрану,  підвищує  її  
проникність  для  високомолекулярних  речо-
вин,  змінює ензиматичну  активність  мікробної  
клітини,  інгібує  ферментні  системи,  що  
спричиняє пригнічення життєдіяльності мікроо-
рганізмів і їхній цитоліз. Риномістинмає антиба-
ктеріальну, противірусну та протигрибкову дію, 
включаючи антибіотикорезистентні  мікроорга-
нізми,підсилює дію антибіотиків, має виражену  
протинабрякову дію на слизову оболонку носо-
вих ходів та вустя євстахієвої труби. При його 
застосуванні не виникає сухості  та подразнення 
слизової оболонки, зменшується набряк і гіпе-
ремія слизової оболонки носа знижується рівень 
назальної секреції, відновлюється відтік слизу з 
навколоносових синусів. 

При відсутності потреби в деконгестантах 
у дітей з гострим бактеріальним риносинуситом 
ми широко застосовуємо препарат Окомістин, 
який має бактерицидну дію на бактерії, віруси, 
гриби та протозоа, підсилює дію антибіотиків, 
не викликає звикання, дозволений з моменту 
народження дитини, для вагітних та годуючих 
мам. У новонароджених, при необхідності за-
стосування деконгестантів, Окомістин призна-
чали в комбінації з Називіном сенситів, а після 
року призначали в комбінації з Риномістином.  
Комбіноване застосування Окомістину та Рино-
містину дозволяє досягти бактерицидної дії на 
мікрофлору в порожнині носа і до мінімуму зве-
сти призначення деконгестантів, що  підвищує 
ефективність та безпеку лікування гострого бак-
теріального риносинуситу. 

 
© А.Л. Косаковський, 2019 
 
 
 
 
 

І.В. КОШЕЛЬ, В.І. ПОПОВИЧ, Л.І. ПІЛЕЦЬКА, Р.М. ОРЛОВСЬКА  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ «ІМУПРЕТ» В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО  
НЕБАКТЕРІАЛЬНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ 

Гострий тонзиліт (ГТ) (J03.0–J03.9) ви-
значається як раптова поява типових клінічних 
симптомів, до яких відноситься біль в горлі з та 
без порушення ковтання, гіперемія, збільшення 
мигдаликів з налетом або без, збільшення лім-
фатичних вузлів шиї, лихоманка, загальна слаб-
кість. ГТ у 70-85 % випадків обумовлений віру-
сними інфекціями, в 15-30 % - бактеріальними 
(стрептокок). Таким чином, в переважній біль-

шості випадків ГТ антибактеріальна терапія не 
показана.  

Мета дослідження: оцінка ефективності 
фітонірінгового екстракту BNO 1030 (Imupret®) 
в порівнянні з стандартною симптоматичною 
терапією ГТ.  

Матеріали та методи. В дослідженні 
брали участь 238 амбулаторних пацієнта у віці 
6-18 років з діагнозом гострий небактеріальний 
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тонзиліт, яких було розділено на дві групи: ос-
новна – пацієнти, що отримували екстракт BNO 
1030 (Imupret®) додатково до стандартної тера-
пії і контрольна, що приймала стандартну симп-
томатичну терапію (спрей бензидаміну гідрох-
лориду).  

Результати дослідження. Відмічається 
регресія симптому біль в горлі при ковтанні: з 
2.25±0.776 балів до 1.01±0.910 (-55 %) на п΄ятий 
день та до 0.30±0.544 (-88 %) на десятий у паці-
єнтів основної групи та з 2.18±0.618 балів до 
1.31±0.994 (-40 %) на п΄ятий день та до 
0.54±0.709 (-75 %) на десятий контрольної 
(р<0,05). При порівнянні динаміки симптому 
біль в горлі в спокої: з 1.97±0.733 бала до 
0.91±0.877 (-53.8 %) на п΄ятий день та до 
0.19±0.391 бала (-90 %) на десятий день ліку-
вання в основній групі. В контрольній групі з 
1.93±0.570 бала до 1.07±0.877 (-44 %) на п΄ятий 
день і до 0.38±0.597 (-80.3 %) на десятий 
(р<0,05). 

Відмічається регресія симптому першіння 
в горлі у пацієнтів основної групи з 3.89±2.175 
до 3.32±1.966 бала (-14.7 %) на другий день, до 
1.74±1.800 (-55.3 %) на п΄ятий і до 0.80±1.600 
бала (-79.4 %) на десятий. В пацієнтів контроль-
ної групи з 4.02±1.756 до 3.61±1.767 бала
 (-10.2 %) на другий, до 2.40±1.872 (-40.3 
%) на п΄ятий та до 1.67±1.710 бала (-58.5 %) на 
десятий. Порівняння динаміки регресії симпто-
му першіння в горлі, що супроводжується каш-
лем у пацієнтів обох групп показало достовірну 
різницю на п΄ятий день лікування (р<0,05).  

Оцінка загального стану пацієнта лікарем 
в основній групі показала покращення цього 

показника з 6.36±1.902 балів до 3.09±2.463 (-
51,4 %) на п'ятий день і до 1.04±1.553 (-83,6 %) 
на десятий день лікування. В контрольній групі 
відмічалось покращення загального самопочут-
тя з 5.68±1.961 балів до 3.29±2.526 (-42.1%) на 
п'ятий день і до 1.52±1.724 (-73.2%) на десятий 
день лікування. Співставлення показників ди-
наміки покращення загального самопочуття за 
оцінкою лікаря показало достовірні відмінності 
між групами на 5 і 10 день лікування (р<0,05). 
Аналогічні показники динаміки покращення 
загального самопочуття спостерігались згідно 
самооцінки хворого. 

Покращення локальних симптомів та за-
гального самопочуття призводить до зменшення 
кількості НПЗП, що вживаються хворим. Пока-
зник оцінювався по останньому прийому препа-
ратів.  Відмічається достовірна різниця в при-
йомі НПЗП між пацієнтами основної та контро-
льної групи починаючи з четвертого дня ліку-
вання.  

Висновки 
Результати дослідження показали, що до-

даткове використання фітонірінгового препара-
та BNO 1030 (Imupret®) для лікування гострого 
тонзиліту значно зменшує клінічні симптоми 
тонзиліту, покращує загальний стан пацієнта та 
якість життя, зменшує потребу у використанні 
НПЗП та загальну тривалість лікування. Вклю-
чення препарату в схему лікування може бути 
ректомендовано пацієнтам з гострим небактері-
альним тонзилітом.  

Результати дослідження опубліковані в 
American Journal of Otolaryngology, Vol 40, Issue 
2, Pages 265-273. 

 
© І.В. Кошель, В.І. Попович, Л.І. Пілецька, Р.М. Орловська, 2019 
 
 

 
 

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

ВІДНОВЛЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПІСЛЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ  
НА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХАХ НОСА 

 
Хронічні риносинусити – досить часте за-

хворювання, уражає значну частину населення. 
Основа патофізіології хронічного захворювання 
приносових пазух лежить в патологічних змінах 
остеомеатального комплексу. Це анатомо-
функціональний блок де дренується передня 
група приносових пазух. Актуальність вирішен-
ня проблеми лікування риносинуситів обумов-
лена ще й тим, що вона виходить далеко за межі 
оториноларингології і тісно пов’язана з бронхо-
легеневою патологією, алергізацією організму 

та змінами в місцевому і гуморальному імуніте-
ті, риносинусит нерідко спричинює розвиток 
хронічного бронхіту, пневмонії, бронхіальної 
астми тощо. 

Основна ідеологія методів ендоскопічної 
хірургії на приносових пазухах носа – макси-
мальне щадіння слизової оболонки порожнини 
носа, анатомії внутрішньоносових структур і 
одночасне забезпечення адекватного дренажу, 
вентиляції приносових пазух, шляхом локаль-
них обмежених хірургічних втручань під пос-
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тійним візуальним контролем. Тому така хірур-
гія в цій області називається функціональна. 
Але незважаючи на ощадливість, такі операції 
також передбачають ураження слизової оболо-
нки з порушенням всіх її функцій. Механізм 
самоочищення порожнини носа дуже важливий 
засіб захисту від постійного органічного та не-
органічного забруднення слизової і особливо 
це стосується оперованого носа. Без ефектив-
ного очищення носової порожнини неможливо 
було б реалізувати дихальну та захисну функції 
носа. Ринотубарний секрет це багатокомпонен-
тний колоїдний розчин, що розглядається як 
фільтр, який постійно оновлюється. Загальна 
товщина слизу становить близько 7 мкм, що 
відповідає довжині війок. Узгоджений рух ві-
йок миготливого епітелію (16-17 разів за секу-
нду) сприяє руху секрету та визначає нормаль-
ну роботу мукоциліарного транспорту. Особ-
ливо актуальним є відновлення мукоциліарного 
кліренсу у післяопераційний період, що запобі-
гає бактерійним ускладненням, утворенню 
спайок та кірочок, що перекриватимуть просвіт 
носових ходів. Тому тривалість відновлення 
нормальної функції слизової оболонки в опе-
рованому носі закономірно впливає на віднов-
лення всіх функцій носа і реабілітацію пацієн-
та. 

3 2015 по 2018 рік на базі ЛОР відділення 
Львівської обласної клінічної лікарні було ви-
конано 214 функціонально-ендоскопічних втру-
чань на приносових пазухах. Вік наших пацієн-
тів коливався від 7 до 66 років. Всіх пацієнтів 
було поділено на три великі групи. Перша група 
пацієнтів 65 осіб з поліпозним пансинуситом і 
розростанням поліпів в загальний носовий хід, 
передні та задні етмоїдальні клітини, клиновид-
ну, верхньощелепову та лобну пазухи. Друга, 
але найбільша за величиною група це особи з 
ізольованим ураженнямверхньощелепових па-
зух. В цю групу входили пацієнти з поліпозним 
ураженням пазухи (35осіб), у всіх пацієнтів по-
ліпи поширювалися в середній носовий хід. Та-
кож в групу ураження верхньощелепної пазухи 
входили 41пацієнт, які були оперовані з приводу 
гігантської кисти верхньощелепової пазухи. Ве-
лику частину (56 осіб)становили люди з одонто-
генним верхньощелеповим синуситом. Най-

меншу третю групу наших пацієнтів, це особи з 
ізольованою патологією етмоїдальних та клино-
видних пазух. В 11 осіб було виявлене обмеже-
не піцелє етмоїдальних клітин. У 5 оперованих – 
піоцелє клиновидної пазухи, а в 1– киста клино-
видної пазухи. 

Перед плануванням оперативного втру-
чання обов’язково проводилась загально клініч-
не дослідження. З метою встановлення особли-
востей анатомії носа та поширення патологіч-
них змін всім виконувалась спіральна 
комп’ютерна томографія. Пацієнти з поліпозним 
пансинуситом обов’язково проходили передо-
пераційне обстеження в алерголога. 

Етап відновлення слизової носа є не менш 
важливий, ніж сама правильно виконана опера-
ція. Всім пацієнтам на протязі 7 днів після опе-
рації призначались місцеві деконгестанти. З во-
сьмого дня всі пацієнти трьох груп були поділе-
ні на дві підгрупи. В першій підгрупі пацієнти 
отримували комбіновані ендоназальні гель-спреї 
що містять гіалуронатнатрія, токоферолу ацетат, 
карбомер та ацетилцистеїн. Дані ліки ми засто-
совували у відновлювальний та остаточний пе-
ріод після загоєння операційної рани в комбіна-
ції з сольовими розчинами. В іншій підгрупі ми 
використовували лише сольові розчини. В пода-
льшому, після повного очищення слизової обо-
лонки – топічні кортикостероїди. Мінімальний 
термін використання топічних кортикостероїдів 
становив 30 днів. При підтверджені алергічної 
природи синуситу топічні кортикостероїди ви-
користовувалися триваліший час в поєднанні з 
антигістамінними препаратами. 

В результаті нами було встановлено, що в 
пацієнтів з першої підгрупи післяопераційний 
реабілітаційний період був значно коротшим. 
Післяопераційні шкуринки відторгалися і повні-
стю очищалися, відповідно відновлювалось но-
сове дихання в середньому до 20 днів. На про-
тивагу звичайним сольовим розчинам – до чо-
тирьох тижнів. 

Незважаючи на те, що функціонально ен-
доскопічна хірургія є ощадливою по відношен-
ню до слизової оболонки носа, забезпечує адек-
ватний дренаж і вентиляцію приносових пазух, 
треба пам’ятати, що вона також передбачає тра-
вматизацію слизової оболонки носа. 
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ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ У ПРАКТИЦІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 
 

Багато досліджень говорять про широку 
поширеність Епштейн-Барр (EBV, родина 
Herpesviridae) вірусної інфекції у людській по-
пуляції. Серед дорослого населення близько 
90% інфіковані по всьому світі (Cohen J.I. 
2000). Інфекційний мононуклеоз розглядається 
як клінічний синдром у пацієнта з первинною 
інфекцією вірусу Епштейн-Барра із наступним 
латентним перебігом інфекції протягом усього 
життя. Вірус перебуває у В-лімфоцитах та епі-
теліальних клітинах ротової порожнини, що 
обумовлює його поширення. Симптоми моно-
нуклеозу можуть виникати повторно, як ознака 
реактивації, така реактивація може призвести 
до моноклональної, неконтрольованої лімфоп-
роліферації. Найстійкіший симптом захворю-
вання – збільшення лімфатичних вузлів та ми-
гдаликів може спостерігатись тривалий час 
після першого періоду хвороби (навіть протя-
гом 6 місяців після гострої фази), що може бу-
ти хибно розцінене показом до адентомії та 
тонзилектомії. 

 Часто гострий період перебігає із під-
вищенням температури тіла до 40 °C, інтенсив-
ним болем у горлі та утрудненим ковтанням, із 
характерними змінами у ротоглотці. На початку 
спостерігається катаральне запалення, в насту-
пному піднебінні мигдалики вкриваються ексу-
датом (картина нагадує стрептококовий тонзи-
літ), часто спостерігаються петехії на піднебін-
ні. Ряд авторів пов’язує дані зміни у мигдаликах 
із розвитком бактерійного ускладнення, що роз-
вивається на фоні пошкодження та десквамації 
епітеліальних клітин мигдаликів. Класичним у 
лікуванні гострого бактерійного тонзиліту вва-
жається застосування амоксациліну. Проте слід 
пам’ятати що застосування даного антибіотика 
для лікування бактерійних ускладнень монону-

клеозу може призвести до так званого «ампіци-
лінового висипу», явища описаного ще в 60-х 
роках минулого століття. Після призначення 
антибіотику з'являється плямисто-папульозне 
висипання, короподібне, свербить, уражає як 
шкіру так і слизові оболонки (може розвинутись 
синдром Стівенса-Джонсона, виразки статевих 
органів). Висипання з’являються як при засто-
суванні ампіциліну (55-80% випадках), амокса-
циліну так і при застосуванні цефалоспоринів 
(McCloskey G.L., Massa M.C., 1997). 

Для ідентифікації етіологічного фактору 
застосовують серологічні дослідження. У гост-
рій фазі первинного процесу виявляють анти-
VCA IgM антитіла. Високі титри анти-VCA IgG 
антитіл говорять про активну хронічну інфек-
цію. У випадку хронічного активного перебігу 
лікування варто узгоджувати з імунологом, 
оскільки призначення противірусних препаратів 
має супроводжуватись корекцією клітинної 
ланки імунної відповіді. Серед противірусних 
засобів прямої дії слід вибирати між валацикло-
віром і ганцикловіром. Оскільки низька біодос-
тупність ацикловіру не забезпечує його достат-
ньої концентрації в крові і тканинах (Господар-
ський І.Я. 2006). У разі прийому високих доз 
(понад 4 г/добу) навіть високоочищені препара-
ти ацикловіру погано переносяться. Крім того 
EBV-інфекція часом супроводжується цитоме-
галовірусною інфекцією (ЦМВ, також родина 
Herpesviridae). ЦМВ може і самостійно викли-
кати мононуклеозний синдром у 5-7% випадків. 
Однією з головних точок впливу ацикловіру є 
тимідинкіназа – фермент, який не продукується 
цитомегаловірусом. Вибір схеми лікування має 
залежати як від клінічної форми і фази захво-
рювання, так і від особливостей відповіді паціє-
нта на призначену терапію. 
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НАШ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ 7-МИ ПОКАЗНИКОВОГО ОПИТУВАЛЬНИКА 
«SEVEN-ITEM EUSTACHIAN TUBE DYSFUNCTION QUESTIONNAIRE» (7-ITEM ЕТDQ) 

НА АМБУЛАТОРНОМУ ПРИЙОМІ 
 

За даними ВООЗ, до 2020 року, число 
людей, що страждають захворюваннями слуху 
збільшиться на 30%. Дисфункція слухової труби 

відіграє важливу роль в патогенезі захворювань 
середнього вуха. На сьогоднішній час пошире-
ність дисфункції слухової труби у дорослих 
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складає від 1до 5% в залежності від джерел. 
Близько 40% дітей віком до 10 років зустріча-
ється порушення функції слухової труби. Функ-
ціональний стан слухової труби (СТ) залежить 
від двох факторів: нормального функціонування 
носової порожнини, а саме відсутність набряко-
во-гіперпластичних змін слизової оболонки носа 
і носоглотки, порушень мукоциліарного транс-
порту та стану порожнин середнього вуха. Діаг-
ностика тубарної дисфункції досить складна у 
зв’язку з місцем розміщення перетинчасто-
хрящової частини СТ.Враховуючи велике нава-
нтаження на амбулаторному прийомі як лікаря 
отоларинголога, так і сімейного ліка-
ря,симптоматика порушень функції СТ часто 
пропускається в діагностиці. Окрім цього, недо-
статньо знань та досвіду отоскопії серед лікарів 
сімейної медицини часто утруднює діагностику 
ретракцій барабанних перетинок. Для швидкого 
виявлення дисфункції СТ у Німеччині широко 
застосовується опитувальник симптомів дисфу-
нкції з оцінкою їх важкості від 1 до 7 (seven-item 
Eustachian TubeDysfunction Questionnaire» (7-
item ЕТDQ)). Виявлення ознак порушень функ-
ції СТ дозволить вчасно скерувати хворих на 
консультацію до отоларинголога та попередити 
захворювання середнього вуха. 

Мета роботи. Обґрунтування доцільнос-
ті використання опитувальника seven-item 
Eustachian Tube Dysfuction-Questionnaire сімей-
ному лікарю та лікарю отоларингологу на амбу-
латорному прийомі. 

Методика і результати 
Ми у своїй практичній діяльності викори-

стовуємо 7-item ЕТDQ із 2016 року. В склад да-
ного опитувальника входять 7 симптомів: 1 – 
закладеність, відчуття тиску у вусі протягом 1 
місяця; 2 – біль у вусі; 3 – відчуття клацання, 
хлюпання, відчуття води у вусі; 4 – наявність 
вушних симптомів при риносинуситі або ГРВІ; 
5 – відчуття пульсуючого звуку у вусі; 6 – шум 
або дзвін у вусі; 7 – зниження слуху, відчуття 
приглушеності, дискомфорт. Важкість симпто-
матики оцінюється по 7-бальній системі. За но-
рму вважається кожні симптоми оцінені в 1-2 
бали, середня ступінь тубарної дисфункції – від 
3 до 5 балів кожного, важка – від 6-7 балів. Ре-
єстрація проводиться у відповідній таблиці. 

Висновок. Своєчасне виявлення та ліку-
вання тубарної дисфункції є профілактикою го-
стрих і хронічних процесів в порожнинах серед-
нього вуха (гострий та хронічний секреторний 
отит, туботимпаніт/ателектатичний отит, адге-
зивний отит. 
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ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИРОДЖЕНИХ КІСТ І НОРИЦЬ ШИЇ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 
 

Розрізняють серединні (щитоязикові) і бі-
чні (бронхіогенні) природжені кісти і нориці 
(фістули) шиї. Серединні кісти утворюються 
внаслідок порушення ембріогенезу під час пе-
реміщення щитовидної залози з ділянки кореня 
язика на середину передньої поверхні шиї. Кісти 
і фістули утворюються з незарощеного щито-
язикового каналу. Бічні кісти утворюються з 
решток першого або другого, рідше третього 
зябрового апарату, а бічні нориці – з незароще-
ної зобно-горлової протоки.  

Під нашим спостереженням знаходилися 
24 хворих на серединні кісти шиї, 5 хворих з 
норицями шиї, 6 хворих з бічними кістами шиї 
та 3 хворих з боковими норицями шиї. Сере-
динні кісти і нориці з`являються через кілька 
місяців або років і локалізуються вздовж сере-
дньої лінії шиї. Вони розміщуються вище щи-
товидного хряща, поблизу під`язикової кістки і 

мають різну величину від 5 до 50 мм у діамет-
рі, м`яку, еластичну консистенцію, неболюча, 
не зрощена з тканинами, переміщується вверх 
під час ковтання. Шкіра над кістою незмінена і 
рухома. Нориця має отвір невеликих розмірів, з 
якого виділяється слизовий або слизово-
гнійний вміст. Над отвором нориці пальпується 
щільний тяж, який тягнеться до під`язикової 
кістки. 

Бічні кісти і нориці часто виявляються пі-
сля народження. Вони нерідко розміщуються  
між гортанню та краєм груднино-ключично-
соскового м’яза. По передньому краю кивного 
м`яза знаходиться отвір невеликих розмірів, з 
якого виділяється прозора рідина, а при запа-
ленні нориці – патологічний вміст. Розрізняють 
бічні нориці повні, які мають зовнішній і внут-
рішній отвори; неповні зовнішні, які мають 
тільки зовнішній отвір.  
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Для правильної діагностики кіст застосо-
вують УЗ-дослідження з обов`язковим дослі-
дженням щитоподібної залози і її відношення до 
прилеглих тканин.   

Лікування хворих на кісти та нориці шиї 
– тільки хірургічне видалення під загальним 
знеболенням. Якщо серединна кіста легко ви-
даляється з невеликою частиною під`язикової 
кістки, то серединні нориці видаляються з ре-
зекцією тіла під`язикової кістки розміром 4-5 
мм в ділянці проходження нориці. Стінки но-
риці тонкі і легко обриваються в субмандибу-
лярному трикутнику, особливо в ділянці три-
кутника Пирогова, дном якого є під`язиково-
язиковий м`яз, де артерія іде під, а вена над 

м`язом. Крім того, нориця нерідко має додат-
кові бокові ходи, і їх залишання призводить до 
рецидиву нориці.  

Бічні нориці видаляються важко, оскільки 
вони нерідко проходять біля судин шиї поряд з 
нервами і закінчуються на боковій стінці глотки. 
У післяопераційному періоді антибіотики, як 
правило, не призначаються. Шви знімають на 6-
7-й день після операції.  

У одного хворого наступив рецидив після 
видалення бокової нориці, в інших хворих ре-
цидиву не було.  

Таким чином, під час оперативного втру-
чання доцільно дотримуватися вищеописаних 
особливостей. 

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

С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ГАЙМОРОТОМІЯ: НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ І НЕБЕЗПЕЧНІ ВИПАДКИ 
 

Гайморотомія не відноситься до складних 
ринохірургічних втручань, але це оперативне 
втручання має свої «небезпечні місця», які по-
винні бути враховані ще на етапі планування 
хірургічного втручання. 

Метою нашого дослідження було визна-
чення основних небезпек розкриття верхньоще-
лепних синусів і можливості їх запобігання на 
аналізі клінічних випадків. Проведений аналіз 
клінічних випадків ускладненої і неефективної 
гайморотомії.  

Надзвичайно важливим є гарна візуаліза-
ція природного отвору синусу, котра досягаєть-
ся виключно резекцією гачкоподібного відрост-
ку. Небезпечним моментом цього етапу є знахо-
дження додаткових отворів в задній (частіше) 
або передній (рідше) фонтанелах, які можна 
сприйняти за основний отвір і розширяти саме 
отвір в фонтанелі. Не виявлений природній 
отвір призведе до феномену рециркуляції і реві-
зійної повторної гайморотомії. 

Пацієнтці С., 37 років, полісинусотомія 
виконана з приводу загострення хронічного 
гнійного полісинуситу. В післяопераційному 
періоді продовжували турбувати симптоми пра-
вобічного гнійного верхньощелепного синуситу, 
при ревізійній гайморотомії – розсічені синехії 

середнього носового ходу, проведені візуаліза-
ція і розширення природного отвору. Помилка: 
не розкритий природний отвір пазухи під час 
проведення першої операції. 

Ще однією небезпекою гайморотомії є ін-
траопераційна кровотеча з сфенопалатинальної 
артерії, котра може суттєво змінити хід операції 
і її прогноз. Пацієнтка К., 32 роки, - гайморото-
мія виконана з приводу підозри на новоутво-
рення лівої верхньощелепної пазухи і лівої кри-
ло-піднебінної ямки. Під час доступу до ново-
утворення через собачу ямку було поранено 
сфенопалатинальну артерію. Операція у зв’язку 
із масивною крововтратою зупинена накладан-
ням задньої і передньої тампонади. В результаті 
– повторна радикальна максілектомія із досту-
пом в крило-піднебінну ямку і видаленням но-
воутворення. Помилка: не врахована важкість 
патології (новоутворення із розташуванням в 
крило-піднебінній ямці, не виконана попередня 
перевязка зовнішньої сонної артерії). 

Детальне обстеження пацієнта, знання 
особливостей анатомічної будови носової поро-
жнини і приносових пазух, прогнозування пере-
бігу хірургічного втручання є абсолютно необ-
хідним в профілактиці ускладнень гайморотомії. 

 
© С.А. Левицька, 2019 
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С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ІДЕАЛЬНИЙ НІС – УЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ПАЦІЄНТА 
 

Особливістю пластичної хірургії є досяг-
нення балансу між очікуванням пацієнта і мож-
ливостями лікаря. Стрічка новин шоу-бізнесу 
завжди багата на новини і плітки щодо викона-
них зірками пластичних операцій, їх доцільнос-
ті, результативності, спробах вдалого і невдало-
го покращання. 

Метою дослідження було визначення 
очікувань і бажань потенційних пацієнтів на 
ринопластику серед студентів медичного уні-
верситету. Для цього проведено анкетування, 
фотографування і аналіз даних 52 студентів ві-
ком від 19 до 25 років. 

Задоволеними формою носа виявилися 38 
(73%) студентів (контрольна група), незадово-
леними – 14 (27% - основна група). Серед при-
чин зволікання з операцією респонденти вказа-
ли, що проблема не здавалася важливою (6), 
висока вартість (4), страх перед хірургічним 
втручанням – (5). І тільки троє респондентів 
вказали, що причиною зволікання є відсутність 
хірурга, котрому можна було б довірити власну 
зовнішність.  

Чверть (29%) респондентів хотіли б пок-
ращити інші риси своєї зовнішності за рахунок 

пластичних операцій; 60% з них регулярно за-
ймаються спортом, 79% є соціально активними 
молодими людьми з досвідом публічних висту-
пів.  

Серед дівчат – кандидатів на ринопласти-
ку найчастіше зустрічалися носи з горбинкою. 
Недорозвиття нижньої щелепи поєднувалося з 
горбатим носом у 2 дівчат. Звертає на себе ува-
гу, що носи шести з одинадцяти дівчат не псу-
вали зовнішній вигляд обличчя, пасували їх во-
лодаркам і не потребували жодних хірургічних 
усунень.  

Таким чином, за проведенням риноплас-
тики швидше звернеться молода жінка, чиїм 
еталоном ідеального носа є «грецький ніс». При 
цьому сама кандидатка виявиться швидше за все 
володаркою «римського» носа. Потенційна кан-
дидатка звернеться із бажанням усунути горби-
нку носа і зробити кінчик носа ніжнішим. При 
цьому слід не забувати про оцінку стану розвит-
ку нижньої щелепи. 

В формуванні уявлень щодо ідеального 
носу і, відповідно, очікувань до результату ри-
нопластики, важливу роль грає медійний прос-
тір і мода. 

 
© С.А. Левицька, 2019 
 
 
 
 

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

АДЕНОТОМІЯ – ОЧІКУВАННЯ І РЕАЛЬНІСТЬ 
 

Видалення гіперплазованого глоткового 
мигдалика за частотою займає перше місце в 
хірургічній ЛОР-практиці. Аденотомія вважа-
ється нескладною операцією, з котрої зазвичай 
розпочинають свою самостійну хірургічну прак-
тику молоді лікарі-інтерни. Але не зважаючи на 
видиму нескладність і у цієї операції є свої осо-
бливості і труднощі.  

Мета роботи полягала у виявленні основ-
них проблем, що виникають в процесі діагнос-
тики і лікування аденоїдних вегетацій, і розроб-
ці алгоритму їх усунення. Під спостереженням 
знаходилися 62 дитини, що звернулися в ЛОР-
відділення МКЛ №2 для проведення планової 
аденотомії. 

При аналізі клінічного матеріалу виявлені 
основні труднощі, що виникають при веденні 
дитини з аденоїдними вегетаціями, які можна 
поділити на чотири види: проблеми діагностики 

і вибору методу дослідження; об’єктивізація 
показів до хірургічного лікування; оцінка ре-
зультатів аденотомії; об’єктивізація прогнозу 
результатів хірургічного лікування.  

З метою діагностики з 62 дітей задню ри-
носкопію вдалося провести 12 дітям, 41-й дити-
ні виконана ендоскопія носоглотки, 9 – пальцеве 
дослідження носоглотки. Для об’єктивізації по-
казів щодо проведення аденотомії нами впрова-
джена в практику анкетування батьків, котре 
складалося з 14-ти запитань і дозволило скласти 
уяву щодо основних причин звернень для про-
ведення хірургічного лікування своїй дитині. 
Виявлено, що найчастіше причинами звернення 
були постійне утруднення носового дихання 
(42) і часті застудні захворювання (52). Обсте-
ження ЛОР-органів дозволило встановити, що 
розвиток «аденоїдного обличчя» мав місце у 24 
дітей, закрита гугнявість голосу – у 38, отоско-
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пічні ознаки порушень прохідності слухових 
труб – у 39. З незадовільним результатом після 
аденотомії протягом 2 років спостереження зве-
рнулися 22 пацієнтів. Причина незадоволення: 
не дихає ніс, повторюються епізоди отитів, ди-
тина продовжує хворіти на часті застуди, «ми 
видалили аденоїди, але нічого не змінилося». 
При обстеженні рецидив аденоїдів виявлений у 
7, причому в жодному випадку мова не йшла 
про повну обтурацію носоглотки.  Рецидив аде-
ноїдів – діагностовано у 7, алергічний риніт – у 
2, викривлення носової перегородки і вазомото-
рний риніт – у 8, поліпозний синусит – у 1, па-
тології немає – у 4. 

В результаті дослідження удосконалено 
алгоритм ведення дитини із аденоїдними веге-
таціями. Доцільним є використання анкет для 
батьків для визначення провідних клінічних 
симптомів, використання декількох методів 
діагностики, вчасне виявлення супутньої пато-
логії і проведення відповідного комплексу лі-
кувально-профілактичних заходів. За підозри 
на рецидив аденоїдних вегетацій або на розви-
ток небажаного ефекту після аденотомії – ен-
доскопічне обстеження носоглотки, за необхід-
ності проведення повторних оперативних вру-
чань – виконання їх під ендоскопічним контро-
лем. 

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

 
 
 

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

ВАРІАНТИ ГАЙМОРОТОМІЇ: КОЛИ І ЯКИЙ ОБРАТИ 
 

Гайморотомія – одне з найбільш пошире-
них оперативних втручань в ЛОР-практиці. Іс-
нує декілька варіантів гайморотомій, при цьому 
вибір виду гайморотомії, в першу чергу, зумов-
лений розташуванням патологічного вмісту чи 
утворення. Мають значення також досвід і 
оснащення хірурга, його уподобання і переко-
нання щодо фізіології синусу.  

Метою дослідження було вдосконалення 
алгоритму прийняття рішення щодо вибору ва-
ріанту гайморотомії на підставі конкретних клі-
нічних випадків. 

Найбільш простим варіантом гайморото-
мії є доступ через передню стінку. Недоліками 
цього доступу є необхідність утворення дефекту 
передньої стінки, неможливість повноцінно оці-
нити стан природного отвору, небезпека ушко-
дження альвеолярної стінки, що в майбутньому 
може спричинити проблему зубопротезування. 
Встановлено, що при наявності у пацієнта одон-
тогенної кісти верхньощелепної пазухи або чу-
жорідного тіла одонтогенного походження за 
умов нормального носового дихання оптималь-
ною є мікрогайморотомія доступом через пе-
редню стінку. 

При наявності у пацієнта змін слизової 
оболонки пазухи одонтогенного походження 
(потовщення слизової оболонки, яке розташову-
ється переважно на нижній стінці пазухи) – ун-

цінатотомія, утворення широкої антростоми, за 
потреби – септопластика, резекція середньої 
носової раковини. Такі клінічні випадки вима-
гають детальної ревізії середнього носового хо-
ду і створення широких антростом. 

При наявності у пацієнта еозинофільного 
поліпозу і затемнення верхньощелепних пазух 
на КТ приносових синусів – FESS-хірургія із 
утворенням антростом, зазвичай потреби в дос-
тупі через собачу ямку немає, оскільки в пере-
важній більшості випадків синуси заповнені 
густим слизом, який добре дренується під час 
виконання FESS. 

Абсолютно необхідним вважаємо враху-
вання місця розташування патологічного утво-
рення: при розташуванні в піднебінній чи пре-
лакримальній бухтах практично неможливо до-
сягти повного видалення утворення доступом 
через середній носовий хід. В цих випадках мо-
жна рекомендувати доступ через передню стін-
ку з гарним ендоскопічним контролем або дос-
туп через нижній носовий хід. 

Врахування анатомічних особливостей 
будови верхньощелепних синусів, особливостей 
перебігу хронічного запального процесу, знання 
фізіології синусів і патофізіології хронічних си-
ну ситів дозволив вдосконалити діагностично-
лікувальний алгоритм вибору варіанта гайморо-
томії. 

 
© С.А. Левицька, О.М. Понич, М.А. Палій, 2019 
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В.І. ЛЕШАК, Ю.Ю. ГЕЦКО, Ю.В. ГАМАН (УЖГОРОД, УКРАЇНА) 

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ  
МІЦЕТОМИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСУ 

 
Актуальність. Одонтогенний верхньо-

щелепний синусит – запальне захворювання 
слизової оболонки верхньощелепного синусу 
(ВЩС), викликане одонтогенною інфекцією. 
Дане захворювання є досить поширеним і скла-
дає від 26 до 40% серед всіх запальних захворю-
вань ВЩС (Маланчук В.Щ., Логвіненко І.П., 
Маланчук Т.Щ., 2011.). Джерелом інфекції є 
хронічні запальні процеси в ділянці другого та 
першого молярів та премолярів верхньої щеле-
пи, які прилягають до нижньої стінки пазухи, 
сторонні тіла ВЩС (пломбірувальний матеріал, 
імпланти, переапікальні запальні захворюван-
ня). Клінічні спостереження показують, що ото-
риноларингологи часто недооцінюють зв’язок 
верхньощелепного синуситу із захворюванням 
зубів і одонтогенний гайморит нерідко розгля-
дається як риногенний. До 80 % випадків ендо-
донтичного лікування зубів відбувається неякіс-
но, а в 1,5% спостережень виявляються усклад-
нення (попадання пломбувального матеріалу в 
порожнину верхньощелепного синусу), що мо-
жуть сприяти утворенню міцетоми. 

Мета. Підвищення ефективності діагнос-
тики та лікування пацієнтів з міцетомою ВЩС 
шляхом впровадження мультидисциплінарного 
підходу. 

Матеріали та методи дослідження. На 
базі ЛОР відділення ЗОКЛ ім. А.Новака за пері-
од з 2014-2016 рр. на лікуванні з приводу хроні-
чного ВЩС знаходилось 585 хворих. З них у 66 
(11.3%) пацієнтів виявлено грибковий (міцето-
му) ВЩС у віці від 18 до 65 років та складали 
основну групу. Дані пацієнти за методом підхо-
ду до діагностики та лікування були розподілені 
на дві підгрупи: 1-ша підгрупа – 31 (47%) паці-
єнт, де використовувався мультидисциплінар-
ний підхід (ЛОР, лікар ЩЛХ/стоматолог); 2-га 
підгрупа – 35 (53%)пацієнтів, що лікувались 
лише оториноларингологом; Контрольна група 
– 38 пацієнтів з риногенним ВЩС. Для подаль-
шого дослідження використовувались такі ме-
тоди: клінічні - анамнез, скарги, об’єктивний 
огляд; Інструментальні – риноендоскопія, X-ray 
ПНП, ортопантограма, СКТ ПНП, 3D-конусна 
томографія; Статистичні - шляхом побудови 
таблиць спряженості та оцінки значущості між-
групових відмінностей за допомогою точного 
критерію Фішера. 

Результати дослідження та їх обгово-
рення. З метою порівняльної характеристики 
скарг пацієнтів було розділено на дві групи, з 

міцетомою ВЩС, що склали основну групу 
(n=66), та з риногенним ВЩС, що склали конт-
рольну групу (n=38). Утруднення носового ди-
хання спостерігалась у всіх пацієнтів контроль-
ної групи n=38 (100%), та лише у n=16 
(24.2%)пацієнтів з міцетомою ВЩС; натомість 
найбільш частий клінічний симптом у основної 
групи – це біль в області великих та малих вер-
хніх корінних зубів, що відмічалась в n=58 
(87.8%) випадків, та в n=14 (36.8%) контроль-
ної групи; гіпертермія спостерігалась в n=15 ( 
22.7%) у пацієнтів з основної групи, та в n=27 ( 
71%) контрольної групи. Риноскопічно, були 
виявлено наступні особливості: гіперемія сли-
зової оболонки та гнійні виділення в середньо-
му носовому ході є більш характерними озна-
ками для риногенного ВЩС, що виявленоn=31 
(81.5%) та лише вn=12 (18.1%) випадках з мі-
цетомою ВЩС. Для виявлення одонтогенної 
патології найбільш специфічним методом є 3D-
конусна томографія, що дозволила виявити 
одонтогенну патологію в пацієнтів з міцето-
мою ВЩС в 20 ( 64.5%) випадках та в 5 (13.5%) 
випадках в основній групі; при ортопантогра-
фіїдану одонтогенну патологію діагностовано 
лише в 13 з 20 (65%) випадках в групі з міце-
томою та лише в 3 з 5 (60%) пацієнтів контро-
льної групи; СКТ ПНП, що є найбільш інфор-
мативним для діагностики патології приносо-
вих синусів, виявився ще менш інформативним 
для діагностики одонтогенної патології. Зокре-
ма, лише у 8 з 20 (40%) випадках вдалося діаг-
ностувати одонтогенну патологію в основній 
групі та ні одного випадку даної патології в 
контрольній групі.  

При виборі методу лікування бралась до 
уваги наявність виду одонтогенної патології. 
Всім хворим основної групи проведено ендос-
копічне видалення міцетоми ВЩС. В 11 (35.5%) 
випадках виконана лише ендоскопічна гайморо-
томія,ендоскопічна гайморотомія та хірургія 
порожнини рота (лікар ЩЛХ) в 7 (22.6%) випа-
дках та 13 (41.9%) випадках проведено ендодон-
тичне лікування стоматологом.  

Висновки 
У структурі захворюваності на хронічний 

ВЩС, міцетома ВЩС виявляється в 11.3% ви-
падках. СКТ ППН дозволяє виявити одонтоген-
ну патологію лише 40% випадків у пацієнтів з 
міцетомою, ортопантограма – у 65% пацієнтів. 
3D конусна томографія є найбільш інформатив-
ною для виявлення одонтогенної патології. 
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Мультидисциплінарний підхід дозволив 
виявити одонтогенну патологію у пацієнтів з 
міцетомою в 64.5% випадках та в 13.5% хво-
рих з риногенним ВЩС, що дозволило прове-

сти комплексне лікування разом з стоматоло-
гом в 41.9% випадках, та в 22.6% виконати 
оперативне лікування сумісно з лікарем  
ЩЛХ. 

 
© В.І. Лешак, Ю.Ю. Гецко, Ю.В. Гаман, 2019 
 
 

 
 

Е.В. ЛИСОВЕЦ, Е.В. ОГНИВЕНКО, А.В. САПОЖНИКОВ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 

В 1968 году J. Chandler описал агрессив-
ное течение инфекционно-воспалительного 
процесса, который начинается в наружном слу-
ховом проходе и, постепенно распространяясь 
по мягким тканям, может достигать костей ос-
нования черепа и черепно-мозговых нервов. 
Данное заболевание S. Chandler назвал Злокаче-
ственным наружным отитом (ЗНО). Это заболе-
вание потенциально угрожает жизни пациента 
(J.R. Chandler, 1968). Смертность от данной па-
тологии составляет 35-53%, возрастая до 80% 
при затрагивании черепно-мозговых нервов 
(Г.Н. Никифорова, В.Н. Свистушкин, 2017). 

Пациенты с ЗНО требуют длительного 
наблюдения, индивидуального подбора метода 
лечения, включая адекватную коррекцию сопут-
ствующей патологии. 

При бактериологическом исследовании у 
пациентов с ЗНО высевается смешанная флора. 
Практически всегда присутствует Pseudomonas 
Aeruginоsa (90% клинических случаев). Значи-
тельно реже присутствуют St. Aureus, St. 
epidermidis, Proteus mirabilis, Klebsiella оxytoca, 
Pseudomonas cepacia (R.M. Rosenfeld, 2014; V. 
Bhat, 2015). Все чаще описываются случаи 
микст инфекции с присутствием грибковой 
флоры - Aspergillus и Candida albicans (R.Bovo, 
2012). В настоящее время причинами роста 
грибковой флоры могут выступать многие при-
чины. Это и неконтролируемое массивное при-
менение антибактериальных препаратов, и рост 
иммунодефицитных состояний, длительное ис-
пользование глюкокортикоидных препаратов, 
несвоевременность обращения за квалифициро-
ванной медицинской помощью и правильной 
профилактики заболеваний. 

Клиническое наблюдение: 15.12.2018г. в 
клинику «Династия имени Лисовца В.Т.» г. 
Харькова обратилась мать с ребенком С. 12 лет. 
Ребенок жаловался на боль в области левого 
уха, отечность, покраснение кожи левого на-
ружного слухового прохода, серозные выделе-
ния из уха. Жалобы появились 14 дней назад, 

без видимых причин, однако из анамнеза из-
вестно, что ребенок посещает бассейн около 1 
года. Медикаментозное лечение включало мест-
ное применение ципрофлоксацина по 2 капли 3 
раза в день, амоксиклав 500 мг 3 раза в день 
длительностью 7 дней. В связи с неэффективно-
стью лечения и ухудшением самочувствия па-
циент обратился к врачу. 

На момент поступления в клинику при 
осмотре отмечалась припухлость околоушной 
области слева, отечность и гиперемия кожи на-
ружного слухового прохода, скудное отделяе-
мое в просвете наружного слухового прохода 
желтого цвета, пациент отмечал болезненность 
при надавливании на козелок. При пальпации 
отмечались увеличенные и болезненные около-
ушные лимфатические узлы слева. Остальные 
ЛОР-органы – в пределах нормы. В день осмот-
ра был взят мазок на микрофлору. 23.12.18г. 
был получен результат микробиологического 
исследования: Pseudomonas Aeruginоsa 10⁶ КОЕ 
и Candida albicans 10⁴ КОЕ. Чувствительность 
Pseudomonas Aeruginоsa отмечалась на цефтази-
дим, Candida albicans – на интраконазол. Из до-
полнительных методов исследования было на-
значено ультразвуковое исследование левой 
околоушной области, на котором (15.12.18г.) 
было отмечено вовлечение в воспалительный 
процесс левой околоушной железы и левого 
нижнечелюстного сустава. Пациенту был назна-
чен Цефтазадим 100мг 2 раза в день и Интрако-
назол внутрь по 100мг 1 раз в сутки на 1 месяц. 
В комплексное лечение после ежедневный туа-
лета уха местно был включен Триакутан эндо-
урально на турунде 3 раза в сутки длительно-
стью 14 дней, Биогая по 1 табл 1 раз в сутки на 1 
месяц. С лечебной и профилактической целью 
был назначен терапевтический лазер в дозе 30 
мВт по 2 минуты ежедневно эндоурально на 
область левого слухового прохода 14 дней. При 
динамическом наблюдении болевой симптом 
исчез на 7 сутки от начала лечения, мацерация 
кожи нивелировала на 14 сутки от начала тера-
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пии, боль при пальпации левой околоушной об-
ласти – на 16 сутки. При осмотре через один 
месяц пациент жалоб не предъявлял, при ото-
скопии (АS) отмечался широкий наружный слу-
ховой проход обычной окраски, без отделяемо-
го, визуализировалась серая барабанная пере-
понка с четкими контурами и световым кону-
сом. Пальпация околоушной области и сосце-
видного отростка слева была безболезненной. 
На 3й неделе терапии была повторно исследо-
вана флора из левого наружного слухового про-
хода и Pseudomonas Aeruginоsa не обнаружена. 
Ультразвуковое исследование околоушной же-
лезы патологической картины не показало. Па-
циенту было рекомендовано воздержаться от 

посещений бассейна на 1 год, избегать переох-
лаждений, не травмировать наружный слуховой 
проход и околоушную область. 

Пациент наблюдался на протяжении двух 
месяцев с момента окончания терапии. За этот 
период инфекционно-воспалительный процесс в 
левом наружном слуховом проходе не рециди-
вировал. 

Данный клинический случай демонстри-
рует, что злокачественный наружный отит мо-
жет возникать в любом возрасте, требует дли-
тельной терапии и динамического наблюдения, 
а так же профилактических мероприятий, на-
правленных на недопустимость рецидивирова-
ния данной отиатрической патологии. 

 
© Е.В. Лисовец, Е.В. Огнивенко, А.В. Сапожников, 2019 
 
 
 
 
 

Э.В. ЛУКАЧ, Е.И. КЛОЧКОВ, В.Я. ДИХТЯРУК, Ю.А. СЕРЕЖКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

РЕГИОНАРНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАКА ГЛОТКИ И ГОРТАНИ 
 

Ежегодно в Украине выявляется около 
3200 больных раком верхних дыхательных пу-
тей и глотки. До 74% больных обращаются за 
медицинской помощью с III-IV стадией рака, 
когда опухоль склонна к регионарному распро-
странению. Регионарное метастазирование в 
лимфатические узлы шеи наиболее часто отме-
чается при раке глотки и вестибулярного отдела 
гортани. 

Цель исследования. Определение вида 
регионарного распространения рака глотки и 
гортани на основании данных морфологии. 

Материалы и методы 
 Проведено исследование в отделе онко-

патологии ЛОР-органов ГУ «Институт отола-
рингологии им. проф. А.И.Коломийченко 
НАМН Украины». В исследование были вклю-
чены 175 больных раком глотки и гортани III-IV 
стадии с регионарными метастазами в лимфати-
ческие узлы шеи. Проводилось углубленное 
морфологическое исследование 212 лимфатиче-
ских узлов шеи. 

Результат исследования 
Было изучено результат регионарного 

распространения рака глотки и гортани. Во 
всех случаях верифицирован плоскоклеточный 
рак разной степени дифференцировки. В 61,3% 
случаев поражались лимфатические узлы II и 
III уровней шеи. Во время хирургического 
вмешательства, у 16 больных, определялось 
поражение опухолью стенки сонной артерии. В 
этих случаях, проводилось удаление поражен-
ного участка артерии с последующим форми-
рованием анастомоза. У двух больных раком 
гортанного отдела глотки отмечалось плотное 
обростание блуждающего нерва опухолью. 
Морфологически было подтверждена инвазия 
опухолью стенки сонной артерии и блуждаю-
щего нерва. 

Выводы  
Распространение опухоли у больных ра-

ком глотки и гортани происходит в результате 
простой, сосудистой и периневральной инвазий. 
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В.І. ЛУЦЕНКО, І.А. БЄЛЯКОВА, Н.М. ГРАДЮК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РІВЕНЬ ТРИВОГИ І ДЕПРЕСІЇ У ОСІБ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ ЗІ СКАРГАМИ  
НА ЗАПАМОРОЧЕННЯ, ЩО ВИНИКЛИ В УМОВАХ СТРЕСУ  

 
В доступній науковій літературі достатньо 

публікацій, присвячених вивченню психоемоцій-
ного стану при вестибулярних розладах 
(Neuhauser H.K., 2016; Staibano P., Lelli D., Tse D., 
2019). При дослідженні факторів, що впливають 
на ефективність вестибулярної реабілітації, 
Maren Dietzek et al. (2018) показали, що у осіб до 
65 років зі скаргами на запаморочення незалежно 
від причини частіше спостерігається підвищення 
рівня тривожності. Тому вивчення рівнів тривоги 
і депресії у осіб працездатного віку зі скаргами 
на запамороченнями, що виникли в умовах стре-
су, набуває особливої актуальності.  

Нами було обстежено 83 особи (58 жінок і 
25 чоловіків) працездатного віку зі скаргами на 
запаморочення, що виникли в умовах підвище-
ного психоемоційного напруження (до 1 року) і 
10 осіб контрольної групи (5 жінок і 5 чолові-
ків), що не вказували на наявність значних стре-
сів в їхньому житті на протязі останнього року. 
Вік досліджуваних основної групи склав від 18 
до 45 років, контрольної – від 18 до 30 років. За 
результатами попередніх обстежень (консульта-
тивні висновки терапевта, невролога, кардіоло-
га, МРТ голови, доплерографія судин голови і 
шиї та ін.) не було виявлено патології, що могла 
б призвести до появи запаморочень у цих паціє-
нтів. На етапі відбору досліджуваних було ви-
користано опитувальник «Комплексна оцінка 

стресу» (автор Щербатих Ю. В.). Також було 
проведено анкетування за допомогою Госпіта-
льної шкали тривоги і депресії (HADS).  

На основі результатів анкетування за опи-
тувальником «Комплексна оцінка стресу» (автор 
Щербатих Ю. В.), усіх пацієнтів було поділено 
на три групи в залежності від ступеня вираже-
ності стресу. В першу групу увійшли 21 особа з 
помірним стресом, в другу групу – 29 чоловік з 
достатньо вираженим стресом, який не вдалося 
компенсувати і третю групу склали 33 особи в 
стані сильного стресу (причому 9 з них на межі 
виснаження адаптаційних сил організму). 

При аналізі результатів анкетування за 
допомогою Госпітальної шкали тривоги і депре-
сії (HADS) було отримано такі дані: в контроль-
ній групі рівень тривоги в середньому склав (4,9 
± 1,9) балів, а депресії – (2,1 ± 0,7) балів, що ві-
дповідало нормі. В першій групі рівень тривоги 
в середньому становив (8,0 ± 3,6) балів, в другій 
групі – (9,7 ± 3,5) балів, а в третій – (13,5 ± 2,8). 
Рівень депресії в першій групі в середньому 
становив (4,4 ± 1,7) балів, в другій – (6,9 ± 2,4) 
балів, а в третій – (8,7 ± 3,4). В усіх групах, як за 
рівнем тривоги, так і за рівнем депресії, відміча-
ється статистично достовірна різниця в порів-
нянні з контрольною групою (р≤0,05). У 64 па-
цієнтів (77,1 %) було виявлено субклінічно або 
клінічно виражену тривогу і/або депресію. 

  
Кількість пацієнтів з різним рівнем тривоги та депресії  

за даними Госпітальної шкали тривоги і депресії (HADS) 

Групи 

Тривога Депресія 

норма 
субклінічно 

виражена  
тривога 

клінічно  
виражена  
тривога 

норма 
субклінічно 

виражена  
тривога 

клінічно  
виражена  
тривога 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Контрольна 
(n=10) 10 100 - 0 - 0 10 100 - 0 - 0 

І-а (n=21) 12 57,1 6 28,6 3 14,3 18 85,7 3 14,3 - 0 
ІІ-а (n=29) 10 34,5 5 17,2 14 48,3 17 58,6 8 27,6 4 13,8 
ІІІ-я (n=33) 1 3 3 9,1 29 87,9 11 33,3 15 45,5 6 18,2 

 
Отже, отримані дані свідчать про необ-

хідність подальших досліджень в даному на-
прямку, необхідність включення анкетування за 
допомогою Госпітальної шкали тривоги і депре-

сії (HADS) до комплексу вестибулометричного 
обстеження і залучення медичного психолога в 
процес лікування пацієнтів зі скаргами на запа-
мороченнями, що виникли в умовах стресу. 

 
© В.І. Луценко, І.А. Бєлякова, Н.М. Градюк, 2019 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neuhauser%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27638063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Staibano%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30857559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lelli%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30857559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tse%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30857559
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

ПРЕПАРАТА ЦИННАБСИН (IN VITRO) 
 

В настоящем сообщении представлены 
новые данные о влиянии комплексного препара-
та Цинабсин на продукцию клетками миндалин 
детей клеточных и гуморальных факторов им-
мунитета и воспаления, выполненные методами 
молекулярной иммунологии. Известно, что пре-
парат Циннабсин состоит из компонентов мине-
рального (Cinnabaris, Kalium bichromicum) и 
растительного (Hydrastis, Echinacea) происхож-
дения и предполагается, что в основе его дейст-
вия лежит влияние на стадии воспалительного 
процесса. Однако значение иммунных механиз-
мов в действии препарата исследовано мало. В 
связи с изложенным нами было проверено дей-
ствие препарата на спонтанную продукцию про-
воспалительных (интерлейкин-1β, Ил-1) и про-
тивовоспалительных (Ил-10) цитокинов (имму-
ноферментный метод с применением ридера 
Stat Fax-2100, США, реактивов российского 
производства-Цитокин) регуляторного и анти-
вирусного фактора γ-интерферона (γ-ИФ), его 
антагониста- интерлейкина-4 (Ил-4). Кроме 

того, определяли изменения в составе клеток 
при действии препарата по кластерам диффе-
ренциации клеток (CD): CD16, CD56, CD14, 
фенотипически отражающих представительст-
во клеточных факторов врожденного иммуни-
тета. Объектом исследований были клетки ги-
пертрофированных глоточных миндалин детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, удаленных по меди-
цинским показаниям. Всего in vitro было по-
ставлено 90 проб. Было установлено, что пре-
парат 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 про-
дукции Ил-4 свидетельствует о том, что препа-
рат не влиял на формирование проаллергиче-
ских типов иммунных реакций в клетках мин-
далин. Полученные данные свидетельствуют о 
выраженном противовоспалительном и, кос-
венно, противовирусном действии препарата 
Циннабсин. 

 
© О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун, Б.Н. Биль, 2019 
 
 
 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, О.Ю. БРЕДУН, М.Д. ТИМЧЕНКО, О.Г. РЫЛЬСКАЯ (КИЕВ, УКРАИНА) 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПЕКТР ЦИТОКИНОВ В МИНДАЛИНАХ 
ДЕТЕЙ ПРИ ГИПЕРТРОФИИ И ВОСПАЛЕНИИ 

 
Несмотря на успехи молекулярной имму-

нологии в изучении воспалительных и гипер-
пластических процессов в общих аспектах, кон-
кретные отличия в различных компонентах 
врожденного и приобретенного иммунитета при 
этих патологических процессах остаются изу-
ченными мало. Это положение в первую оче-
редь касается лимфоэпителиальных структур 
глотки, которые поражаются инфекцией с по-
следующим развитием хронического воспали-
тельного процесса, либо находятся в состоянии 
гипертрофии, которая в большинстве случаев 
определяется в клинике и не имеет на сегодня 
строго очерченных патоморфологических и 
функциональных характеристик. 

Нами исследовано наличие и уровень в 
лизатах клеток миндалин и экстрактах из целой 

ткани регуляторных белков, белков врожденно-
го иммунитета (дефензин-β, система SLPI, лак-
тоферрин), провоспалительных цитокинов, им-
муноглобулинов классов М, G, A, E, противови-
русных факторов, а также определено содержа-
ние иммунных комплексов. Статистика: одно-
сторонний критерий U Вилкоксонна. 

Установлено существенное различие меж-
ду гипертрофированными и воспаленными мин-
далинами – при хроническом тонзиллите как в 
лизатах, так в экстрактах определены факторы 
воспаления, которые по уровню превосходят 
аналогичные показатели в гипертрофированных 
небных миндалинах от 2 до 10 раз. При хрониче-
ском тонзиллите выявлено больше реактивных 
проявлений со стороны межфолликулярной со-
единительной ткани, нежели со стороны клеток. 
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Факторы аллергии как замедленного, так и не-
медленного типов в отношении сенсибилизации 
к микробным аллергенам определяются в досто-
верно большей степени при хроническом тонзил-

лите, чем при гипертрофии, т.е. в генезе хрониче-
ского тонзиллита в миндалинах имеет место как 
факторы банального (микробного), так и аллер-
гического воспалительного процесса. 

 
© О.Ф. Мельников, О.Ю. Бредун, М.Д. Тимченко, О.Г. Рыльская, 2019 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, О.Ю. БРЕДУН, М.Д. ТИМЧЕНКО, С.О. БРЕДУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВМІСТ РЕГУЛЯТОРНИХ ЦИТОКІНІВ, АФЕРЕНТНИХ І ЕФЕКТОРНИХ КЛІТИН 
В ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКАХ У ДІТЕЙ 

 
Дослідження з теоретичних аспектів фун-

кціонування піднебінних мигдаликів в умовах 
їхньої гіпертрофії та хронічного запалення мо-
жуть сприяти створенню нових технологій ліку-
вання цих процесів у дитячому віці. У розробці 
положень щодо суті патофізіологічних процесів 
у лімфоїдній тканині, в тому числі і в піднебін-
них мигдаликах при їхній гіпертрофії та запа-
ленні, істотна роль відводиться дослідженню 
стану сприймаючих (аферентних) і реалізуючих 
(ефекторних) механізмів. Відомо, що структурні 
і функціональні зміни в піднебінних мигдалинах 
дітей при гіпертрофії та хронічному запаленні 
відрізняються за клітинною щільністю тканини, 
кількістю сполучнотканинних елементів, актив-
ності функціональних груп імунокомпетентних 
клітин, цитокінопродукції, включаючи інтерфе-
рони. 

Досліджували активність продукції регу-
ляторних цитокінів, вміст аферентних і ефекто-
рних клітин in vitro. Визначали відносну проду-
кцію цитокінів: інтерлейкіну-4 і γ-інтерферону, 
а також вміст дендритних клітин (CD80), мак-
рофагів (CD14), імуноглобулінів А (IgA)-
антитілопродуцентів, В-лімфоцитів (CD20), 
природних цитолітичних клітин (CD16). Клі-
тинні суспензії отримані з піднебінних мигда-
ликів 22 дітей при проведенні відповідних опе-
ративних втручань при гіпертрофії та хронічно-
му тонзиліті. 

В результаті досліджень було встановле-
но, що кількість дендритних клітин у піднебін-
них мигдаликах дітей з гіпертрофією та хроніч-
ним тонзилітом було приблизно рівним – 23,0 та 
23,5%, тоді як макрофаги переважали при хро-
нічному тонзиліті (12,8 та 8% відповідно). IgA-
продуцентів було більше у разі гіпертрофії– 
22,4%, ніж хронічного тонзиліту – 9,3%, як і В-
лімфоцитів – 29,0 та 23,8% відповідно. Вміст 
природних цитолітичних клітин виявився біль-

шим при хронічному тонзиліті, ніж при гіперт-
рофії – 18,0 та 12,0% відповідно. Продукція γ-
інтерферону переважала при гіпертрофії 
(33 пг/мл), а при хронічному тонзиліті - 
10 пг/мл. Результати досліджень свідчать про 
більш високий клітинний і гуморальний імуно-
логічний потенціал клітин піднебінних мигда-
ликів у дітей при гіпертрофії порівняно з хроні-
чним тонзилітом, причому ця тенденція зберіга-
ється як на рівні факторів специфічного, так і 
вродженого імунітету. 

Таким чином, аферентна ланка, що пред-
ставлена дендритними клітинами (CD80+), в пі-
днебінних мигдаликах з гіпертрофією мало від-
різняється від значень при хронічному тонзиліті. 
Водночас, макрофагальна частина аферентної 
ланки (CD14) у разі хронічного тонзиліту за 
своєю кількісною характеристикою перевершує 
таку при гіпертрофії. Що стосується ефекторної 
ланки у вигляді IgA-антитілопродуцентів і В-
лімфоцитів (CD20), то важливо відзначити, що 
піднебінні мигдалики при хронічному тонзиліті 
у дітей мають меншу кількість ефекторних клі-
тин, що відносяться до гуморальної частини 
імунітету. Неспецифічна частина ефекторних 
клітин представлена тканинними ПЦК (CD16), 
яких було більше при хронічному тонзиліті. 
Клітини піднебінних мигдаликів дітей з гіперт-
рофією більш активно продукують γ-
інтерферон, ніж при хронічному тонзиліті, що 
узгоджується з даними про низьку продукцію 
противірусних факторів клітинами мигдаликів 
при останній патології. 

Проведені дослідження свідчать про 
більш високий клітинний і гуморальний імуно-
логічний потенціал клітин піднебінних мигда-
ликів у дітей з гіпертрофією порівняно з хроніч-
ним тонзилітом, причому ця тенденція зберіга-
ється як на рівні факторів специфічного, так і 
вродженого імунітету. 

 
© О.Ф. Мельников, О.Ю. Бредун, М.Д. Тимченко, С.О. Бредун, 2019 
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АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МУКОЗАЛЬНЫХ ВАКЦИН В КЛИНИКЕ 

ОТОЛАРИНГОЛОГИИ 
 

Мукозальные вакцины наиболее эффек-
тивны, когда их применяют с профилактической 
целью для снижения заболеваемости острыми 
инфекционными процессами и для предупреж-
дения обострения хронических воспалительных 
заболеваний. Эти подходы были апробированы 
еще в середине прошлого века, когда П.П. Саха-
ров и Е.И. Гудкова (1959) применили стрепто-
кокковую вакцину против обострений воспали-
тельных процессов ротовой полости, распыляя 
её на поверхность слизистой ротоглотки. Эф-
фективность такой иммунизации была недоста-
точной для создания как локального, так и сис-
темного гуморального иммунитета. Только с 
появлением новых представлений о единой сис-
теме мукозальной защиты (как специфической 
так и врожденной), открытием homing instinct у 
клеток-антителопродуцентов, новых технологий 
получения вакцин из микроорганизмов, наибо-
лее часто вызывающих воспалительные процес-
сы, была достигнута высокая эффективность в 
проведении иммунопрофилактики. Наиболее 
применяемые и безопасные препараты в клини-
ческой оториноларингологии на сегодняшний 
день – вакцины на основе механического раз-

рушения микроорганизмов ( респиброн, локаль-
ное применение), либо на основе их лизиса- 
ОМ-85( системное применение). По нашим дан-
ным их применение у больных с воспалитель-
ной ЛОР-патологией сопровождалось хорошим 
клинико-иммунологическим результатом. Вме-
сте с тем у части больных, особенно страдаю-
щих хроническим тонзиллитом, после приме-
нения вакцин локального действия наблюда-
лось повышение уровня общего и специфиче-
ского (к некоторым микробным антигенам) IgE 
в сыворотке крови, которое сочеталось с по-
вышенным уровнем транзиторной микрофлоры 
на слизистой ротоглотки и отсутствием стиму-
ляции продукции секреторного IgA (при иссле-
довании ротоглоточного секрета), сниженным 
уровнем в сыворотке крови ключевого циито-
кина – γ-интерферона, что предполагает акти-
вацию Th-2 лимфоцитов-хелперов и возможное 
формирование иммунопатологического им-
мунного ответа. Представляется целесообраз-
ным рекомендовать предварительное аллерго-
логическое и иммунологическое обследование 
перед назначением мукозальных вакцин ло-
кального действия. 
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ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ В СТАДІЇ РЕМІСІЇ З РІЗНИМ 

СТАНОМ ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ 
 

Численними клініко-імунологічними дос-
лідженнями доведено, що мигдалики лімфогло-
ткового кільця (ЛГК) відіграють важливу роль у 
імунологічному захисті організму, а у осіб, яким 
було проведено тонзилектомію, особливо в ди-
тячому віці, з часом виникають більш часті і 
тяжкі форми інфекційних захворювань, в тому 
числі і вірусного походження . В свою чергу 
часті респіраторні захворювання сприяють фор-
муванню в області рото- та носоглотки хроніч-
ної патології. Останнім часом стало відомо, що 

у тканині мигдаликів, навіть поза періодом гос-
трих респіраторних захворювань, виявляється 
широкий спектр респіраторних вірусів. Зважаю-
чи на те, що за існуючими уявленнями структу-
ри ЛГК розглядаються як «орган рецепції» ан-
тигенного складу оточуючого середовища, акту-
альним є питання про вплив на них вірусного 
антигенного навантаження, яке може впливати 
на виконання структурами ЛГК захисної функ-
ції як з боку місцевого імунітету слизових обо-
лонок, так і на рівні організму в цілому.  
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Метою дослідження було визначення по-
казників локального та системного імунітету у 
хворих із хронічними інфекційно-запальними 
захворюваннями верхніх дихальних шляхів 
(ХІЗЗ ВДШ ) в стадії клінічної ремісії з наявніс-
тю або відсутністю піднебінних мигдаликів 
(ПМ). 

В роботі оцінювали вміст секреторного 
імуноглобуліну А (sIgA) у ротоглотковому сек-
реті хворих, визначали вміст АТ до аденовірусу, 
респіраторно-синтиціального вірусу та гемаг-
лютиніну вірусу грипу А в сироватках крові, 
досліджували in vitro продукцію лімфоцитами 
крові хворих інтерлейкіну-4 (IL-4), інтерферону 
(IFN-γ) та вплив на неї імуномодуляторів різно-
го походження (бета-глюкан, «Фармпланет» 
(Україна); імунофлазид , ТОВ «Тернофарм» 
(Україна); імунорикс (підотимод) – Доппель 
Фармацевтікал СРП(Італія ); есберітокс , Ша-
пер-Броммер Гмбх ( Німеччина) після інкубації 
з ними клітин крові хворих при 37оС протягом 
20 годин.  

Проведеними дослідженнями показано, 
що частота виявлення позитивних результатів 
присутності анамнестичних противірусних ан-
титіл до аденовірусів та респіраторно-
синтиціальних вірусів в крові пацієнтів з ХІЗЗ 
ВДШ не залежала від наявності або відсутності 
у них піднебінних мигдаликів. Разом із тим була 
визначена виражена тенденції до зменшення 
частоти виявлення антитіл до гемаглютиніну 
вірусу грипу А в сироватках крові пацієнтів з 
відсутністю мигдаликів порівняно з тими, у кого 
ПМ не видалялись. 

Не було відзначено суттєвих змін вмісту 
одного з основних чинників місцевого захисту 
слизових оболонок – sIgA в секреті рото глотки 
у хворих на ХІЗЗ ВДШ в стадії ремісії як при 
порівнянні із здоровими донорами, так і між 

групами пацієнтів з наявністю або відсутністю 
ПМ. 

Продукція IFN-γ клітинами крові хворих 
на ХІЗЗ ВДШ була вірогідно пригнічена порів-
няно з показником у практично здорових осіб в 
обох досліджуваних групах пацієнтів, що порів-
нювались, тоді, як продукція IL-4 лімфоцитами 
крові хворих була достовірно вищою у пацієнтів 
із збереженими піднебінними мигдаликами. 

Дослідження впливу імуномодулюючих 
препаратів на продукцію IL-4 та IFN-γ лімфоїд-
ними клітинами крові хворих на ХІЗЗ ВДШ з 
різним станом ПМ в умовах in vitro показало, 
що рівень IL-4 у хворих обох груп практично не 
змінювався, а концентрація IFN-γ, знижена у 
хворих на ХІЗЗ ВДШ без ПМ, під дією імуно-
модуляторів суттєво зростала. 

Проведені дослідження свідчать про різ-
ний вплив ПМ на окремі ланки системи імуніте-
ту у хворих на ХІЗЗ ВДШ. Не показано збіль-
шення частоти виявлення анамнестичних анти-
тіл до різних вірусів респіраторної групи як се-
ред клінічно здорових осіб без патології з боку 
ВДШ, так і серед хворих на ХІЗЗ ВДШ. Проте, 
спостерігається тенденція до зростання кількос-
ті випадків виявлення антитіл до гемаглютиніну 
вірусу грипу А серед осіб з інфекційно-
запальними захворюваннями дихальних шляхів. 
Ці дані разом з відсутністю змін вмісту в ротог-
лотковому секреті хворих на ХІЗЗ ВДШ одного 
з основних чинників імунологічного локального 
захисту -sIgA вказують на достатність компен-
саторних механізмів слизової оболонки хворих 
в стадії ремісії. 

Проте, різний стан ЛГК у хворих на ХІЗЗ 
ВДШ обумовлює кількісні зміни продукції ре-
гуляторних цитокінів лімфоцитами крові, зміни 
співвідношення IL-4 та IFN-γ, що обгрунтовує 
доцільність проведення імункорекції. 
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НЕАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ В МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ  
ЛОКАЛЬНЫХ АНТИСЕПТИКОВ 

 
Известно, что лизоцим содержащие анти-

септики обладают выраженным антимикробным 
действием против широкого спектра патоген-
ных и условно патогенных микроорганизмов 
верхних дыхательных путей – бактерий и кок-
ков. Вместе с тем, слизистая оболочка этого ре-

гиона содержит и значительное количество раз-
нообразных вирусов, которые также могут по-
падать под действие местного антисептика. 
Кроме того компоненты препарата, смешиваясь 
со слюной, действуют на её защитные структу-
ры и влияют на эпителиальный покров слизи-
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стой. К сожалению, эти вопросы в научной ли-
тературе освещены мало, имеются лишь еди-
ничные сообщения. В условиях клинического и 
экспериментального in vitro применения препа-
рата Лизак, с использованием современной ре-
активной (Цитокин, РФ; Human, Германия; 
Biosorce, Нидерланды) и приборной (rider-Stat 
Fax 2100, США) было установлено: 

- препарат не влиял негативно на состоя-
ние клеток эпителия верхних дыхательных пу-
тей и лимфоидные клетки миндалин; 

- не разрушал лизоцим слюны и иммуног-
лобулины, содержащиеся в ней; 

- не изменял концентрации факторов 
врожденного иммунитета – дефензина-β, лакто-

феррина; 
- задерживал размножение аденовируса, 

вируса герпеса 2 типа и везикулярного стомати-
та; 

- способствовал восстановлению повреж-
денных клеток мезенхимального, эпителиально-
го и лимфоидного рядов; 

- усиливал продукцию различными клет-
ками трансформирующего фактора роста – TGF-
1β (фактора регенерации). 

Лизоцимсодержащий локальный антисеп-
тик Лизак оказывает помимо антибактериально-
го действия и антивирусное действие против 
вирусов ДНК-группы, способствует регенера-
ции тканей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РИНИТАЛ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА 

 
Известно, что гомеопатический ком-

плексный препарат ринитал успешно применя-
ется при лечении различных форм аллергиче-
ского ринита и одним из основных механизмов 
действия препарата является снижение активно-
сти Th-2 типа лимфоцитов и соответственно 
продукции реагиновых иммуноглобулинов. Ис-
пользуя это свойство препарата, представлялось 
целесообразным применить его при начинаю-
щихся отеках Квинке, обусловленных, как пра-
вило, наличием сенсибилизации к пищевым ал-
лергенам, легкой степени тяжести с преимуще-
ственным проявлением на лицевой части головы 
(отеки губ, кончика носа или век). Все обследо-
ванные связывают развитие отека с приемом 
различных пищевых продуктов (перец красный, 
цитрусовые, шоколад, морковь, редис). До этого 
все 11 обследованных пациентов (возраст от 19 
до 60 лет) пытались купировать развитие ангио-
невротического отека (АО) применением анти-
гистаминных средств (ксизал, эриус) и раствора 
глюконата кальция. Применение кортикостеро-

идных препаратов со слов пациентов у 5 не да-
вало положительных реакций и вызывало ухуд-
шение состояния. Обследование пациентов с 
АО и 9 практически здоровых доноров анало-
гичного возраста позволило установить сле-
дующее. У 9 из 11 человек с АО был повышен 
уровень IgE (>400Me/ мл), тогда как у здоровых 
доноров максимальное значение было на уровне 
120 МЕ/мл. У 7 человек с АО был повышен и 
уровень IgG4, однако, ни у одного из пациентов 
не отмечено снижение С4-компонента компле-
мента, что исключает наличие наследственной 
формы АО. Прием препарата ринитал в начале 
развития АО у 8 из 11 человек купировал даль-
нейшее развитие АО с восстановлением внеш-
него вида, которое было до начала приступа уже 
в течение 1-х суток. При этом отмечено сущест-
венное снижение уровня IgG4. Дальнейший 
прием препарата ринитал в течение 3 недель по 
разработанной нами схеме выявил отсутствие 
повторных эпизодов АО в сроке наблюдений до 
3 месяцев. 
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.В. СИДОРЕНКО, С.В. ТИМЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)  

РІВЕНЬ АЛЕРГІЗАЦІЇ ПРИ ЛОКАЛЬНІЙ ВАКЦИНАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННІ 
ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 
Ризик виникнення анафілактоїдних реак-

цій існує як при парентеральній, так і інтраназа-
льній імунізації грипозною вакциною 
(Т.В.Чиркова и соавт., 2006). В зв’язку з цим в 
експерименті на лабораторних щурах визнача-
лась можливість утворення специфічних до ві-
русних антигенів IgE-антитіл в сироватці крові 
та екстрактах трахеї, для чого після первинної 
інтраназальної імунізації грипозну вакцину вво-
дили внутрішньочеревно із розрахунку 5 мкг 
гемаглютиніну вірусних штамів на тварину. 

Здатність пробіотиків, деяких препаратів 
рослинного походження або синтетичних іму-
номодуляторів здійснювати протиалергічну дію 
дає підстави для дослідження впливу цих речо-
вин на можливе виникнення реакцій негайної 
гіперчутливості при локально-системній вакци-
нації в експерименті. З цією метою імуномоде-
люючі препарати п’ятиразово вводили за п’ять 
діб до імунізації гемаглютиніном. Тварини кон-
трольної групи отримували аналогічним чином 
фізіологічний розчин. Визначення рівня специ-
фічних до гемаглютиніну вірусних штамів IgE-
антитіл в сироватці крові та екстрактах трахеї 
здійснювали за допомогою методу непрямої 

дегрануляції тучних клітин. Отримані дані ста-
тистично обробляли з використанням критерію 
кутового перетворення φ Фішера (Гублер Е.В., 
1978). 

Проведені експерименти виявили досто-
вірно вищий рівень специфічних до вірусного 
антигену IgE-антитіл в екстрактах трахеї експе-
риментальних тварин (25%) порівняно з інтакт-
ними щурами (0%) і збереження цієї тенденції 
при дослідженні їх сироватки крові (12,5%). За-
стосування пробіотиків, що передувало вакци-
нації, знижувало до нульових значень рівень 
специфічних до вірусних антигенів реагінів як в 
екстрактах трахеї, так і в сироватці крові експе-
риментальних щурів. Схожий напрямок змін 
показника підвищеної чутливості до гемаглю-
тиніну спостерігався в результаті п’ятиразового 
введення імуномодуляторів рослинного похо-
дження або синтетичного імуномодулятора. 

Таким чином показано, що використання 
попередньо перед вакцинацією імуномодулюю-
чих препаратів різного походження може знизи-
ти ризики виникнення специфічної до вірусних 
антигенів сенсибілізації і запобігти розвитку 
алергічної реакції негайного типу. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕГЕНЕРАЦІЇ ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ  
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ММСК РІЗНОГО СТУПЕНЯ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ 

 
Галузь клітинної терапії належить до най-

більш перспективних напрямків сучасної біоме-
дицини, з практичним застосуванням якої ціл-
ком реальним може стати відновлення втраченої 
функціональної активності різноманітних орга-
нів і тканин в організмі людини. Останнім ча-
сом, увагу багатьох дослідників привертає ліку-
вання патологічних процесів з проявами дегене-
ративних та атрофічних станів хрящової ткани-
ни. У всьому світі розробка сучасних біотехно-
логій лікування згаданих проблем має на меті 
мінімальне інвазивне втручання задля реалізації 
ефективної відновної терапії. Напрямок даної 
роботи є у відповідності до наведених принци-
пів та спрямовано на вивчення клінічних та 

морфологічних аспектів застосування ММСК з 
пуповини людини. 

Метою експериментального дослідження 
було вивчення динаміки клінічних та морфоло-
гічних аспектів в процесі регенерації хрящової 
тканини при застосуванні культури недиферен-
ційованих ММСК Вартанових драглів та хонд-
роцитів отриманих з них.  

Культивування ММСК проводилось у фо-
рмі мікромас (пелетів) – клітинних осадів, утво-
рених при короткотривалому центрифугуванні 
при частоті обертання 1000 об/с. Клітини (800 
тис. – 1 млн.) утворювали осад, культивування 
проходило у 15 мл пластикових пробірках. Замі-
на середовища проводилась кожні 3 дні.  
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Хондрогенну індукцію виконували згідно 
класичної методики з деякими модифікаціями. 
У середовище для культивування додавали 
DMEM (проте без сироватки та з високим вміс-
том глюкози, на відміну від стандартного сере-
довища культивування), 100 нм дексаметазону 
(розчину для ін’єкцій), 50 мкг/мл фосфату аско-
рбінової кислоти, 10 нг/мл FGF-2, 100 мкг/мл 
пірувату натрію, 1,25 мг/мл BSA, та 1 % суміші 
інсуліну, трансферину і селену (ITS). Безпосе-
редньо перед використанням до середовища до-
давали трансформуючий фактор росту (TGF-β) з 
розрахунку 10 нг/мл.  

Для підтвердження диференціації у хонд-
роцити, використовувались барвники: альціано-
вий синій, що дає змогу визначити клітини, що 
синтезують протеоглікани та Сафранін О, який 
використовується для визначення наявності су-
льфатованих та несульфатованих глікозаміног-
ліканів та колагенів у позаклітинному матриксі. 
Дофарбовували гематоксиліном, з метою візуа-
лізації ядер клітин. 

В ході виконання роботи клітини другого 
пасажу, що були веріфіковані за морфологією та 
відповідними поверхневими маркерами, вико-
ристовували для введення в ділянку ушкоджен-
ня 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 ін-
шої сторони поміщалася культура хондроцитів у 
вигляді маленького, білого кольору кулькоподі-
бного скупчення клітин діаметром до 0,5 мм в 
середовищі DMEM без сироватки. 

Прооперовані щури перебували під пос-
тійним клінічним спостереженням. Через 14 діб, 
1, 2 та 3 місяці після операції виконувався забір 
дослідного матеріалу шляхом видалення фраг-
ментів обох вушних раковин в межах поперед-
ніх хірургічних втручань для проведення мор-
фо-функціональних досліджень особливостей 
відновлення хрящової тканини. 

Проведені морфо-функціональні дослі-
дження виявили згустки клітин з високим рів-
нем 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 з пуповини свідчило про стимуляцію 
процесів хондрогенезу, васкулогенезу і фібри-
логенезу. Через 3 місяці від початку експериме-
нту повного відновлення цілісності хрящової 

пластинки при наявності ділянок активного хо-
ндрогенезу не було досягнуто. 

Аналогічний результат був отриманий 
при морфо-функціональних дослідженнях особ-
ливостей регенерації дефекту хрящової тканини 
після введення культивованих хондроцитів. Че-
рез 14 діб та 1 місяць спостерігалися ознаки ак-
тивного хондрогенезу з відновленням як клітин, 
так і структур хрящового матриксу. Повного 
відновлення цілісності хряща не відбувалося і 
до 3 місяців проведених досліджень. 

Таким чином, при порівняльному аналізі 
суттєвих відмінностей впливу недиференційо-
ваних та диференційованих в хондроцити ксе-
ногенних клітин мезенхімального походження 
на відновлення пошкодженої хрящової тканини 
не відмічено. 

Інший розділ роботи був присвячений ку-
льтивуванню ММСК пуповини на трьох окре-
мих носіях-підложках, як то пластик-нейлон, 
фасція та колагенова губка з метою створення 
біокомпозицій та визначення доцільності вико-
ристання кожної із них при заміщенні дефекту 
хрящової тканини. В ході роботи також були 
визначені особливості вирощування культури 
ММСК пуповини на твердих носіях та відпра-
цьовані їх методики.  

Вирощування ММСК на підложках для 
введення в експериментальні дефекти хряща 
дослідних тварин проводили протягом протягом 
14 днів з періодичною – 2 рази на тиждень, за-
міною поживного середовища. Перед транспла-
нтацією клітин дослідним кролям конструкти з 
клітинами промивали стерильним ФБР. 

Через 72 год після посіву клітин на части-
ні зразків клітини знімали з підложки за допо-
могою суміші трипсин-Версен, наносили на 
пластикову чашку, витримували 30 хв та фіксу-
вали клітини та підложку після зняття клітин, а 
також підложку з клітинами, в парах параформу 
протягом 10 хв. Після цього проводили забарв-
лення гематоксиліном. При знятті ММСК з пла-
стику клітини виглядали здоровими і неушко-
дженими. В даному варіанті клітини дуже шви-
дко прикріпилися до поверхні чашок. В той же 
час, ММСК, зняті з фасції, мали трохи деформо-
ваний стислий вигляд. Кількість клітин, що від-
кріпилися від носія – пластика та фасції, склада-
ла приблизно половину від кількості, яка була 
нанесена. Для підвищення ефективності відкрі-
плення клітин від поверхні носія, в тому числі 
губки, в наступних дослідах додатково викорис-
товували колагеназу протягом 45 хв при 37◦С.  

Зразки носіїв з клітинами були також за-
фіксовані і пофарбовані через 2 тижні культиву-
вання, а також оброблені колагеназою для кра-
щої візуалізації. 
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На основі отриманих результатів по ана-
лізу росту ММСК на різних твердих носіях мо-
жна констатувати, що фасція та гемостатича 
губка є найбільш придатними підложками для 
вирощування клітин, як субстанції біологічного 
походження. ММСК добре розмножуються на 
даних матеріалах і, очевидно, проростають між 
волокнами, у зв’язку з чим вони погано візуалі-
зуються в світловому мікроскопі. Обробка фас-
ції та губки ферментами значно не збільшують 
кількість відкріпившихся клітин, що свідчить 
про міцність їх утримання на носії (на відміну 
від пластика). Крім того, це найбільш фізіологі-
чні матеріали для застосування in vivo. Через 14, 
30 та 60 діб після операції отриманий в межах 
попередніх хірургічних втручань матеріал фра-
гментів обох вушних раковин дослідних кролів 
використовували для запланованих морфо-
функціональних досліджень змін в імплантатах 
та оточуючих їх тканинах при застосуванні 
окремо узятих, культивованих іn vitro ММСК 
пуповини людини та хондроцитів, а також в 
складі наведених біокомпозицій. 

Морфологічні дослідження особливостей 
репаративних процесів в зоні експерименталь-
ного дефекту після імплантації застосованих 

біокомпозицій ембріональних клітин свідчили 
про стимуляцію хондрогенезу по периферії де-
фекту не залежно від ступеня диференціації 
ММСК, що супроводжувалося проявом вираже-
ної адгезії та спорідненості ембріональних хон-
дроцитів до хрящових клітин. В той же час ви-
користання ММСК у біокомпозиції з фасцією 
сприяло не лише активації клітин охрястя як 
гермінативної зони протягом 3-місячного термі-
ну дослідження, але й розвитку сполучнотка-
нинного шару, що відповідало відновленню фу-
нкціональної та структурної характеристики 
хряща. 

Таким чином, підвищення ефективності 
лікування патологічних та деструктивних станів 
хрящової тканини у практиці ЛОР-захворювань 
може забезпечити імплантація ММСК, техніка 
та результат якої залежить від біологічної акти-
вності та джерела отримання клітин, особливос-
тей їх виділення та мультиплікації, стану карка-
сних біосумісних імплантатів, характеру, термі-
ну та розповсюдження патологічного процесу, 
що на доклінічному етапі дослідження потребує 
подальшого вивчення в експерименті, морфо-
функціонального обґрунтування та узагальнен-
ня. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ММСК  
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 
Досвід останніх років засвідчив, що певні 

перспективні напрямки у реконструктивно-
відновлювальній хірургії, орієнтовані саме на 
впровадження в практику лікування наукових 
здобутків новітніх клітинних технологій та 
принципів тканинної інженерії. Інтерес багатьох 
дослідників зосереджується на можливості як 
найшвидшого отримання достатньої кількості 
якісного клітинного матеріалу при мультипліка-
ції стовбурових клітин in vitro. У цьому зв’язку 
пріоритетним визнається використання мульти-
потентних мезенхімальних стромальних клітин 
(ММСК), які належать до класу соматичних 
стовбурових клітин, мають здатність до мульти-
плікації поза організмом та диференціації в клі-
тини мезодермального походження, як то остео-
бласти, хондроцити та адипоцити (жирові клі-
тини). 

Раціональне використання наукових здо-
бутків сучасної регенеративної медицини в ото-
риноларингологічній практиці може забезпечи-

ти результативність низки лікувальних віднов-
лювальних заходів, зокрема, при деструктивно-
дегенеративних змінах тканин верхніх дихаль-
них шляхів (ВДШ). Зважаючи на недостатню 
ефективність типової комплексної терапії при 
патологічних змінах та дефектах хрящової тка-
нини ВДШ, існує нагальна потреба запрова-
дження в отоларингологічну практику іннова-
ційних розробок, які мають забезпечити стійкий 
результат та вагомий внесок у розвиток та удо-
сконалення рино- та ларингологічних операцій, 
що надасть реальні перспективи підвищення 
ефективності лікування зацікавленої категорії 
осіб. 

В роботі використовували мезенхімальні 
стовбурові клітини (ММСК) Вартонових драглів 
пуповини. Пуповину отримували з пологового 
будинку, від здорових породіль на терміні вагі-
тності 39-40 тижнів. Пуповину обробляли не 
пізніше 6 годин після пологів. Для виділення 
ММСК з пуповини видаляли судини, Вартонів-
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ські драглі подрібнювали до 0,2- 0,5 мм та екс-
планти вносили в пластиковий посуд з пожив-
ним середовищем – альфа-МЕМ, яке містить L-
глютамін, 10% фетальної сироватки телят, FGF- 
β у відповідній концентрації, на ставили в СО2-
інкубатор з 5% СО2 при 37С. 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 не-
обхідної кількості клітин 1 та 2 пасажів. Клітини 
2 пасажу були охарактеризовані за морфологі-
єю, мали типову веретеноподібну форму,та за 
поверхневими маркерами, притаманними 
ММСК – CD73, CD90 та CD105. Отримані хара-
ктеристики повністю відповідали існуючим по-
ложенням. 

Індукцію хондрогенезу виконували згідно 
класичної методики з деякими модифікаціями. 
Отримання культури хондроцитів з ММСК пу-
повини запроваджувалось шляхом культивуван-
ня мікромаси в хондрогенному середовищі з 
систематичною (раз в 3 дні) його заміною приз-
вело до появи щільного утворення шаровидної 
форми. В залежності від кількості клітин його 
розмір варіював, але в середньому складав (0,5-
1) мм. Визначення хондрогенної диференціації у 
культурі здійснювали за визначенням наявності 
позаклітинних елементів матриксу. Для цього 
використовували імуногістохімічні методи, 
спрямовані на визначення колагенів, аггрекану, 
сульфатованих та несульфатованих глікозаміно-
гліканів (декорину, біглікану, фібромодуліну, 
матриліну-3), інтегринів та інших маркерних 

молекул, або забарвлення специфічними барв-
никами, найчастіше – альціановим та толуїди-
новим синім. 

При проведенні клінічних досліджень бу-
ла відпрацьована методика створення стандар-
тизованого дефекту хрящової пластинки зовні-
шнього вуха щурів та виконані операції по ім-
плантації в зону ушкодження попередньо куль-
тивованих хондроцитів. 

В ході роботи біло виявлено позитивний 
вплив на загоєння дефектів хряща вушних рако-
вин дослідних щурів імплантації хондроцитів, 
отриманих з ММСК пуповини людини. 

 Проведені морфо-функціональні дослі-
дження особливостей відновлення дефекту 
хрящової тканини після введення культивова-
них хондроцитів констатували явища активації 
клітин охрястя з високим вмістом ДНК і РНК, 
наявність клітин з високим рівнем червоно-
помаранчевої люмінесценції в численних кліти-
нах інфільтруючих навколишні ділянки біля 
дефекту, а також в активно функціонуючих клі-
тинах придатків шкіри та росткового шару епі-
дермісу, що свідчило про вияв стимулюючої дії 
імплантованих хондроцитів. Через 14 днів та 1 
місяць після введення хондроцитів спостеріга-
лися ознаки активного хондрогенезу з віднов-
ленням як клітин, так і структур хрящового мат-
риксу, що було підтверджено метахроматичним 
забарвленням в зоні дефекту хрящової пластин-
ки та утворенням сполучної тканини. Результа-
ти 3 місячного строку спостереження свідчили 
про перспективність використання культивова-
них комплексів хондроцитів, в контексті їх сти-
мулюючої дії при загоєнні дефектів хрящової 
тканини, та потребу удосконалення умов ім-
плантації клітин для повного відновлення ціліс-
ності хрящової пластинки. 
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О.М. НАУМЕНКО, Ю.В. ДЄЄВА, М.В. ТАРАСЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ АВТОІМУННОГО ПРОЦЕСУ  
В ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ НА СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ОСІБ,  

ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ В СТАНІ ЕУТИРЕОЗУ 
 

Актуальність. Зростання чисельності 
осіб з порушенням слуху ставить перед лікарем 
оториноларингологом задачу, що полягає у по-
шуку нових методів ранньої діагностики даних 
розладів. При ознайомленні з даними світової 
літератури щодо проблеми сенсоневральних 
розладів слуху у хворих з автоімунним тиреої-

дитом (АІТ) виявилось, що наукові роботи умо-
вно можна поділити на дві групи. В першій гру-
пі дослідники описують лише наявність факту 
порушення слуху, застосовуючи сучасні методи 
діагностики порушень слуху і не вдаються у 
вивчення основних патогенетичних аспектів. До 
другої групи наукових робіт можна віднести 
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публікації, в яких автори розглядають задавнені 
випадки АІТ, досліджені мають порушення гор-
мональної функції щитовидної залози (ЩЗ) і 
порушення слуху у них потребує застосування 
дороговартісних, інвазивних методів лікування. 
Пошук нових підходів до ранньої діагностики 
сенсоневральних розладів слуху, в даному випа-
дку у хворих на АІТ, дозволить полегшити про-
цес лікування та покращить функціональні ре-
зультати проведеної терапії. 

Метою нашого дослідження було ви-
вчення характеру впливу основних показників 
роботи імунної системи у хворих на АІТ в стані 
еутиреозу на функцію зовнішніх волоскових 
клітин (ЗВК) внутрішнього вуха. 

Матеріали і методи. Були обстежені па-
цієнти з АІТ в стані еутиреозу (59 осіб). Їх було 
поділено на дві підгрупи, в залежності від наяв-
ності порушення функції ЗВК. Всім хворим бу-
ло проведено визначення основних показників, 
що характеризують роботу імунної системи та 
проведено дослідження слуху. Імунологічний 
статус обстежених пацієнтів оцінювався за від-
носним та абсолютним рівнем лімфоїдних клі-
тин. Диференціація субпопуляцій лімфоцитів в 
периферичній крові проводилась з використан-
ням комбінацій моноклональних антитіл. Розра-
ховувався імунорегуляторний індекс (ІРІ) за 
співвідношенням CD4+/CD8+ клітин. Стан слу-
хової функції вивчали за допомогою реєстрації 
отоакустичної емісії на частоті продуктів спо-
творення (ПСОАЕ). До уваги брався показник 
різниці сигнал/шум, що безпосередньо характе-
ризував функціональний стан ЗВК при реєстра-
ції в діапазоні частот від 1000 Гц до 8000 Гц. В 
попередніх наших дослідженнях виявилось, що 

функція ЗВК суттєво порушується в частотному 
діапазоні 5714-8000 Гц. Тому співставлення, 
аналіз даних та статистична обробка результатів 
проводилась з врахуванням даного факту. 

Результати 
При оцінці стану імунної системи залеж-

но від функції ЗВК на частоті 5714 Гц лише за 
вмістом в крові IgA були встановлені суттєві 
відмінності між хворими на АІТ в стані еутире-
озу, які мали або не мали порушення слуху. На 
частоті 8000 Гц відмінностей за функціональ-
ним станом імунної системи залежно від стану 
функції слуху хворих на АІТ більше, ніж на час-
тоті 5714 Гц. Встановлені відмінності за вмістом 
в крові Т-лімфоцитів (за рахунок Т-хелперів), 
IgА, IgG та Т-регуляторних лімфоцитів. В цьому 
випадку при порушенні функції ЗВК вміст в 
крові Т-лімфоцитів (за рахунок Т-хелперів), IgА 
та IgG був підвищеним, а Т-регуляторних лім-
фоцитів – зниженим в порівняні з хворими без 
порушень функції ЗВК. 

Висновки. При порівнянні стану функції 
ЗВК у хворих на АІТ в стані еутиреозу на часто-
ті 5714 Гц суттєві відмінності виявлені лише за 
вмістом в крові IgA. Аналіз і порівняння даних у 
хворих з порушенням функції ЗВК і хворих з 
нормальною функцією ЗВК, при дослідженні на 
частоті 8000 Гц, встановив наявність більшої 
кількості відмінностей, а саме за вмістом в крові 
Т-лімфоцитів (за рахунок Т-хелперів), IgА, IgG 
та Т-регуляторних лімфоцитів. При порушенні 
функції ЗВК на частоті 8000 Гц вміст в крові Т-
лімфоцитів (за рахунок Т-хелперів), IgА та IgG 
був підвищеним, а Т-регуляторних лімфоцитів – 
зниженим в порівняні з хворими без порушення 
функції слуху. 
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КІСТИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ. ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 
 

Одним із найбільш розповсюджених не-
гнійних захворювань в сучасній оториноларин-
гології є кісти навколоносових пазух. Вони 
складають 3,9 % захворювань в структурі зага-
льної ЛОР-патології, 12,6 % від усіх хронічних 
захворювань навколоносових пазух. По частоті 
кістозного ураження слизової оболонки навко-
лоносових пазух 1-е місце займає верхньощеле-
пна пазуха (93, 3 %), значно рідше виявляють 

кісти клиноподібної пазухи (4,3 %), а на 3-му 
місці – лобної пазухи (2,4 %). 

Кіста відноситься до доброякісних ново-
утворень і має форму тонкостінного, заповнено-
го слизом або рідиною міхура. Вона не стано-
вить безпосередньої небезпеки для життя і за-
звичай не схильна до переродження. 

За своїм походженням кісти ВЩП поді-
ляють на істинні (ретенційні), ложні (кістоподо-
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бні утворення) та одонтогенні. Утворенню кіст 
сприяють аномалії розвитку медіальної стінки 
ВЩП та задніх відділів порожнини носа, наяв-
ність додаткової фонтанели, та формування ан-
трохоанального поліпу.  

 Головний біль є основним симптомом 
при кістозному ураженні пазухи, інтенсивність 
болю являється прямопропорційною розміру 
кісти, тобто механічний тиск кістозної рідини, 
на нервові волокна стінки кісти та слизової обо-
лонки пазухи, викликає головний біль. Також, 
якщо кіста значних розмірів, можуть виникати 
утруднення носового дихання на стороні ура-
ження, за рахунок вегето-судинної дистонії. Де-
яких хворих турбує почуття важкості у голові, 
дратівливість, порушення сну, головокружіння. 
Для уточнення діагнозу, встановлення характе-
ру ураження, локалізації кісти у пазусі, викори-
стовують допоміжні методи дослідження, такі 
як: рентгенологічне дослідження, контрастна 
рентгенографія, пункція ВЩП, спіральна або 
конусна КТ, яка служить «мапою» для плану-
вання хірургічного втручання та МРТ.  

Сучасне лікування кіст гайморових пазух 
передбачає хірургічне втручання різними дос-
тупами. Використовують ендоназальні через 
середній або нижній носовий хід та екстра наза-
льні через передню стінку або альвеолярний 
відросток. На базі клінічного ЛОР-відділення 
кафедри ЗДМУ за останні 3 роки проведено лі-
кування 124 пацієнтам з кістами ВЩП, з них 67 
(54%) чоловіків та 57 (46%) жінок. Діагноз 
встановлювали на підставі скарг пацієнтів, за 
даними анамнезу та додаткових методів дослі-

джень. Головною скаргою був тупий головний 
біль на стороні ураження у 75% хворих (93 паці-
єнта), у 17% (21 пацієнт) біль не мав чіткої ло-
калізації, а 3% хворих (4 пацієнта) відмічали 
біль на протилежній стороні. Також 70 пацієнтів 
відмічали утруднення носового дихання різного 
ступеня вираженості. Кількісне співвідношення 
видів кіст: істинних кіст найбільше – 86 (69%), 
істинних з антрохоанальним поліпом – 30 
(24%), одонтогенних – 8 (7%). Лікували хірургі-
чним методом, а саме: 12 пацієнтам (9%) було 
проведено дренування кісти при пункції ВЩП, 
17 пацієнтів (14%) прооперованих способом 
гайморотомії доступом Колдуела-Люка, 26 па-
цієнтів (21%) способом екстраназальної ендос-
копічної мікрогайморотомії, та 69 пацієнтів 
(56%) прооперовано методом ендоназальної ен-
доскопічної мікрогайморотомії через середній 
та нижній носові ходи. Після проведеного ліку-
вання у 5 паціентів (4%) спостерігався рецидив 
кісти (після пункціонного дренування).  

При невеликих кістах альвеолярної бухти 
використовували доступ через нижній носовий 
хід, такі операції проводили перед імплантацією 
зубів. Великі кісти виділялися екстраназальним 
підходом, при наявності хронічного сінуситу та 
звуженості співустя з ВЩП виконувалось втру-
чання через середній носовий хід. 

Вид хірургічного доступу залежить від 
розміру та локалізації кісти, її проявів та похо-
дження. Доцільно використовувати ендоскопіч-
ну техніку, що дозволяє малоінвазивно прово-
дити втручання, зберігати важливі анатомічні 
структури та запобігати рецидивів. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ С ОСЕВЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ ДЛЯ 
ПЛАСТИЧЕСКОГО ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТОВ ПОЛОСТИ РТА И ГЛОТКИ 

 
Цель работы: расширить показания к 

хирургическому лечению больных с местно 
распространённым (МР) раком головы и шеи 
используя способы реконструктивно-
восстановительных пластических операций 
(РВПО). 

Материалы и методы: Проанализирова-
ны результаты РВПО выполненных в отделении 
346 больным после комбинированных расши-
ренных операций по поводу МР рака полости 
рта и языка, гортаноглотки и вестибулярного 
отдела гортани в период с 2011 по 2018гг. При-

ведены две группы наблюдений: с впервые вы-
явленными опухолевыми процессами – 122 
больных, резидуальными и рецидивными опу-
холями – 224 пациента. Все больные – мужского 
пола в возрасте от 39 до 80 лет с распростране-
нием опухоли, соответствовавшей Т3-4N1-2M0. 
Всем им производилась, после элиминации по-
раженных раковой опухолью тканей, первичная 
и отсроченная РВПО артериализированными 
кожно-мышечно-костными, кожно-
пекторальными, кожно-мышечными с включе-
нием грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, 
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и комбинированными кожно-мышечными и 
кожно-фасциальными лоскутами.  

Результаты: у больных первой группы 
заживление первичным натяжением у 90,7% 
случаев, во второй – 82,3%. В обеих группах 
получены хорошие функциональные результа-
ты. Осложнения послеоперационного периода 
во 2-й группе в виде обширных некрозов с арро-
зией магистральных сосудов наблюдались в од-

ном случае, тотальное омертвение лоскутов, 
потребовавшее повторных хирургических вме-
шательств – ещё у двух больных этой же груп-
пы. 

Выводы: результаты хирургического ле-
чение больных с первичными МР, резидуаль-
ными и рецидивными опухолями после лучевой 
терапии и ПХТ, показали целесообразность его 
активного использования. 
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ЕНДОСКОПІЧНЕ ЕНДОНАЗАЛЬНЕ ВИДАЛЕННЯ МЕНІНГІОМИ  
ОЛЬФАКТОРНОЇ ЯМКИ ТРАНСКРІБРІМАЛЬНИМ ДОСТУПОМ 

 
Менінгіоми складають 13-25% усіх пер-

винних внутрішньочерепних новоутворень 
(Bondy M, Ligon BL.,1996). Поширеність симп-
томатичних менінгіом становить 2,0 / 100000 
безсимптомних менінгіом - 5,7/ 100000 
(Longstreth WT et al., 1993). Асимптоматичні 
менінгіоми є знахідкою 1-2,3% всіх аутопсій 
(Kurland LT et al., 1982). Співвідношення чоло-
віки:жінки становить від 1:1,4 до 1:2,6 
(Alessandro GD et al., 1995). Менінгіоми ольфак-
торної ямки складають 8% менінгіом головного 
мозку (Christensen HC,Kosteljanetz M, Johansen 
C., 2003). Основними клінічними проявами ме-
нінгіом ольфакторної ямки є порушення нюху 
(аносмія, гіпосмія), зору (синдром Фостер-
Кенеді), психічні порушення. Методом вибору в 
лікуванні менінгіом ольфакторної ямки є мікро-
хірургічне видалення, останнім часом – ендос-
копічне видалення. 

Наводимо клінічне спостереження, у яко-
му менінгіому ольфакторної ямки видалено ен-
доскопічним ендоназальним транскрібрімаль-
ним доступом. 

Хвора Ч., 64 років, надійшла у клініку Ві-
ртус зі скаргами на слабкість, періодичний го-
ловний біль, хиткість ходи, відсутність зору на 
лівому оці, погіршення зору на правому. На 
протязі 5 років спостерігається офтальмологом з 

приводу порушення зору. Після проведення 
МРТ головного мозку виявлена пухлина перед-
ньої черепної ямки. В анамнезі - C-r правої мо-
лочної залози Т1МОG3 (комбіноване лікування 
у 2016). ІХС. Дифузний кардіосклероз, СН II А 
ст, ФК III. Гіпертонічна хвороба II ст. ст 2, ри-
зик 2. Цукровий діабет II тип, середньої тяжкос-
ті перебігу, стадія субкомпенсації. Ожиріння II-
III ст. ХХН 1 ст. МКХ, кіста лівої нирки. ХОЗЛ 
середньої тяжкості перебігу. При надходженні: 
свідомість 15 балів, двобічна аносмія, амавроз 
зліва, зправа з +0,5 дптр = 0,6, низхідна часткова 
атрофія лівого зорового нерва, наслідки тромбо-
зу центральної вени сітківки і гемофтальму з 
фіброзом скловидного тіла зправа. Операція 
01.08.18: ендоскопічне ендоназальне видалення 
менінгіоми ольфакторної ямки транскрібрімаль-
ним доступом. КТ-контроль 02.08.18 - явища 
набряку лобно-базальних відділів з обох боків. 
Гістологічне заключення 08.08.18: менінготеліа-
льна менінгіома. 14.08.18 виписана задовільно-
му стані без загальномозкової симптоматики з 
появою слабкого зору на ліве око. 

Висновок 
Ендоскопічне ендоназальне видалення 

менінгіоми ольфакторної ямки транскрібрімаль-
ним доступом є ефективним і безпечним мето-
дом лікування. 

 
© Д.М. Пилипюк, С.Г. Лісовик, В.А. Цепколенко, А.С. Сон, 2019 
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М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.В. ЦЕПКОЛЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  
ВТОРИЧНЫХ АТРОФИЧЕСКИХ РИНИТОВ 

 
Если говорить о месте ринологии в со-

временной оториноларигнологии то следует 
обратиться к истории. В середине 19 века во 
времена проф. Симановского Н.П. процентное 
соотношение между патологиями уха, гортани, 
глотки и носа составляло 60% 25% 10% 5%, то 
сегодня 20% 30% 10% 40% соответственно. Бла-
годаря эволюции в оториноларингологии в ча-
стности в ринохирургии, современным иннова-
ционным технологиям, возможности для рино-
хирургов значительно расширились. А раз 
больше операций, обьем которых по техниче-
скому исполнению и сложности становится все 
выше, количество осложнений так же возраста-
ет. Это относится к болезням оперированного 
носа - как неизбежной сопряженной патологии: 
атрофические процессы, дистрофия и дегенера-
ция костно-хрящевых тканей носовой перего-
родки, сужение носовых клапанов, нейродист-
рофическая патология, мукоцилиарный коллапс, 
снижение скорости регенерации, лечение кото-
рых представляет определенную трудность. Но-
вым, обнадеживающим, обоснованным и запа-
тентованным методом для повышения качества 
регенеративных процессов является использо-
вание факторов роста. 

Поскольку тромбоциты играют важней-
шую роль в процессах заживления и регенерации 
поврежденной слизистой полости носа. PRP по-
зволяет значительно увеличить эффективность 
многих методов лечения. В норме концентрация 
тромбоцитов в крови в среднем 200 тыс.\мкм. 
Научно доказано, что стимулирующий эффект 
обогащенной тромбоцитами плазмы проявляется, 
при концентрации тромбоцитов в ней равной 
1.000.000\мкл. PRP представляет собой концен-
трированные аутологические тромбоциты паци-
ента, с концентрацией около 1 млн. тромбоцитов 
в одном мл плазмы, включая примеси других 
клеток крови и протеинов, фибрин, фибринонек-
тин и витронектин. Активированные тромбоциты 
вырабатывают многочисленные факторы роста 
посредством дегрануляции, которые инициируют 
регенерацию слизистой носа. 

Для стандартизации подходов к лечению и 
повышению эффективности результатов нами 
предложена технология получения факторов рос-
та из заданного количества тромбоцитов в собст-
венной плазме либо физрастворе – аутокриолизат 
тромбоцитов (АМК). Преимущества АМК: со-
держит факторы роста, полученные из заданного 

количества тромбоцитов (1*109/µl), единоразо-
вый забор крови для приготовления биологиче-
ских препаратов аутологических факторов роста, 
необходимых для курса терапии (получение вы-
раженного клинического результата) 

 АМК является активным методом рева-
скуляризации, обладает явными преимущества-
ми перед другими методами получения PRP, 
стабильностью получаемых результатов, не вы-
зывает аллергических и других негативных ре-
акций, обладает более выраженными эффектами 
чем традиционные PRP. 

Результаты совместного использования в 
ринохирургии клеточных технологий были про-
анализированы в группах из 20 человек со вто-
ричным атрофическими ринитами. АМК тера-
пию применяли аппликационно, внутриткане-
вым введением использовалось по показаниях. 

Основную группу составили 11 пациентов 
с применением во время и после операции кле-
точных технологий. Контрольную группу соста-
вили 9 пациента со схожими видами патологии, 
прооперированных по классическим стандар-
там. 

Анализировались следующие клиниче-
ские данные сравнительные данные: 

1) Продолжительность реабилитационно-
го периода составила в основной группе – 12-14, 
в контрольной группе – 24-26 

2) Восстановление скорости мукоцилиар-
ного транспорта в основной группе – 7 – 10 дней 
в контрольной группе – 16 – 18 дней 

3) Степень реваскуляризации тканей по-
лости носа к уровню исходной в основной груп-
пе – 0.01мл\1см3 1 сек. – 0.05мл\1см3 на 8 день 
в контрольной группе – 0.01мл\1см3 – 0.05 
мл\1см3 на 21 день. 

Очевидно, что применение современных 
клеточных технологий в ринохирургии способ-
стуют эффективному улучшению состояния ре-
генерации оперированных слизистых, быстрому 
восстановлению васкуляризации тканей, препят-
ствуют возникновению мукоцилиарных и нейро-
дистрофических дискинезий, сокращают период 
реабилитации, профилактируют возникновение 
вторичных хронических атрофических ринитов. 
Клеточные биоинженерные технологии, в соче-
тании с возможностями современной ринохирур-
гии, несомненно, должны стать неотъемлемым 
элементом эволюционного прогрессирования в 
этой отрасли нашей специальности. 

 

 
© М.Б. Пионтковская, А.В. Цепколенко, 2019 
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В.Н. ПИСАНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЛАНТАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
КОСТНОГО ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ДВУСТОРОННЕЙ АТРЕЗИЕЙ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА 
 

Уже более 100000 человек с нарушением 
слуха реабилитированы с использованием сис-
темы «ВАНА». Показаниями для применения 
«ВАНА» являются: кондуктивная тугоухость 
при костно-воздушном интервале более 30 дБ; 
смешанная тугоухость при наличии костно-
воздушного интервала более 30 дБ и сенсонев-
ральном компоненте менее 65 дБ. До 6 лет ре-
комендуется ношение «ВАНА» с использовани-
ем бандажа. После 6 лет предпочтительно 
вживление устройства. 

Под нашим наблюдением находились 13 
детей в возрасте 1 год – 14 лет с двусторонней 
атрезией слуховых проходов (2 человека с син-
дромом Франческетти). У всех пациентов, при 
субъективной аудиометрии или регистрации 
КСВП, определялся костно-воздушный интер-
вал 50-55 дБ по всей тоншкале. У 8 пациентов 
старше 6 лет на КТ-грамме височных костей 
выявлены различной выраженности нарушения 
формирования структур среднего уха. 

Восьми пациентам в возрасте старше 5 
лет произведено оперативное вмешательство по 
вживлению «ВАНА». У 6 больных операция 
проведена в один этап. Двоим с очень тонкой 
чешуей височной кости (один с синдромом 
Франческетти) выполнен первый этап вмеша-
тельства, в связи с тем, что при формировании 

«кармана» для импланта была оголена твердая 
мозговая оболочка. Второй этап проведен через 
6 месяцев, когда произошла оссификации дна 
«кармана». При настройке устройств у 6 паци-
ентов через неделю после операции расстояние 
разборчивости шепотной речи превышала 5 
метров. 

5 детям, возраст которых бал 1-4 года, на-
строили систему «ВАНА» для ношения на бан-
даже. При оценке состояния слуховой функции 
через неделю после начала использования, слух 
соответствовал норме. 4 произведена импланта-
ция «ВАНА» по достижении шестилетнего воз-
раста. Родители одного ребенка отказались от 
операции, он продолжал носить аппарат на бан-
даже. 

В послеоперационном периоде наружная 
часть системы «ВАНА» используется с помо-
щью бандажа до достижения стабильности им-
плантируемого устройства. Через 1 месяц после 
оперативного вмешательства уровень стабили-
зации у 5 человек был низким 17-36 ед., а у од-
ного средний – 60 ед. Через 2 мес. он вырос до 
47-58 ед. Эта динамика вполне соответствует 
норме. Показатель стабилизации выше 60 ед., 
позволяющий адекватно использовать систему 
«ВАНА» достигается, обычно, через 4-6 меся-
цев. 

 
© В.Н. Писанко, 2019 
 
 
 
 
 

В.М. ПИСАНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Б.М. МИРОНЮК, Л.А. КУДЬ, С.В. ТИМЧЕНКО,  
М.Д. ТИМЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ ВНАСЛІДОК 
ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ НА СТРУКТУРАХ ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ 

 
Мета роботи: підвищити ефективність 

лікування дітей із гіпертрофією структур лімфог-
лоткового кільця за рахунок визначення імунних 
порушень, які обумовлені хірургічним втручан-
ням, та запропонувати спосіб їх корекції. 

Під спостереженням перебувало 80 дітей 
віком від 5 до 8 років, яким проводилось ліку-
вання з приводу гіпертрофії структур лімфогло-
ткового кільця. Через рік на огляд та обстежен-
ня з’явилось 40 дітей, яким в минулому році 
проводилось лікування з приводу гіпертрофії 

структур лімфоглоткового кільця. Вони склали 
основну групу. Контрольну групу (для імуноло-
гічних досліджень) склали 10 хворих без ознак 
запальних захворювань (викривлення носової 
переділки, гіпертрофічний риніт, сенсоневраль-
на приглухуватість). Імунотерапія (ІТ) та кліні-
ко-імунологічне обстеження проведено у 21 ди-
тини, яким раніше проводилось оперативне лі-
кування.  

Всім дітям були проведені діагностичні 
обстеження, що включали : аналіз скарг та істо-
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рії захворювання, загальний та огляд ЛОР-
органів, ендоскопічне дослідження носоглотки, 
аудіо- та імпедансометрія, пальцеве досліджен-
ня носоглотки (за потребою), лабораторні об-
стеження. Матеріал для імунологічних дослі-
джень (слина та кров) брали до операції, через 
тиждень, місяць та рік після втручання. А також 
до та після імунотерапії. Всім дітям проводи-
лось оперативне лікування, відповідно до пато-
логії: аденотомія, тонзилотомія, аденотомія + 
тонзилотомія. Для проведення імунотерапії ви-
користовували імуномодулятор, вибраний за 
результатами проведених досліджень in vitro, 
який призначали на 10 днів, а потім, через 10-
денний проміжок, застосовували мукозальну 
вакцину. 

Після проведення хірургічного видалення 
гіпертрофованих тканин мигдаликів лімфоглот-
кового кільця (аденотомії або/та тонзилотомії), 
патологічна симптоматика зникає на протязі 
першого тижняї. Рецедивів гіпертрофічних про-
цесів в зазначеній області не виявили на протязі 
всього терміну спостереження. При обстеженні 
пацієнтів через рік після проведення оперативно-
го втручання щодо скарг на наявність запальних 
захворювань, то у 19 хворих із 40 (47,5 %) кіль-
кість епізодів запальних захворювань верхніх 
дихальних шляхів була 3 і більше раз. Слід від-
значити, що 8 пацієнтів із 19 до операції не скар-
жились на часті гострі респіраторні інфекції. 

Стосовно імунного статусу, то перші дні 
після операції не супроводжується суттєвими 
відхиленнями. При цьому морфологічні дослі-
дження видалених мигдаликів свідчать про 
морфологічні ознаки наявності вже існуючої 
можливої функціональної дефектності локаль-
них імунокомпетентних структур. Через 1 мі-
сяць після операції має місце зниження рівня 
секреторного IgA в РС та збільшення в сироват-
ці крові рівня IgM і зниження кількості IgA, що 

може вказувати на збільшення інфікування но-
со- та ротоглотки, що саме обумовлене дефект-
ністю функціонування захисних систем.  

Показано, що у мазках РГС всіх пацієнтів, 
яким було проведено оперативне втручання з 
приводу гіпертрофії структур лімфо глоткового 
кільця спостерігається достовірне перевищення 
відсотка Лф над таким у дітей контрольної гру-
пи, що дає основу для ствердження про те, що 
оперативне втручання з приводу аденоїдних ве-
гетацій тільки на нетривалий строк сприяє зме-
ншенню вмісту в РГС Лф, а через рік рівень цих 
клітин знову зростає вище контрольних значень. 

Зниження рівня IgA в сироватці крові мо-
же розцінюватись як крок до формування вто-
ринного імунодефіциту, а збільшення ЦІК та 
IgM в сироватці крові як збільшення мікробного 
навантаження і первинної імунної реакції. 

В експерименті було застосовано культи-
вування in vitro мононуклеарів венозної крові 
дітей після оперативного втручання з приводу 
гіпертрофії структур лімфоглоткового кільця в 
присутності різних препаратів з можливим іму-
номодулюючим впливом на продукцію регуля-
торних цитокинів. Показано, що для їх імуноре-
абілітації краще застосовувати фітопрепарати. 

Проведення в післяопераційному періоді 
імунотерапії сприяє покращенню імунного ста-
тусу пацієнтів, а саме: нормалізує клітковий 
склад та вміст sIgA в РГС, позитивно впливає на 
кількість IgM, IgA та Il-1β в сироватці крові. 
Клінічні спостереження на протязі 6 місяців за 
21 хворим, що отримували ІТ свідчать, що епі-
зоди ГРВІ у них мали поодинокій характер. Слід 
відзначити, що до ІТ 17 обстежених скаржились 
на «часті простудні захворювання». 

Отримані дані свідчить про доцільність 
проведення ІТ в післяопераційному періоді піс-
ля оперативних втручань з приводу гіпертрофії 
носоглоткового та піднебінних мигдаликів. 

 
© В.М. Писанко, О.Ф. Мельников, Б.М. Миронюк, Л.А. Кудь, С.В. Тимченко, М.Д. Тимченко, 2019 
 
 

 
 
 

С.М. ПУХЛІК, І.В. ДЄДИКОВА, В.В. КОЛЕСНІЧЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

АНАЛІЗ ПРОТИРЕЦИДИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНІ РИНІТИ,  
ЯКІ УСКЛАДНЮЮТЬСЯ ПОЛІПОЗНИМ РИНОСИНУСИТОМ 

 
Одним з факторів підтримання гомеоста-

зу людини є носове дихання. По різним літера-
турним джерелам від 23 % до 31 % пацієнтів з 
порушенням носового дихання хворіють на по-
ліпозний риносинусит (ПР). Деталізація зна-

чення окремих факторів привела до стверджен-
ня, що основою причиною ПР є хронічне запа-
лення, яке персистує. А досить часте поєднання 
ПР з алергічним ринітом (АР), бронхіальною 
астмою, аспіриновою триадою тощо, а також 
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результати багатьох риноцитологічних, гістоло-
гічних, гістохімічних досліджень дають можли-
вість стверджувати, що у хворих на ПР алергія 
є, якщо не головним, то супутнім станом. 

 АР є глобальною проблемою сучасності 
як самостійне захворювання, а також як провіс-
ник чи партнер бронхіальної астми. Єдиним 
методом лікування, який може позитивно змі-
нити плин алергічного процесу є специфічна 
імунотерапія (СІТ). Поліпозний риносинусит 
(ПР) є одним з ускладнень алергічного риніту, 
яке потребує не тільки майже постійного вико-
ристовування протиалергічної фармакотерапії, а 
й хірургічного лікування і носить завзятий та 
рецидивуючий характер. 

 Метою нашого дослідження було порів-
няння ефективності СІТ у пацієнтів хворих на 
ПР на тлі цілорічного та сезонного АР, а також 
визначення ії ролі у стабілізаціі стану щодо ре-
цидивів ПР після хірургічного лікування. 

 У досліджені взяли участь 140 пацієнтів 
з ПР 3-4 ступеня та цілорічним та/чи сезонним 
АР, 62 з яких були прооперовані з приводу ПР. 
53 пацієнти основної групи №1 мали сезонний 
АР, який ускладнився ПР і лікувалися інтрана-
зально кортикостероїдами та СІТ пилковими 
алергенами. 42 пацієнти основної групи №2 ма-
ли цілорічний АР, який ускладнився ПР і ліку-
валися інтраназально кортикостероїдами та СІТ 
побутовими алергенами. 45 пацієнтів контроль-
ної групи №1 мали АР, який ускладнився ПР і 
лікувалися без СІТ. 31 особа основної групи №3 
була прооперована з приводу ПР та лікувалася 
інтраназальними кортикостероїдами у післяо-
пераційному періоді. 31 особа контрольної гру-
пи №2 до зазначеного лікування використову-

вала СІТ причинними алергенами. Всі пацієнти 
були репрезентативні по статі і віку. Постанов-
ка діагнозу та рішення щодо методів лікування 
відбувалися за допомогою сбору анамнезу, за-
гальноклінічного обстеження, ендоскопічного 
огляду, риноманометрії, загального та специфі-
чного алерготестування.  

Результати дослідження оцінювались за 
данними риноманометрії (носове дихання) та 
ендоскопічного огляду (стан поліпів). 48 із 53 
(90,6%) пацієнтів основної групи №1 та 30 із 42 
(71,4%) пацієнтів основної групи №2 мали дос-
товірне поліпшення стану носового дихання і 
зменшення розміру поліпів. 22 із 45 (48,9%) па-
цієнтів контрольної групи №1 мали поліпшення 
стану носового дихання і розмірів поліпів. У 5 
(16,1%) пацієнтів основної групи №3 та у 17 
(54,8%) пацієнтів контрольної групи №2 протя-
гом 2-х років після хірургічного лікування була 
зафіксована наявність поліпів у середньому та/чи 
загальному носовому ході (ПР 2,3,4 ступеня). 

 Висновки: 1) використання СІТ у ком-
плексному лікуванні хворих на ПР на тлі АР 
приводить до більш вираженної позитивної ди-
наміки усунення симптомів. 2) У пацієнтів з 
сенсибілізацією до пилкових алергеннів при ПР 
на тлі АР при використанні СІТ у комплексно-
му лікуванні позитивна дінаміка більш вираже-
на (при Р<0,01), ніж у пацієнтів з сенсибілізаці-
єю до побутових алергенів (при Р<0,05). 3) Ре-
зультати протирецедивної терапії після хірургі-
чного лікування пацієнтів хворих на ПР з сен-
сибілізацією до аллергенів, які не можна усуну-
ти (більшість респіраторних алергенів) значно 
кращі (при Р<0,01), якщо використовувати СІТ 
причинними алергенами. 

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

 
 
 

С.М. ПУХЛІК, А.Ф. ЄВЧЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПАТОГЕНЕЗ І КАНЦЕРОГЕНЕЗ ПОВЕРХНЕВИХ НОВОУТВОРЕНЬ  
ШКІРИ ЗОВНІШНЬОГО ВУХА І НОСА 

 
Актуальність. Відомо, що злоякісні но-

воутворення є однією з найважливіших сучас-
них медико-біологічних та соціально-
економічних проблем в світі і, зокрема, в Украї-
ні. Так, щорічно в Україні діагностуються більш 
ніж 20 000 випадків поверхневих злоякісних 
новоутворень голови і тулубу, що складає 44,5 
випадків на 100 тис. населення. 

Топічна і диференційна діагностика хро-
нічних станів: актинічного кератозу та хвороби 

Боуена і cancer in situ є досить складним та не-
простим завданням, хоча клінічні прояви захво-
рювання 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 мо-
жуть свідчити про агресивність процесу.  

Патогенез та канцерогенез. Так, актині-
чній кератоз (АК) – це новоутворення епідерма-
льного шару шкіри, яке виникає по перше при 
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пролонгованому ультрафіолетовому опромінен-
ню незалежно від віку, по друге – виникає у 
хворих похилого віку із хронічними дистрофіч-
ними процесами шкіри та пролонгованому уль-
трафіолетовому опроміненню. З точки зору до-
казової медицини ультрафіолетове опромінення 
є відповідальним за ініціацію і пухлинної про-
гресії актинічного кератозу в плоскоклітинний 
рак шкіри («так званий каскад розвитку раку 
шкіри»). УО є індуктоване пошкодження ДНК і 
супресія протипухлинного імунітету. Ці дві ос-
новні зміни, являються розвитком поверхневого 
раку шкіри зовнішнього вуха і носа. Припуска-
ється що до основних чутливих клітин які пош-
коджуються від ультрафіолетового опромінення 
є кератоцити і фібробласти. В основі пошко-
дження лежать процеси окислювання, хронічно-
го запалення та трансформації експресії подав-
ляючи пухлинних генів (ТР53). Пошкодження 
ДНК епітеліальних клітин шкіри стається під 
дією як UVA, так і UVB – спектрів сонячного 
світла, незважаючи на те, що вони між собою 
відрізняються. Опромінення спектра UVB є 
більш енергоємним і на пряму абсорбується 
ДНК в клітинах шкіри, формує при цьому попе-
речні міжмолекулярні зв’язки між цитозіновими 
і тиміновими основами, що призводять до цик-
лобутанових пиримидінових димірів. Даний вид 
пошкодження поновлюється шляхом складного 
молекулярного механізму екцізіонної репарації 
нуклеотидів (nucleotide excision repair, NER). 
Генетичні порушення молекулярного шляху 

NER є причиною таких захворювань, як пігмен-
тна ксеродерма і синдром Коккейна.  

Спектр UVA представляє основну частину 
УО, які досягають поверхні землі. Але спектр 
UVA є менш енергоємним ніж UVB, тому більш 
довші хвилі UVA- спектра проникають значно 
глибше в шкіру. Даний вид опромінення запускає 
виробку великої кількості активних форм кисню 
в клітинах шкіри, що призводить до окисного 
пошкодження ДНК. Дія активних форм кисню на 
ДНК призводить до утворення 8-оксо – 2 дезо-
ксигуанозину. Даний вид пошкодження понов-
люється шляхом механізму видалення пошко-
джених частин (base excision repair, BER). При 
значному пошкодженні ДНК запускається процес 
апоптозу, що призводить до гибелі клітин.  

Але у випадках коли пошкодження частки 
ДНК не відновлюються і клітини виживають, 
пошкодженні нуклеотиди призводять до розвит-
ку перманентних мутацій і їх акумуляції які ак-
тивізують пухлинну прогресію.  

Висновки: 1. Фотоканцерогенез АК 
включає два механізми – пошкодження ДНК 
прямим (UVB) або опосередкованим (UVB). 

2. UVB – індукована активація рецептора 
епідермального фактору росту є ключовою лан-
кою в підтриманні подальшою клітинною про-
ліферації.  

3. Експресія гена ТК53 активізується в 
клітині під дією цитологічних або мутагенних 
агентів, які промотують або гибель клітини, або 
її виживання. 

 
© С.М. Пухлік, А.Ф. Євчева, 2019 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛІК, В.В. КОЛЕСНІЧЕНКО (ОДЕСА, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ ТРАНЕКСАМОВОЇ КИСЛОТИ  
ПРИ ВИКОНАННІ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ ВІДНОСНО РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ 

ПЕРИОПЕРАЦІЙНИХ КРОВОТЕЧ 
 

Тонзилектомія залишається однією з най-
поширеніших операцій у арсеналі оторинолари-
нголога. Частка тонзилектомій варіює від 10% 
до 30% від усіх хірургічних втручань в умовах 
стаціонарів ЛОР. Нечастим, але досить вагомим 
ускладненням при виконанні тонзилектомії є 
можливість виникнення первинних та вторин-
них кровотеч. Їх частота коливається в межах 
від 1 до 10%. Також, вагомим параметром, що 
потребує подальшого зменшення є об´єм інтра-
операційної крововтрати. Нажаль, на даний час 
лікарі обмежені у використанні засобів, що мо-
жуть впливати на покращення гемостазу через 

невелику кількість таких засобів. Однією з груп 
препаратів, що впливають на третю ланку гемо-
стазу є інгібітори фібринолізу. Серед них висока 
ефективність відмічається у розчину транекса-
мової кислоти. На даний час продовжують акти-
вно проводитися дослідження відносно ефекти-
вності застосування р-ну транексамової кисло-
ти, не лише у оториноларингології, але і інших 
хірургічних спеціальностях. За даними опиту-
вання, проведеного у Великобританії у 2018 ро-
ці майже 70% хірургів та анестезіологів викори-
стовували розчин транексамової кислоти під час 
планової хірургії. 
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Нажаль, на даний час у протоколах відно-
сно хірургічного лікування рецидивуючого тон-
зиліту немає чітких рекомендацій відносно так-
тики застосування інгібіторів фібринолізу. Пот-
ребують подальшого дослідження такі важливі 
параметри, як час введення відносно початку 
оперативного втручання, доцільність вживання 
таблетованих форм інгібіторів фібринолізу на-
передодні оперативного втручання та період 
часу на протязі якого доцільно їх використову-
вати, доцільність інтраопераційного введення. 
Також немає чітких рекомендацій відносно до-
зування розчину транексамової кислоти. Розра-
хунки коливаються від 10 до 30 мг\кг маси тіла 
інтраопераційно, та від 5 до 10 мг\кг відносно 
підтримуючої дози. 

Метою нашої роботи було уточнення ре-
комендацій відносно використання транексамо-
вой кислоти в переопераційному періоді у доро-
слих при виконанні операції тонзилектоміі. На-
ми було обстежено 137 пацієнтів, яким було 
планово проведено хірургічне втручання в обся-
зі двосторонньої тонзилектомії. Оперативні 
втручання виконували з використанням місцевої 
анестезії 1% розчином лідокаїну та з викорис-
танням загального ендотрахеального наркозу. 
Було виділено дві групи пацієнтів, що напере-
додні операціі на протязі трьох діб приймали 
транексамову кислоту у таблетованій формі у 
розрахунку 250 мг\кг, розділену на три прийо-

ми. Не було отримано статистично достовірної 
різниці відносно інтраопераційної крововтрати у 
порівнянні з групами, що не отримували тране-
ксамову кислоту напередодні. Також, для ви-
значення найбільш раціональної дози введення 
транексамової кислоти було виділено 2 групи 
пацієнтів, які предопераційно отримували роз-
чин транексамової кислоти у розрахунку 
10мг\кг та 20мг\кг відповідно. Також проводи-
лась статистична обробка даних відносно доці-
льності додаткового одноразового інтраопера-
ційного введення розчину транексамової кисло-
ти у розрахунку 10мг\кг при виконанні операціі 
з використанням ендотрахеального наркозу. 

Для оцінки проведеного хірургічного 
втручання враховувалися такі показники: трива-
лість операції, об'єм крововтрати під час опера-
ції, наявність та кількість епізодів кровотечі в 
післяопераційному періоді. Також, для оцінки 
ефективності впливу транексамової кислоти на 
активність фібринолізу використовувались такі 
кількісні лабораторні показники стану фібрино-
лізу, як Д-димер та РФМК. 

 Отримані у результаті дослідження дані 
підтверджують доцільність використання тра-
нексамової кислоти при виконанні тонзилекто-
мії і дозволять дати рекомендаціі відносно часу, 
кратності, необхідності попереднього застосу-
вання та розрахунку рекомендованих доз вве-
дення. 

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

 
 
 

С.М. ПУХЛІК, А.О. СУВОРКІНА (ОДЕСА, УКРАЇНА) 

ЧИ ІСНУЄ АЛЕРГІЧНИЙ ФАРИНГІТ? 
 

Хронічні фарингіти дуже рідко є самос-
тійним захворюванням, так як являють собою 
відповідну реакцію слизової оболонки на вплив 
як зовнішніх, так і внутрішніх різноманітних 
шкідливих чинників. Клінічні прояви варіюють 
в залежності від етіопатогенетичних чинників. 
Аналіз даних літератури встановлює залежність 
семіотики хронічних фарингітів не тільки із 
впливом шкідливих факторів зовнішнього сере-
довища, а також з патологію травної, імунної 
систем, шийного відділу хребта, ендокринних 
процесів організму, ряду імуно-біохімічних та 
цитологічних відхилень. 

Довготривалі клінічні прояви у вигляді 
болю, дисфагії, кашлю, мають досить 
нав`язливий характер, викликаючи психологічні 

розлади і значно знижують якість життя люди-
ни.  

Лікування хронічних катаральних, гіперт-
рофічних, атрофічних фарингітів широко освіт-
лено у багатьох джерелах літератури. На сього-
дні у лікуванні хронічних фарингітів пропону-
ються як медикаментозні методи, які включають 
в себе антибактеріальні, протизапальні препара-
ти, антидепресанти та інші, так і різноманітні 
фізіотерапевтичні методи,  

Але залишається ще одне питання. Чи іс-
нує алергічний фарингіт? Впродовж багатьох 
років різні науковці вже ставили таке питання 
(Debain JJ 1966., Filou MP 1967, Marek 
Modrzynski 2004). Все більше клінічних дослі-
джень проводиться із використанням антагоніс-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Debain%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5944232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Filou%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5633292
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тів Н2 рецепторів на слизову оболонку рото 
глотки, які відображують очевидне покращення 
клінічних симптомів фарингіту. (Shabih H. Zaidi 
1991., Kumari JO , 2008). Та дослідження, підк-
ріплені результатами інструментальних методів, 

відсутні. Таким чином, потрібні подальші дослі-
дження для підтвердження наявності Н2-
рецепторів у слизовій оболонці глотки. І якщо 
це так то вся філософія лікування хронічного 
фарингіту повинна бути модифікована. 

 
© С.М. Пухлік, А.О. Суворкіна, 2019 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК, А. ЧУРСИНА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СУБЛИНГВАЛЬНОЙ 
АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ ПОЛЛИНОЗАХ У ДЕТЕЙ 

 
Сублингвальная аллергенспецифическая 

иммунотерапия (АСИТ) в силу ее доступности 
является перспективным методом лечения в 
детской аллергологии. В Украине есть возмож-
ность проводить ее с помощью лечебных аллер-
генов в виде драже для рассасывания и в виде 
водно-глицериновых капель под язык. 

Цель работы: изучить эффективность и 
безопасность АСИТ при поллинозах у детей. 
Под наблюдением находилось 90 детей с полли-
нозами, получавших сублингвальную АСИТ 
пыльцевыми аллергенами. Возраст больных был 
от 5 до 15 лет. Эффективность АСИТ оценивали 
на основе динамики клинической картины бо-
лезни, показателей иммунного ответа (уровней 
IgE, ЦИК). Сублингвальная АСИТ проводилась 
в течение 1-3 лет и более.  

Результаты. Сублингвальная АСИТ ока-
зывала благоприятное влияние на течение пол-
линозов после первого курса лечения у 67% 
больных. Наиболее эффективной Сублингваль-
ная АСИТ была у детей с моновалентной пыль-

цевой сенсибилизацией (90%), риноконъюнкти-
вальным синдромом (75,5%), с умеренно выра-
женной гипериммуноглобулинемией Е (74,4%). 
Было отмечено увеличение числа детей с хоро-
шими и отличными результатами лечения в за-
висимости от сроков лечения. Положительное 
влияние сублингвальной АСИТ на течение пол-
линозов сопровождается отсутствием нараста-
ния уровня общего IgE, ЦИК в период цветения 
растений. У 8 (8,8%) детей при проведении суб-
лингвальной АСИТ было отмечено возникнове-
ние побочных явлений (обострение аллергиче-
ского ринита, атопического дерматита, аллерги-
ческого конъюнктивита, бронхиальной астмы), 
системных аллергических реакций не возника-
ло. Сублингвальная АСИТ является эффектив-
ным и безопасным методом лечения поллинозов 
у детей. Сравнительная оценка эффективность и 
безопасность между разными формами сублин-
гвальной АСИТ (драже и капли) будет проведе-
на позже. 

 
© С.М. Пухлик, А. Чурсина, 2019 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК, А.П. ЩЕЛКУНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ШИЛОПОДЪЗЫЧНОГО СИНДРОМА 

 
Шилоподъязычный синдром – заболева-

ние, причиной которого является раздражение 
шиловидным отростком височной кости окру-
жающих его нервных, сосудистых и мышечных 
структур. Синдром проявляется хронической 
болью в глубоком отделе боковой области лица, 
иррадиирущей в корень языка, глотку и ухо, 
дисфагией, симптомами нарушений кровообра-
щения головного мозга. Больные с разными ди-

агнозами лечатся у разных специалистов, чаще 
всего назначаемое симптоматическое лечение 
оказывается малоэффективным либо не даёт 
вообще какого либо результата. Синдром при-
чиняет тяжёлые страдания больным, снижает 
качество жизни. 

 С внедрением в практику обследования 
больных компьютерной томографии, возможно-
сти диагностики гипертрофированного шило-

http://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Kumari+JO%22&page=1
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видного отростка значительно увеличились. 
Кроме того, данный метод исследования позво-
ляет определить не только наличие гипертрофии 
шиловидного отростка, но и взаиморасположе-
ние сосудов шеи, других анатомических струк-
тур соответственно шиловидному отростку, 
степени отклонения отростка, а также определе-
ния плотности близлежащих тканей, что позво-
ляет с большой долей вероятности судить о на-
личии или отсутствии их воспаления, это имеет 
большое значение для дифдиагностики бессим-
птомной гипертрофии от шилоподъязычного 
синдрома. Нами предложен метод компьютер-
ной томографии шиловидного отростка с кон-
трастированием сосудов, который позволяет 
более тщательно визуализировать отросток и 
взаиморасположение магистральных сосудов 
шеи с их предлежанием друг к другу, наличие 
деформации сосудов в виду давления на них 
шиловидного отростка. Также нами предложен 
и разрабатывается метод УЗИ диагностики, что 
позволит упростить и удешевить обследование 
данных больных. 

 За прошедшие 7 лет нами обследовано и 
пролечено 124 человека. С длительностью забо-
левания от одного года до 03-17 лет. Чаще всего 
подобные больные лечились у невропатологов и 
им выставлялись диагнозы остеохондроз шей-
ного отдела позвоночника и фарингоневроз. На-
значаемое лечение результатов не давало. 

 Нами разработаны рекомендации для 
практических врачей, позволяющие диагности-
ровать данную патологию. Диагноз выставляет-
ся на основании жалоб больного, данных визу-
ального, пальпаторного исследования, компью-
терной томография шиловидного отростка с 

контрастированием магистральных сосудов 
шеи. 

 Лечение: консервативное, хирургиче-
ское. Проводимое консервативное лечение: 
блокады в область парафарингеального про-
странства с введением лидокаина 2% и корти-
костероидов, назначение седативных препара-
тов, нестероидных противовоспалительных 
средств. Кличество иньекций в парафаринге-
альное пространство разное, от пяти до десяти 
раз, до исчезновения симптоматики или её зна-
чительного купирования. В завершении курса 
иньекций в парафарингеальное пространство 
вводился пролонгирванный кортикостероид, 
что позволяет значительно продлить период 
благополучия у некоторых больных. При по-
вторных КТ исследованиях пролеченных таким 
образом больных отмечается отсутствие роста 
шиловидного отростка и оссификации шило-
подъязычной связки (24 больных). Чего нельзя 
сказать о не лечёных. Повторно через несколь-
ко лет обследовано 15 больных. Только у двоих 
отросток и связка не изменились. У 13 больных 
отмечено увеличение размеров шиловидного 
отростка, оссификация связки либо закрытие 
зон фрагментации. Хирургическое лечение: 
резекция шиловидного отростка с одной или с 
двух сторон через переднюю нёбную дужку 
либо через миндаликовую нишу после тонзи-
лэктомии. За время исследования нами было 
прооперированно 34 человек, у которых кон-
сервативное лечение не дало значимого эффек-
та. В результате оперативного лечения – резек-
ции шиловидного отростка с одной или с двух 
сторон, соответствующая симптоматика исчез-
ла у 33 пациентов. 

 
© С.М. Пухлик, А.П. Щелкунов, 2019 
 
 
 
 

 
С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

НЕКОТОРЫЕ МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ  
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

 
Во всем мире наблюдается рост аллерги-

ческих заболеваний, в том числе, таких как ал-
лергический ринит (АР) и бронхиальная астма 
(БА). На сегодняшний день многочисленными 
исследованиями доказана патогенетическая 
общность АР и БА и предложено рассматривать 
их как единое аллерго-воспалительное пораже-
ние всего респираторного тракта, протекающее 
с отеком тканей, повышением проницаемости, 

клеточной перестройкой покровного эпителия 
дыхательных путей и другими нарушениями. 
При этом оба заболевания характеризуются од-
нотипной перестройкой клеточного профиля. 
Существует вполне сложившееся мнение о том, 
что АР утяжеляет течение БА и затрудняет ка-
чественное лечение последней. Однако очень 
мало данных о том, как меняется течение АР 
после присоединения БА. В частности нет дан-
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ных об изменении маркеров воспаления дыха-
тельных путей при формировании сочетанной 
патологии (АР и БА).  

 Цель данного исследования: оценка осо-
бенностей состояния маркеров воспаления ды-
хательных путей у лиц с сочетанной патологией.  

Исследования выполнены у 96 больных, 
из которых у 25 человек был изолированный АР 
с давностью заболевания 8,4±5,2 лет – группа 
сравнения, у 71 больного АР сочетался с БА – 
основная группа, с длительность заболевания 
составляла 12,6± 7,0 (р=0,011) лет. Возраст 
больных был несколько выше среди больных 
основной группы: 44,9±13,1 лет. В группе срав-
нения – 39,2±12.1 лет (р=0,048). У больных ос-
новной группы на 19,9% чаще (у 63,5% против 
44% в группе сравнения) диагностировалась 
персистирующая форма АР. Кроме того, боль-
ные основной группы имели несколько более 
тяжелое течение болезни. В частности у 8,3% 
больных этой группы было тяжелое течение АР, 
по сравнению с группой сравнения.  

 Результаты. Клинической особенно-
стью больных АР без астмы была большая 
субъективная окраска заболевания: большая 
частота и выраженность жалоб. При наличии 
сопутствующей патологии на первый план вы-
ходили жалобы на клинические проявления БА: 
дневные и ночные приступы удушья, потреб-
ность в бронхолитиках короткого действия и 
т.д. Объективные проявления АР в обоих случа-
ях носили чаще всего однонаправленный харак-
тер, но разную степень выраженности. Так при 
сочетанной патологии у больных была большая 
выраженность цианоза слизистой носа и ее 
отечности слизистой: 2,2 [1,0;4,0] против 1,72 

[1,0;3,0] балла, р=0,003 и 1,89 [0;3,0] против 1,52 
[1,0;3,0] балла соответственно (р=0,014).  

 У больных обеих групп АР протекал с 
изменением клеточного состава покровного 
эпителия, что исследовалось с помощью назо-
цитограммы. Однако, если при изолированном 
АР в мазках со слизистой преобладал рост числа 
эозинофилов (21,5 [0,2; 64,7] % против 1,32 
[0;11,4]% в основной группе; р=0,0001) и туч-
ных клеток: (2,54 [0; 9,6]% против 0,0065 [0; 
0,30]%; р=0,0001), то у больных с сочетанной 
патологией – наблюдался рост бокаловидных 
клеток (6,91 [0; 26,5]% против 4,3 [1,0; 7,8]% в 
группе сравнения; р=0,044), нейтрофилов (38,9 
[1.6; 98,2] против 26,2 [6,2; 76,6] % в группе 
сравнения; р=0,038) и снижение содержания в 
мазках лимфоцитов (6,45 [0; 24,7]% против 14,5 
[2,9; 38,7] % в группе сравнения; р=0,0001) и 
макрофагов (3,52 [0; 21,5] % против 7,2 [2,1; 
14,0]% в группе сравнения; р=0,001), при этом в 
обеих группах выявлено снижение содержания 
клеток мерцательного эпителия, особенно со-
держащих ворсинки. Такая клеточная пере-
стройка отражает характер воспаления: при АР 
без БА оно чаще носит эозинофильный харак-
тер, при сочетании АР и БА – к эозинофильному 
присоединяется нейтрофильное воспаление.  

 Таким образом, в зависимости от нали-
чия или отсутствия у больных АР сопутствую-
щей БА меняется характер течения этого забо-
левания: снижается выраженность субъективной 
симптоматики, но усиливается выраженность 
воспалительных изменений в дыхательных пу-
тях, а паттерн воспаления переходит от пре-
имущественно аллергического (эозинофильно-
го) к эозинофильно-нейтрофильному. 

 
© С.М. Пухлик, 2019 
 
 
 

 
 

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА  

 
При лечении АР используются наиболее 

часто следующие основные группы препаратов: 
патогенетические средства – антигистаминные 
препараты и глюкокортикостероиды и симпто-
матические средства – носовой душ, сосудосу-
живающие капли в нос. Место каждого препа-
рата определяется его действием на разные зве-
нья патогенеза, симптомами заболевания и их 
тяжестью, а также возрастом больного и нали-

чием у него заболеваний, ограничивающих на-
значение тех или иных лекарственных средств. 

Одним из важных компонентов, состав-
ляющих комплексную терапию аллергического 
ринита, принято считать ограничение контакта 
слизистой оболочки дыхательных путей с пыль-
цой. В связи с этим разработка действенных ме-
роприятий, направленных на это, является весь-
ма актуальной. 
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Новым направлением в лечении аллерги-
ческого ринита может стать применение комби-
нированных препаратов, содержащих солевой 
раствор, а также ряд лечебных средств с хорошо 
изученными свойствами. Препарат Назомер, 
спрей назальный – это средство для уменьшения 
симптоматики и восстановления слизистой обо-
лочки полости носа при воспалительных про-
цессах инфекционного и аллергического проис-
хождения. Содержит раствор морской соли, 
провитамин декспантеноли природный гиалу-
ронат натрия. 

Нами на базе областного аллергоцентра и 
клиники оториноларингологии проведено от-
крытое пилотное клиническое испытание пре-
парата Назомер с целью оценки эффективности 
его в качестве элиминационной, защитной, ре-
генеративной терапии больных сезонным пер-
систирующим АР (САР) в период пыления сор-
ных трав (полынь, лебеда, амброзия, циклахена) 
круглогодичным АР. 

Исходя из поставленной цели, нами было 
проведено обследование54 пациентов (29 муж-
чин и 25женщин), возрастной диапазон – от 18 
до 35 лет. Все пациенты были распределены в 2 
группы: основная (О) – 30 пациентов и кон-
трольная (К) –24 человека. Диагноз сезонного 
АР был установлен 30 пациентов и круглого-
дичный АР у 24 человек. 

Пациенты со средней степенью тяжести 
АР получали антигистаминный препарат второ-
го поколения и современный топический глю-
кортикостероид с минимальной степенью био-
доступности (мометазона фуроат или флутика-
зона фуроат).  Пациенты основной группы в 
качестве носового душа использовали Назомер 
2-3 раза в день, больные контрольной группы – 
физиологический солевой раствор также 2-3 
раза в день. Длительность наблюдения 10 дней.  

Результаты исследования 
С момента начала лечения и до 10 суток 

пациенты обеих групп отмечали улучшение са-
мочувствия, регрессию субъективных симпто-
мов, что подтвердилось данными объективного 
исследования. Начиная с 5 дня у пациентов ос-
новной группы среднее значение выраженности 
признаков было меньше по сравнению с кон-
трольной. Данная динамика наблюдалась и в 
последующие дни лечения.  

Большинство симптомов АР значительно 
уменьшилось или практически исчезло (нару-
шение обоняния) к 10 дню лечения, что говорит 
об эффективности назначенной терапии. Осо-
бенно эффективным этот процесс отмечен в ос-
новной группе, где применялся препарат Назо-
мер. 

При приеме Назомера значительно быст-
рее и эффективнее снимаются симптомы раз-
дражения слизистой оболочки носа, что сопро-
вождает аллергическое воспаление. Именно, 
добавление к ирригационной терапии солевым 
раствором декспантенола и гиалуроната натрия 
значительно подавляют местный воспалитель-
ный процесс. Это подтверждается анализом на-
зоцитограмм (рис.4), где наряду со снижением 
количества эозинофилов уменьшается число 
лейкоцитов, что соответствует бактериальному 
воспалению, сопровождающее аллергическое. 

Выводы 
1. Назальный спрей Назомер достоверно 

эффективен для элиминации аллергенов из по-
лости носа. Он способствует уменьшению со-
путствующего местного воспалительного про-
цесса. 

2. Спрей Назомер рекомендован в профи-
лактических и терапевтических целях больным 
сезонным и круглогодичным аллергическим 
ринитом. 

 
© С.М. Пухлик, 2019 
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ЩЕ РАЗ ПРО ЛІКУВАННЯ РОНХОПАТІЇ 
 

Ронхопатія або хропіння сьогодні являє 
собою остаточно не вирішену проблему, яка 
знаходиться на межі багатьох спеціальностей, а 
саме оториноларингології, сомнології, пульмо-
нології, кардіології, неврології, терапії, ендок-
ринології. За статистикою близько 20 % дорос-
лого населення відносять себе до категорії лю-

дей, які хропуть уві сні. У віці 30-35 років ця 
проблема стосується 40 % чоловіків і 20 % жі-
нок. Основною причиною акустичного феноме-
на під час хропіння уві сні є патологічні та віко-
ві зміни з боку верхніх дихальних шляхів, зок-
рема глотки і носової порожнини: скривлення 
перегородки носа, гіпертрофія (збільшення) 
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м’якого піднебіння (язичка), носових раковин, 
піднебінних мигдаликів, хронічний поліпозний 
полісинусит. Окрім цього одним з основних за-
хворювань, що призводить до розвитку ронхо-
патії вважають ожиріння, і за сучасною тенден-
цією вважають оптимальним розпочинати ліку-
вання саме з позбавлення зайвої ваги. Але на 
практиці в більшості випадків з проблемою 
хропіння в першу чергу звертаються до отори-
ноларинголога, який під час огляду у 95 % вста-
новлює ту чи іншу патологію верхніх дихальних 
шляхів, що досить часто поєднується з надмір-
ною вагою тіла. Тому і постає питання з чого 
починати лікування? З корекції анатомічних 
порушень? Чи може зі зменшення зайвої ваги 
тіла? 

Під нашим наглядом перебувало 10 паці-
єнтів зі скаргами на утруднення носового ди-
хання та хропіння уві сні. Під час ЛОР огляду 
було виявлено скривлення перегородки носу, 
вазомоторний риніт та гіпертрофія м'якого під-
небіння. Окрім цього усі хворі мали надмірну 
вагу тіла. Для лікування хворих була обрана 
наступна хірургічна тактика. Першочергово ви-
конували увулотомію за допомогою електрич-
ного ножа. Операція супроводжувалася мініма-
льною крововтратою. Другим етапом операції 
виконували підслизову резекцію перегородки 

носу та вразі необхідності субмукозну резекцію 
нижніх носових раковин. В якості електричного 
аппарату використовували ECONT-0701. Усі 
операції виконувалися під загальною анестезі-
єю. Післяопераційний період перебігав без осо-
бливостей, та всі пацієнти виписані зі стаціона-
ру на 5 день. Остаточну оцінку ефективності 
хірургічного лікування проводили через 2 міся-
ці. 

За результатами обраної тактики лікуван-
ня були отримані наступні результати. У кінці 
третього тижня після операції у 50 % пацієнтів 
відмічено покращення стану, яке проявлялося 
зміною тембру хропіння. У останніх 50 % збері-
гався післяопераційний набряк, тому істотної 
зміни стану захворювання ці пацієнти не відмі-
тили. При подальших спостереженнях у кінці 
другого місяця у 70 % пацієнтів було відмічено 
припиненням хропіння, а у 30 % спостерігалося 
покрашення стану, яке проявлялося зміненням 
частоти та тембру хропіння. 

Обрана нами тактика дозволяє в короткий 
термін позбутися ронхопатії в значній кількості 
випадків. Хірургічна корекція анатомічних 
структур може бути виконана на першому етапі 
лікування. Для профілактики виникнення хро-
піння усім пацієнтам рекомендовано позбутися 
шкідливих звичок та нормалізація ваги тіла. 

 
© В.В. Скоробогатий, П.П. Шевлюк, О.О. Гусакова, О.Д. Гусаков, В.О. Каширін, Д.М. Кокоркін, 2019 
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ГІПЕРТРОФІЯ ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ  
У ПОЄДНАННІ З АНОМАЛІЯМИ ВУЗДЕЧОК ЯЗИКА ТА ГУБ У ДІТЕЙ 

 
Гіпертрофія піднебінних та глоткового 

мигдаликів досить часто поєднуються. Аденоїд-
ні вегетації і гіпертрофія піднебінних мигдали-
ків II-III ступеню в більшості випадків вимага-
ють хірургічного лікування. Такі структурні по-
рушення в порожнині рота і його переддвер’я, 
як патологічно змінена вуздечка губ і язика, в 
дитячому віці зустрічається майже у кожної 5 
дитини. Проведення пластики вуздечок порож-
нини рота частіше виконується у дітей у віці від 
3 до 8 років. 

Тривалий ротовий тип дихання, обумов-
лений носовою обструкцією, в ранньому дитя-
чому віці призводить до порушення прикусу. 
Патологія вуздечок переддвер’я і порожнини 
рота також сприяє формуванню стійкого рото-
вого типу дихання, порушує фонетику мови і є 

однією з причин порушення прикусу у дітей. І, 
таким чином, ці 2 патологічних чинника почи-
нають діяти в комплексі з ефектом кумуляції 
негативного впливу. 

Вивчення архівів історій хвороби дитячих 
відділень: хірургічної стоматології та ЛОР-
відділення показали, що операції на лімфоглот-
ковому кільці і пластика вуздечок губ і язика 
проводилися в плановому порядку з невеликою 
часовою розбіжністю. 

Мета дослідження: забезпечення можли-
вості одномоментного хірургічного лікування 
дітей з гіпертрофією мигдаликів лімфоглотково-
го кільця, що супроводжуються наявністю ано-
мальних вуздечок губ і язика. 

Матеріали і методи дослідження. Об-
стежено 12 дітей у віці від 4 до 8 років (5 хлоп-
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чиків і 7 дівчат) з гіпертрофією мигдаликів лім-
фоглоткового кільця, що супроводжуються ная-
вністю вуздечок губ і (або) язика, яким в умовах 
дитячого ЛОР-відділення проведено комплексне 
хірургічне лікування: аденотонзилотомія з од-
номоментною пластикою коротких вуздечок 
язика і губ. 

Аденотомія виконувалася з використан-
ням мікродебридера під ендоскопічним контро-
лем. Тонзилектомія забезпечувалася петлею Ба-
хона і з використанням конхотому. Пластика 
вуздечок проводилася за методом Дифенбаха. 

Результати та їх обговорення. Вада ро-
звитку вуздечки верхньої губи характеризува-
лась нетиповим прикріпленням її ніжки. У 4 
(33%) спостерігали непроникаючу форму ано-
малії (без поєднання ніжки вуздечки в міжаль-
веолярний шов). У 2 (17%) – проникаюча фор-
ма. 

Порок розвитку вуздечки язика проявляв-
ся зменшенням її довжини і нетиповим місцем 
прикріплення «ніжок», а так само зміною її то-
вщини. У 8-ми пацієнтів (67%) порок розвитку 
вуздечки язика мав I-й варіант – прикріплення 
до верхівки язика і тканинам дна ротової поро-

жнини уперед від під'язичних сосочків. У 4-х 
(33%) порок розвитку вуздечки язика по II-му 
варіанту – прикріплення до верхівки язика і аль-
веолярного відростка. 

При короткій вуздечці язика виявляли по-
рушення змикання губ у 7-ми дітей (58%); по-
рушення рухів язика при облизування губ по 
колу – у 4-х дітей (33%); порушення рухів язика 
до кінчика носа – у 9-ти дітей (75%). У 7-ми ді-
тей (58%) виявляли порушення фонетики при 
вимові деяких звуків, а у 5-ти (42%) відзначена 
патологія розвитку прикусу. У 4-х дітей (33%) з 
аденоїдні вегетації III-го ступеня спостерігали 
комбіновану гіпертрофію піднебінних мигдалин 
III-го ступеня. 

Всім пацієнтам проводилося хірургічне 
лікування: адено-тонзилотомія і френолуплас-
тика. Ні в одному з наших спостережень не спо-
стерігалося ускладнень. Ведення післяоперацій-
ного періоду не виходило за межі стандартів, що 
пред'являються після тонзилотомії і аденотомії. 
Своєчасне одномоментне комплексне лікування 
підвищує ефективність відновлення носового 
дихання, сприяє поліпшенню результативності 
занять з логопедом по корекції фонетики мови. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СИМУЛЬТАННОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 
ОДОНТОГЕННИХ РИНОСИНУЇТІВ ГРИБКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ:  

ТАКТИКА ТА ПОКАЗАННЯ 
 

Термін «симультанна операція» запропо-
нований Reifferscheid в 1971 г. Він походить від 
англійського слова «simultaneously» — одночас-
ність. Симультанні (поєднані, одномоментні) — 
це операції, при виконанні яких під час одного 
оперативного втручання одночасно виконується 
до п’яти різноманітних хірургічних маніпуля-
цій. Головна перевага – можливість зменшити 
навантаження на організм паціента, скорочення 
часу лікування та відновлення.  

Сучасна класифікація грибкових синуїтів 
розрізняє інвазивну форму – гостру та хронічну, 
і неінвазивну форму – міцетому, а також алергі-
чний грибковий синуїт. H.Stamberger (1991р.) 
повідомляє, що з 340 пацієнтів з міцетомою 
ПНП грибки роду Aspergillus виявлени в 90% 
випадків. Найулюбленішою локалізацією міце-
том є верхньощелепна пазуха. Частіше всього 
виникає внаслідок потрапляння в неї сторонньо-

го тіла. Виникненню міцетоми найчастіше 
сприяють ускладнення після проведеного ендо-
донтичного лікування зубів, коли пломбуваль-
ний матеріал потрапляє в верхньощелепну пазу-
ху. На сьогоднішній день не відпрацьована зага-
льноприйнята тактика ведення пацієнтів з да-
ною патологією, що визначає доцільність пошу-
ку шляхів подальшого вирішення цієї проблеми. 
На нашу думку лікувальний процес у даної гру-
пи пацієнтів потребує залучення щелепно-
лицевого хірурга як під час передопераційного 
обстеження з метою визначення тактики, так під 
час оперативного лікування.  

Матеріали та методи. На базі ЛОР клі-
ніки НМУ за період з 2014-2019 рр. на стаціона-
рному лікуванні знаходилося 1276 пацієнтів на 
хронічний верхньощелепний синусит. З них у 
189 (14,8%) пацієнтів виявлений верхньощелеп-
ний синусит одонтогенної природи (жінок 112, 
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чоловіків 77), в віці від 28 до 69 років. Всім па-
цієнтам проводили комп’ютерну томографію 
навколоносових пазух з метою оцінки наявності 
та розповсюдженості деструктивних змін кіст-
кової тканини синуса, резорбції кістки навколо 
кореня зуба в поєднанні з наявним вогнищем 
кальцинації в порожнині пазухи.  

Всі пацієнти за методом проведення хіру-
ргічного втручання розподілялися на дві клініч-
ні групи. Хворим І групи (101 пацієнт) була 
проведена мікрогайморотомія та екстракція 
причинного зуба. Пацієнтам ІІ групи (88 пацієн-
тів) – мікрогайморотомія та резекція верхівки 
причинного зуба. В залежності від змін слизової 
оболонки синусу та місцезнаходження патологі-
чного процесу в проводилася мікрогайморото-
мія з видаленням грибкового тіла. Тактику з 
приводу причинного зуба вирішували, ґрунтую-
чись на ступені деструкції кістки навколо зуба 
та ступені прилягання апекса – верхівки кореня 
зуба до стінок верхньощелепної пазухи. 

Лікування хворих на одонтогений верх-
ньощелепний синуїт грибкового походження 

неінвазивну форми (міцетому) потребує дифе-
ренційного підходу у виборі методу оператив-
ного втручання. Необхідно чітко розрізняти так-
тику втручання, ґрунтуючись на даних 
комп’ютерної томографії (КТ) по стану слизової 
оболонки та локалізації вогнища одонтогенної 
інфекції.  

Перевагами симультанного хірургічного 
лікування одонтогенних риносинуїтів грибково-
го походження є: 1) зменшення сумарного часу 
перебування пацієнтів під загальної анестезією. 
2) можливість одночасного лікування оторино-
ларингологічної та стоматологічної патології. 3) 
Економія часу. Період реабілітації після хірур-
гічного втручання становить в середньому до 10 
діб. Одночасне проведення операцій дозволяє 
скоротити загальний час перебування в стаціо-
нарі. 4) Економія коштів. Симультанні операції 
дозволяють суттєво знизити загальну вартість 
лікування. 5) Психологічний комфорт. Для паці-
єнта симультанна операція сприймається як од-
не хірургічне втручання, що значно знижує рі-
вень стресу перед та після операції. 

 
© Ж.А. Терещенко, В.Л. Дідковський, Н.М. Литовченко, 2019 
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КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ У ДІТЕЙ З АНОМАЛІЄЮ РОЗВИТКУ ЗАВИТКИ 
 

Актуальність. Серед усіх пацієнтів ди-
тячого віку, у яких є показання до проведення 
кохлеарної імплантації (КІ), зустрічаються 1-2 
% пацієнтів з аномалією розвитку завитки. При-
чини виникнення вад внутрішнього вуха зали-
шаються недостатньо вивченими. Актуальним 
питанням є ефективність мовної реабілітації 
дітей з вродженими аномаліями завитки після 
кохлеарної імплантації.  

Мета. Повідомити про аспекти кохлеар-
ної імплантації та мовної реабілітації у дітей 
при аномаліях внутрішнього вуха.  

Матеріали. Проведено аналіз 500 пацієн-
тів дитячого віку, яким була проведена кохлеар-
на імплантація в відділенні ЛОР-патології дитя-
чого віку. Всім дітям до операції була проведена 
комп’ютерна томографія скроневих кісток. При 
виявленні аномалії внутрішнього вуха, її тип 
оцінювали за класифікацією L. Sennaroglu, M. 
Baji. Результати ефективності мовної реабіліта-
ції оцінювали по результатам аудіометрії в віль-
ному звуковому полі.  

Результати 
 Аномалія внутрішнього вуха була вияв-

лена у 12 (2,4%) проімплантованих дітей, віком 
від 3 до 14 років. Було відмічено наступні ано-
малії: 1)аномалія з формуванням загальної по-
рожнини – 4 дитини, 2) неповне розділення за-
витки 1 типу – 3 дитини, 3) неповне розділення 
завитки 2 типу (Мондіні) – 5 дітей. Інтраопера-
ційно у 9 дітей спостерігалось аномальне роз-
ташування лицевого нерва та у 5 – симптом Га-
шера. Методика КІ у всіх випадках була однако-
ва до моменту відкриття барабанної порожнини, 
що включала завушний розріз, формування мя-
котканинних шарів, формування «ложа», масто-
їдотомію, задню тимпанотомію. Наступна так-
тика залежана від аномалії. Пацієнтам з форму-
ванням загальної порожнини та неповним розді-
ленням завитки 1 типу, була проведена кохлеос-
томія з введенням прямого електрода, що є важ-
ливим для кращого контакта з нейронами. Це 
забезпечується завдяки розташуванню електро-
дної решітки на периферії завитка. Пацієнтам з 
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аномалією Мондіні (неповне розділення завитки 
2 типу) були імплантовані як прямі електроди (3 
дитини), так і охоплюючи модіолюс електроди 
(2 дитини), враховуючі нормальний базальний 
завиток при цій ваді. Пороги слуху у дітей, після 
налаштування процесора, склали 25-40 дБ, які 
відповідають стану мовної реабілітації після 

кохлеарної імплантації у дітей з нормальною 
анатомією завитки.  

Висновки. Таким чином, кохлеарна ім-
плантація у дітей з неповним розділенням зави-
тки 1 та 2 типу, формуванням загальної порож-
нини є хірургічно можливою. Слухова реабілі-
тація у таких пацієнтів є перспективною. 

 
© Г.Е. Тімен, В.М. Писанко, П.В. Вінничук, Б.М. Миронюк, М.Г. Хоменко, 2019 
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ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  
У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМ СТАНОМ ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ 

 
Хронічний тонзиліт є соціально значу-

щою проблемою сучасності, так як він давно 
вийшов за межі чисто оториноларингологічної 
проблеми і має істотне значення в загальній па-
тології людини (В.С. Дергачов, 2003; О.Ф. Ме-
льников,та співав., 2017).Підтримка якісного та 
кількісного складу резистентної флори зменшує 
ймовірність виникнення екзогенних і ендоген-
них інфекцій, тому залишається важливим ви-
значення складу мікробіоценозу ВДШ в пацієн-
тів хворих на хронічний тонзиліт.  

Мета. Дослідити зміни складу мікрофло-
ри ВДШ у пацієнтів з різним станом лімфоглот-
кового кільця,після застосування бактеріальних 
лізатів. 

Матеріали та методи. В дослідженні 
брали участь 40 пацієнтів, віком від 18 до 45 
років. З них 10 складали контрольну групу ( КГ 
), практично здорових донорів, без патології з 
боку верхніх дихальних шляхів. 14 пацієнтів з 
хронічним (рекурентним) тонзилітом (ХТ) і 16 
пацієнтів після тонзилектомії (ТЕ, терміном до 2 
років). У даних групах пацієнтів проводився 
бактеріологічний посів вмісту лакун піднебін-
них мигдаликів для визначення характеру мік-
рофлори ВДШ. Пацієнтам призначали мукоза-
льні вакцини – OM-85 та Респіброн, згідно ре-
коменціцій фірм – виробників, протягом трьох 
місяців. 

В результаті проведених нами досліджень 
було встановлено, що в пацієнтів при різних 
станах ЛГК,як до застосування, так і після при-
йому мукозальних вакцин, відмічались суттєві 
порушення в складі мікрофлори. Найчастіше в 
ротоглотковому секретівисівались такі види 
умовно-патогенних (транзиторних) мікрооргані-
змів: різні види стрептококів - S. pneumoniae,S. 
anginasus, S. pyogenes, деякі стафілококи - S. 

aureus, S. haemolyticus, а також, K. pneumoniae, 
Enterobacterspp. Серед грибів найчастіше зустрі-
чались гриби роду Candida. В пацієнтів хворих-
на ХТ, котрі приймали ОМ-85, співвідношення 
резистентної та транзиторної мікрофлори зрос-
тало – з 2,09 до 2,9; в пацієнтів після ТЕдане 
співвідношення зростало – з 2,21 до 2,34; але ці 
дані не мали статистично достовірного характе-
ру. Отже, ОМ-85 – стимулював зростання у па-
цієнтів хворих на ХТ резидентних видів мікроо-
рганізмів, а в пацієнтів після ТЕ – співвідно-
шення резидентної - транзиторної флори зміню-
валось за рахунок зменшення транзиторної. 
Спостерігалось підвищення рівня стрептококів, 
таких як S. Salivarius, та S. mitis, а також 
Lactobacillus spp., в той час коли рівень N. 
Flavescens, N. sicca, N. subflava, N. lactamіca та 
E. Faecium, E. Faecalis ротоглотки, залишався 
сталим. Таким чином, прийом ОМ-85 у пацієн-
тів хворих на ХТ супроводжувався висіванням 
найбільшої кількості штамів мікроорганізмів в 
ротоглотковому секреті (РС),де резидентна 
флора мала основну перевагу. 

В групах пацієнтів, що приймали Респіб-
рон, позитивних змін у складі мікрофлори РС не 
було. У пацієнтів хворих на ХТспостерігалось 
збільшення з 14 до 23 штамів патогенних стафі-
лококів: S. aureus, S. haemolyticus, а також збі-
льшення з 8 до 17 штамів ентеробактерій: K. 
pneumoniae, Enterobacter spp. - та підвищенням 
кількості штамів S. pneumoniae, та гриби роду 
Candida. В пацієнтів після ТЕ,на рівні тенденції, 
зменшувався відсоток транзиторних мікроорга-
нізмів. 

Висновки 
 При визначенні біоценозу верхніх диха-

льних шляхів було встановлено, що в пацієнтів 
після ТЕ, що приймали Респіброн, зменшувався 
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відсоток транзиторних мікроорганізмів. В групі 
пацієнтів, що приймали ОМ-85 було встановле-
но, зниження рівня транзиторної флори в РС 
пацієнтів хворих на ХТ та після ТЕ, не торкаю-

чись при цьому кількісного складу резидентної 
флори ротової порожнини, що може розгляда-
тись як позитивний вплив на умовно-патогенну 
флору. 

 
© О.І. Тинітовська, 2019 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЛУХОВЫЕ РАССТРОЙСТВА 
 

В подавляющем большинстве случаев 
причиной звуковоспринимающей тугоухости 
являются периферические расстройства, однако 
по данным литературы у 10-20% лиц взрослого 
возраста встречаются центральные нарушения 
слуха (как изолированные, так и сочетанные с 
кохлеарной патологией). Как правило, у моло-
дых людей это чаще возникает после перене-
сенных вирусных инфекций, интоксикации, на 
фоне врожденной патологии, у лиц старше 60 
лет – при церебральном атеросклерозе, дисцир-
куляторной энцефалопатии, деменции, болезни 
Альцгеймера.  

Было обследовано 37 пациентов в возрас-
те от 56 до 87 лет с центральными расстрой-
ствами слуха, при этом у всех наблюдалась со-
четанная перцептивная тугоухость, у 22 из них - 
пресбиакузис. Комплекс аудиологического об-
следования включал тональную и надпороговую 
аудиометрию. Большую информацию при по-
дозрении на данный диагноз предоставляет ре-
чевая аудиометрия, дихотические речевые тес-
ты, слуховая адаптация (тест распада тона), ко-
торые выявляют степень нарушения разборчи-
вости речи. При импедансометрии пик тимпано-
грамм, как правило, был тип «А», акустического 
рефлекс отсутствовал или был снижен. 7 паци-
ентам для определения уровня поражения слу-
хового пути было произведено исследование 
КСВП. У большинства пациентов субъективно 
не нарушалась способность воспринимать про-
стые звуки, но при этом возникали трудности с 
распознаванием более сложной звуковой ин-
формации. В результате проведенного анкети-
рования данной группы лиц выявлено, что ос-
новными клиническими проявлениями для по-
становки диагноза служило нарушение понима-
ния речи в шумной обстановке (37), при разго-
воре по телефону (28), прослушивании музыки 
(32), определении локализация звукового источ-
ника (26), нарушении восприятия быстрого тем-

па речи (37); при быстром появлении большого 
количества новой информации (32); увеличении 
фонетический сложности (29); при акустико-
фонетическом сходстве слов (32), уменьшении 
зрительного контакта с говорящим (28), исполь-
зовании современных слов (25); при увеличении 
расстояния от источника речи (35). У пациентов 
возникало частое переспрашивание (33), несо-
ответствующая реакция на вопрос (28), просьба 
переформулировать сказанное (25), сложности 
при изучении иностранных языков или запоми-
нания текста (34). Данные аудиологического 
обследования и опроса служили основными 
критериями для постановки диагноза, поскольку 
на сегодняшний день не существует достовер-
ных методов диагностики центральных наруше-
ний слуха. В связи с этим мы использовали 
комплексный подход с привлечением смежных 
специалистов: невропатологов, нейрохирургов, 
психологов. Из дополнительных методов обсле-
дования прибегали к сонодоплерографии сосу-
дов головы и шеи для изучения мозгового кро-
вотока, контрастной компьютерной томографии 
и магнитнорезонансной визуализации, которые 
давали информацию о наличии органических 
изменений головного мозга, количественной 
оценке объемов кортикального и субкортикаль-
ного серого вещества, подкорковых ядер, белого 
вещества и ликворных пространств. В лечебной 
тактике данной группы больных, помимо меди-
каментозной терапии, необходимо проводить 
психологическую адаптацию пациента совмест-
но с его родственниками: рекомендовать смот-
реть на говорящего, использовать простой лек-
сикон, медленную и четкую речь, желательно в 
тихом месте. 

 Сложности реабилитации таких пациен-
тов состоят в том, что данную группу лиц прак-
тически невозможно слухопротезировать, по-
скольку слуховые аппараты обычно плохо им 
помогают или дают эффект лишь в ограничен-
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ных ситуациях. Слухопротезирование частично 
эффективно у лиц со смешанной и сочетанной 
перцептивной тугоухостью, при условии опыта 
использования слухового аппарата, так как с воз-
растом центральные нарушения слуха преобла-

дают над периферическими. Своевременное вы-
явление данной патологии позволяет назначить 
адекватное лечение, а также разработать рацио-
нальную тактику ведения и реабилитации боль-
ных с центральными слуховыми расстройствами. 

 
© О.В. Титаренко, О.А. Титаренко, В.С. Лисовецкая, И.В. Добронравова, 2019 
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РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ХІРУРГІЯ ГЛОТКИ, ГОРТАНІ, 
ШИЙНОГО ВІДДІЛУ СТРАВОХОДУ В ПРАКТИЦІ УСУНЕННЯ КОМБІНОВАНИХ 

ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИХ РУБЦЕВИХ СТЕНОЗІВ І АТРЕЗІЙ ТА ІНШИХ  
НАБУТИХ І ВРОДЖЕНИХ ДЕФЕКТІВ 

 
Різноманітні за походженням та наслід-

ками травми шиї та її органів (гортані, трахеї, 
глотки і шийного відділу стравоходу), що ви-
никають внаслідок збройних конфліктів, до-
рожньо-транспортних ситуацій, побутових 
сутичок, випадків на виробництві (в т.ч. опіків 
лугами та кислотами) потребують негайної 
кваліфікованої медичної допомоги заради збе-
реження життя травмованої людини. Як пра-
вило, пацієнти, що залишаються живими в 
пізньому післятравматичному періоді змушені 
дихати через трахеостому та харчуватися че-
рез гастростому внаслідок формування рубце-
вих звужень або атрезій глотки (гортаноглот-
ки), шийного відділу стравоходу (чи всього 
стравоходу), вестибулярного відділу гортані 
або всієї порожнини гортані. На щастя, комбі-
новані травми шиї та її органів зі своїми нас-
лідками зустрічаютьсярідко, але є, на жаль, 
найбільшою проблемою відновно-
реконструктивної хірургії, оскільки одночасно 
вирішуються питання відновлення органів з 
різною анатомо-функціональною задачею, що 
потребує складних, багатоетапних реконстру-
ктивно-відновних операцій. 

З 1969 по 2019 рік прооперовано 10 паці-
єнтів різного віку з комбінованими ураженнями 
органів шиї (гортані, трахеї, глотки та стравохо-
ду), які умовно розподілені на такі групи:  

1. Відрив гортані, гортаноглотки від 
під’язикової кістки. 

2. Рубцевий стеноз та атрезії глотки (час-
тіше гортаноглотки), що поєднаний з рубцевим 
стенозом чи атрезією вестибулярного відділу 
гортані та шийного відділу стравоходу. 

 3. Атрезія глотки та рубцева облітерація 
стравоходу. 

4. Формування дивертикулу в шийному 
відділі стравоходу. 

Обстеження таких пацієнтів потребує ен-
доскопічних та променевих (рентгенографія, 
КТ, МРТ) методів дослідження. 

Для відновлення дихальної, фонаторної, 
ковтальної функцій та прохідності стравоходу 
нами були виконані наступні комбінації хірургі-
чних втручань, такі як підпід’язикова фарингос-
томія, фарингоезофагостомія з одномоментною 
ларингопластикою. У разі відриву гортані та 
гортаноглотки від під’язикової кістки проводи-
лось формування гортаноглотки, вестибулярно-
го відділу гортані та ларингопексія. При наявно-
сті дивертикулу шийного відділу стравоходу – 
дивертикулектомія. В разі комбінації атрезії 
шийного відділу стравоходу та дивертикулу 
шийного відділу стравоходу – дивертикулотомія 
з наступною пластикою шийного відділу стра-
воходу та формування фарингоезофагостоми 
стінкою дивертикулу. У випадку поєднання ру-
бцевого звуження чи атрезії гортаноглотки, 
шийного відділу стравоходу, гортані – одночас-
на ларингостомія, підпід’язикова фаринготомія, 
езофарингостомія з послідуючою їх пластикою. 
При цьому, важливо зберегти чи відновити роз-
подільчу функцію гортані, так звану «гортанно-
стравохідну стрілку». 

Застосовуючи вище перераховані методи 
хірургічного лікування, у всіх оперованих паці-
єнтів отримані позитивні результати: відновлені 
фонаторна, дихальна, ковтальна функції та про-
хідність стравоходу. 

Таким чином, рубцеві стенози та атрезії 
комбінованого характеру, як наслідок, переваж-
но перенесеної травми, відносяться до інваліди-
зуючих станів, що потребують багатоетапного 
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підходу та тривалого часу лікування. В кожному 
конкретному випадку застосовуються різні ком-
бінації хірургічних втручань, які в комплексі 
направлені на відновлення вкрай важливих ор-
ганів для життя. Розроблені та застосовані вище 

методи хірургічного лікування пацієнтів з атре-
зіями та рубцевими стенозами гортаноглотки, 
гортані, шийного відділу стравоходу в одночас-
ному виконанні є оптимальними та результати-
вними. 

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

В.І. ТРОЯН, К.Г. НАЗАРЕНКО, І.О. СІНАЙКО, О.В. ЛОБОВА (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА) 

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАННОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ  
ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ В ЛОР-КЛІНІЦІ ЗДМУ ЗА 2016-2018 РОКИ 

 
Проведено ретроспективний аналіз 174 іс-

торій хвороб пацієнтів на РГ, які знаходились на 
спеціалізованому лікуванні в ЛОР-клініці ЗДМУ 
за період 2016-2018 рр. 

Результати дослідження. Вік пацієнтів 
коливався від 42 до 78 років. Середній вік склав 
(57,63±1,23) років. За стадіями хворі розділя-
лись таким чином: I стадія – 28 (16,1%), II стадія 
– 113 (64,9%), III стадія – 24 (13,9%), IV стадія – 
9 (5,1%). Пацієнти II-IV стадій отримали комбі-
новане лікування з хірургічним компонентом на 
першому етапі. У хворих з I та II стадіям ирізні 
за обсягом резекції гортані з вилученням пухли-
ни проводились з використанням абластики ме-
тодом радіочастотної термоабляції, та з застосу-
ванням фармакокорекції порушень у стані про-і 
антиоксидантних системах і пов'язаних з ними 

змінах мікроциркуляції в тканинах гортані на 
етапах комбінованого лікування, що запобігло-
появі місцевих запальних ускладнень і збільши-
ло показник 2-річної безрецидивної виживаності 
на 14,8% (p<0,05).  

При III-IV стадіях проводили різні за об-
сягом ларингектомії. Тривалість трирічного без-
рецидивного періоду після отриманого лікуван-
ня була наступною: у хворих з I-II стадією вона 
складала 90,3%, з III стадією72% пацієнтів, IV – 
38%. 

Висновки: високий відсоток (80,5%) гос-
піталізованих з I-II стадією РГ свідчить про сво-
єчасну діагностику РГ в м. Запоріжжі. Застосу-
вання розроблених в клініці методів лікування 
дозволило збільшити відсоток трирічної без ре-
цидивної виживанності хворих. 

 
© В.І. Троян, К.Г. Назаренко, І.О. Сінайко, О.В. Лобова, 2019 
 
 
 
 

В.И. ТРОЯН, И.А. СИНАЙКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ФАРИИНГИТА  
У ЛИЦ ГОЛОСОРЕЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ 

 
Общепризнанным является факт значи-

тельной распространенности патологии глотки 
среди населения, чем объясняется неослабе-
вающий интерес к вопросам ее диагностики и 
лечения. У 40% из общего количества пациен-
тов, обращающихся к ЛОР-врачу составляет 
патология глотки. В частности, хронический 
фарингит (ХФ) – одно из наиболее часто встре-
чающихся заболеваний. 

Причинами возникновения ХФ являются: 
воздействие поллютантов на слизистую оболоч-
ку, метаболические расстройства, заболевания 
внутренних органов, респираторной системы, 
возраст.  

Воспалительный процесс в области сли-
зистой оболочки глотки нарушает нормальное 
функционирование рецепторных элементов n. 
trigeminus (V), n. glossopharyngeus (IX) и n. 
Vagus (X), вследствие чего возникают измене-
ния как в тембре, так и в нормальном режиме 
вибрации голосовых складок по отношению к 
ее частоте [2]. Поэтому больные предъявляют 
жалобы на периодическую охриплость голоса, 
боль и першение в глотке, ощущение "комка" 
в горле, нарушение сна, раздражительность, 
напряжение при фонации, что влияет на каче-
ство жизни пациентов и ее социальные аспек-
ты. 
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Поэтому целью работы явилось: 1) дать 
оценку состояния голосовой функции у больных 
с хроническим фарингитом; 2) Проанализиро-
вать эффективность лечения хронического фа-
рингита, сопровождающегося дисфонией, с ис-
пользованием препарата фирмы «Ядран» Аква-
марис прополис. 

Материалы и методы: обследовано 22 
пациента, лиц голосоречевых профессий с раз-
личными формами ХФ и нарушениями голосо-
вой функции (20 женщин и 2 мужчин). Возраст 
пациентов варьировал от 19 до 54 лет, средний 
возраст составил 33,86 ± 10,16 года. Количество 
пациентов с катаральным 12 (54,54 %), гипер-
трофическим 7 (31,81 %), атрофическим 3 (13,63 
%) фарингитом. При проведении специализиро-
ванного фониатрического осмотра с использо-
ванием функциональных нагрузок мы обнару-
жили, что у всех пациентов наблюдается дисфо-
ния различной степени тяжести. Максимальное 
время фонации было снижено, у мужчин – 
15,5±0,7 с, при норме 20-21 с, у женщин – 
10±1,45, при норме 14-16 с.  

При перцептивной оценке голоса по шкале 
GRBAS, показатель силы голоса G I степени (лег-
кой) был у 4 (18,18 %) пациентов, II степени 
(средней) – у 18 (81,82 %). Показатель грубости R: 
0 – у 4 (18,18– 3 (1%), I степени – у 17 (77,27%), III 
степени – у 1 (4,55 %). Показатель придыхания В: 
I – у 18 (81,82 %), II – 4 (18,18%). Показатель сла-
бости, астеничности А: I – 17 (77,27 %), II – 5 
(22,83 %). Показатель сдавленности S: I – 4 (18,18 
%), II –15 (68,18 %), III – 3 (13,64 %).  

Всем пациентам в схему лечения был 
включен спрей Аква-марис прополис по 2 впры-
ска 3 раза в день, в состав которого входит рас-
твор морской воды Адриатического моря с на-
туральными солями и микроэлементами, экс-
тракт прополиса, глицерин и вода очищенная. 
Равномерная дисперсия экстракта прополиса на 
слизистой оболочке, а также наличие полифено-
лов обеспечивают защиту слизистых оболочек 
глотки от действия свободных радикалов, спо-
собствуют укреплению стенок сосудов и имеют 
противовоспалительную активность. 

При оценке эффективности применения 
препарата Аква-марис прополис было установ-
лено повышение времени максимальной фона-
ции у мужчин до 19,6±0,8 с, у женщин – 
13,2±1,02 с. Показатель силы голоса G 0-10 
(45,4%) I степени (легкой) у 12 (54,5 %) пациен-
тов. Показатель грубости R: 0 – у 19 (86,3 %), I 
степени – у 3 (13,6 %). Показатель придыхания 
В: 0 – у 18 (81,82 %), I – 4 (18,18 %). Показатель 
слабости, астеничности А: 0 – 20 (90,9 %), I – 2 
(9,1 %). Показатель сдавленности S: 0-22 
(100%).  

Выводы: проводимым исследованием бы-
ло установлено, что у больных с хроническим 
фарингитом наиболее выраженные изменения 
при оценке голосовых расстройств по шкале 
GRBAS были в показателях силы голоса G и 
сдавленности S. Применение препарата Аква-
марис прополис у пациентов с хроническим фа-
рингитом позволило улучшить голосовую 
функцию. 

 
© В.И. Троян, И.А. Синайко, 2019 
 
 

 
 
 

Н.В. ХОБОТОВА, В.В. БЕРЕЗНЮК, С.Н. ТЫМЧУК, А.В. КОВТУНЕНКО (ДНЕПР, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
У ЛОР-ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ 

 
Онкологические заболевания составляют 

существенную медицинскую, психологическую 
и психосоциальную проблему. Заболеваемость 
онкопатологией в Украине составила в 2018 го-
ду 384,9 на 100 тыс. населения, и показатели с 
каждым годом увеличиваются. 

Современное развитие медицинской 
практики, разработка новых методов лечения 
онкологических заболеваний позволяют суще-
ственно улучшать состояние больных, на дли-
тельное время останавливать или замедлять бо-
лезнь, повышать качество жизни пациентов, но 

остается неразрешенным большой пласт психо-
логических проблем, связанных с влиянием он-
копатологии на психику больного, отношением 
к лечению онкологии, психосоциальной адапта-
ции переживших болезнь. 

Цель: провести анализ психоэмоциональ-
ного состояния больных раком гортани до и по-
сле хирургического лечения. 

Материалы и методы 
 За период 2015-2018 года в ЛОР онколо-

гическом отделении ОКБ им. Мечникова города 
Днепр пролечено 5460 пациентов с диагнозом 
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злокачественные опухоли ЛОР органов. У 58% 
госпитализированных пациентов диагностиро-
ван рак гортани. 

Информация об онкологическом заболе-
вании считается разрушительной для личности 
человека в результате высокого уровня психи-
ческого стресса. Формируется треугольник – 
болезнь – пациент – врач в котором пациент 
«объединившись» с болезнью выступает против 
врача, против рационального лечения. Важную 
роль в данной ситуации играет не только высо-
кий профессионализм ЛОР – онколога, а также 
умение и способность врача убедить пациента в 
единственном правильном и эффективном пути 
лечения с получением хорошего результата, с 
обязательным разъяснением возможных послед-
ствий при отказе от лечения. Такая правильная 
психологическая подготовка пациента позволя-
ет не терять времени и провести правильное 
адекватное лечение пациента с максимально 
щадящим объемом операции.  

По нашим наблюдения у 40% больных 
после ларингэктомии формируются психиче-
ские нарушения в виде астенических рас-
стройств и реактивно-обусловленной депрессии 
в связи с затруднением общения (35% больных 
говорят шепотом, 30% общаются с помощью 
письма). Состояние этих больных характеризу-
ется непродуктивной напряженностью, неста-
бильной эмоциональностью, преобладанием 
негативных и астенических переживаний. Ла-

рингэктомия позволяет радикально удалить 
опухоль, но приводит к потере голоса. Операция 
лишает больного полноценного общения и на-
носит психологическую травму, вызывает инва-
лидизацию больных, что является одной из ос-
новных причин отказа больных от операции.  

За период 2015-2018 год работы нашей 
клиники 19 человек (0,7%) с диагнозом рак гор-
тани, при первичном обращении, отказались от 
всех видов предложенного лечения. У 6 пациен-
тов диагностирован рак гортани II ст., T2N0M0, 
у 11 человек – рак гортани III ст., T3N0M0 и у 2 
пациентов – рак гортани IV ст., Т3N2M0. Все 
эти пациенты были прооперированы спустя 6-7 
месяцев после установления диагноза (12 чело-
век - ургентно - в связи со стенозом гортани и 7 
человек – планово - но уже с более тяжелыми 
клиническими проявлениями заболевания). 

Выводы 
1. Психотерапевтическая работа с паци-

ентом у ЛОР-онколога занимает важное место в 
лечении рака гортани. 

2. Процент неудач психотерапевтической 
работы с онкологическими больными составля-
ет 0,7% в виде отказа от предложенного опера-
тивного лечения у больных раком гортани II ст., 
T2N0M0 и III ст., T3N0M0.  

3. Целесообразно участие в работе с он-
кологическими больными профессиональных 
психотерапевтов. 

 
© Н.В. Хоботова, В.В. Березнюк, С.Н. Тымчук, А.В. Ковтуненко, 2019 
 
 

 
 

І.В. ХОРУЖИЙ, Ю.Б. ПАСІЧНИК, О.Ф. РУДНИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ 
 

Незважаючи на великі досягнення сучас-
ної медицини, період реабілітації після тонзиле-
ктомії був і залишається для пацієнта складним. 
Основна проблема – усунення больових відчут-
тів, не втрачає своєї актуальності і до сьогодні. 
Виражений больовий синдром пов'язаний з роз-
виненою нейрорефлекторною системою глотки, 
великою площею післяопераційної рани та фер-
ментативними властивостями слини. Низькое-
нергетичне лазерне випромінювання червоного 
та інфрачервогого діапазону знижує рецепторну 
чутливість, зменшує інтерстиціальний набряк 
тканин і в результаті цього проявляється знебо-
лююча дія. Зменшення тривалості фаз запалення 
і набряку тканин дає протизапальний і протина-
бряковий ефект. Підвищення швидкості крово-

току, збільшення кількості нових судинних кол-
латералей покращує регіонарний кровообіг, що 
разом з пришвидшенням метаболічних реакцій 
сприяє процесу фізичної і репаративної регене-
рації. 

Метою роботи було оцінити ефективність 
магнітолазерної терапії в пацієнтів після тонзи-
лектомії. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
54 пацієнти, яким було встановлено діагноз 
хронічний декомпенсований тонзиліт та прове-
дена двобічна тонзилектомія класичним мето-
дом. 

Першій групі (27 пацієнтів) призначалось 
традиційне післяопераційне лікування, яке 
включало знеболюючі препарати, полоскання 
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ротогорла протизапальними розчинами, розсмо-
ктування антисептичних пастилок та туалет піс-
ляопераційних ділянок. Другій групі (27 пацієн-
тів), окрім стандартного лікування,з 3-го по 10-й 
день післяопераційного періодупроводили 
опромінення ніш видалених мигдаликів лазе-
ром-довжина хвилі – 630 нм, потужність – 20 
Вт, експозиція за сеанс – 2 хв, кількість сеансів 
– 8.Крім цього, опромінювались також підщеле-
пні ділянкивпроекції піднебінних мигдаликів 
інфрачервоним лазерним випромінюванням з 
магнітною насадкою (довжина хвилі – 780 нм, 
потужність – 70 Вт, експозиція за сеанс – 1 хв, 
кількість сеансів – 8). Процедура проводилась за 
допомогою апарата «Ліка-терапевт» виробницт-
ва фірми «Фотоніка Плюс».Впродовж усього 
післяопераційного періоду пацієнти обох груп 
дотримувались щадної дієти, уникали фізичних 
та теплових навантажень. 

При оцінці результатів брались до уваги: 
суб’єктивна оцінка больових відчуттів, дані фа-

рингоскопії, терміни повернення до звичайного 
режиму харчування.  

Результати: Пацієнти другої групи від-
мічали зменшення больових відчуттів та полег-
шене ковтання вже з 4-го дня післяопераційного 
періоду. В той час, як в пацієнтів першої групи 
це спостерігалось на 2-3 дні пізніше. При фари-
нгоскопії, в пацієнтів другої групи, відзначалось 
динамічне зменшення набряку та гіперемії 
м’яких тканин ротоглотки, пришвидшене відхо-
дження фібринозних плівок та епітелізація ра-
невих поверхонь. Пацієнти, яким проводилась 
магнітнолазерна терапія повернулись до звично-
го режиму харчування швидше, в порівнянні з 
пацієнтами першої групи. 

Висновок: магнітнолазерна терапія може 
бути рекомендована , як метод реабілітації, па-
цієнтів після тонзилектомії, оскільки вона спри-
яє зменшенню больових відчуттів, пришвидшує 
епітелізацію раневих поверхонь та скорочує 
тривалість післяопераційного періоду. 
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І.В. ХОРУЖИЙ, Ю.Б. ПАСІЧНИК, О.Ф. РУДНИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНІТУ ЗА ДОПОМОГОЮ 
НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛАЗЕРА 

 
Закладеність носа, слизисті виділення, 

утруднене носове дихання є чи не найчастішими 
скаргами, з якими пацієнт звертається до отола-
ринголога. І далеко не завжди ці проблеми вда-
ється швидко та ефективно усунути. Однією з 
найчастіших причин цього є вазомоторний ри-
ніт.Даним захворюванням в наш час страждає 
велика кількість молодого працездатного насе-
лення, що обумовлює соціально-економічну 
значимість його ефективного лікування. Зазви-
чай, вазомоторний риніт є наслідком порушеної 
архітектоніки носа (контактні викривлення пе-
регородки носа, гіпертрофія середніх носових 
раковин, запальні захворювання придаткових 
пазух носа та ін.), проте можливий його розви-
ток і при нормальній анатомії перегородки носа 
чи носових раковин. Причинним фактором в 
останньому випадку можуть бути: забруднення 
довкілля відходами виробництва, куріння, цілий 
спектр супутніх захворювань, що супроводжу-
ються зниженням судинного тонусу, прийом 
оральних контрацептивів, часте і безконтрольне 
користування судинозвужувальними краплями 
чи спреями та ін. Найефективнішим методом 
хірургічного лікування вазомоторного риніту є 

підслизова вазотомія нижніх носових раковин 
(ННР). 

Метою дослідження було оцінити ефек-
тивність підслизової вазотомії нижніх носових 
раковин модифікованим лазерним методом. 

Матеріали та методи. Під нашим спо-
стереженням, впродовж 2017-2019 рр. знаходи-
лось 37 пацієнтів віком від 18 до 45 років, яким 
було діагностовано вазомоторний риніт і не 
спостерігалось порушень анатомії носа. Даним 
захворюванням страждали впродовж тривалого 
часу (більше 2-х років), неодноразово проходи-
ли курс консервативного лікування, але ефект 
від цього був короткотривалим чи незадовіль-
ним. Усі пацієнти, за попередньою добровіль-
ною згодою, були розділені на дві групи: 1-й 
групі (18 пацієнтів) проводилась процедура під-
слизової вазотомії ННР класичним способом за 
допомогою скальпеля та распатора та 2-й групі 
(19пацієнтів) – підслизова ендоскопічна лазерна 
вазотомія ННР із застосуванням напівпровідни-
кового високоенергетичного лазера.  

Процедура підслизової ендоскопічної ла-
зерної вазотомії проводилась за допомогою апа-
рата «Ліка-хірург» виробництва фірми «Фотоніка 
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Плюс» під місцевою аплікаційною анестезією з 
попередньою премедикацією. Дана методика по-
лягає в поєднанні класичної вазотомії з лазерною. 
Рівень потужності лазера на виході світловода 7 
Вт, режим імпульсно-періодичний безперервний. 
В передній кінець нижньої носової раковини 
вводився модифікований мікрораспатор з лазер-
ним оптично-кварцевим волокном всередині. По 
всій довжині і висоті раковини відшаровувався 
підслизовий шар від окістя, паралельно з цим 
проводилась коагуляція кавернозних тіл ННР. 
Впродовж 30 хв пацієнт знаходився під нагля-
дом. В післяопераційному періоді всім пацієнтам 
проводився туалет носової порожнини і призна-
чались сольові розчини. Оцінка результатів ґрун-
тувалась на даних риноскопії та суб’єктивних 
відчуттів пацієнта. Контрольні огляди проводи-
лись на 2-й, 7-й, 30-й день. 

Результати 
У 6 пацієнтів (33%) першої групи після 

30-го дня зберігались ринорея та утруднення 
носового дихання. У пацієнтів другої групи 
впродовж 7 днів відмічалось незначне утруд-
нення носового дихання та утворення кірок , 
після 30-го дня у 1-го пацієнта 
(5,6%)залишилось утруднене носове дихання, 
було виявлено гіпертрофію задніх кінців ННР, 
після чого проведено мікродебрідерну конхоп-
ластику в умовах стаціонару. 

Висновки: підслизова лазерна вазотомія 
із застосуванням напівпровідникового високое-
нергетичного лазера доказала свою ефектив-
ність, як найбільш функціональний, безпечний 
та простий у виконанні метод амбулаторного 
хірургічного лікування вазомоторного риніту, 
що дає стійкий та позитивний результат. 
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Т.Р. ЦЬОЛКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

МІКРОЛАРИНГОСКОПІЧНІ ОПЕРАЦІЇ В ЛОР-ОНКОЛОГІЇ 
 

Проведення мікроларингоскопічних мані-
пуляцій виконується в основному у хворих з 
пухлинами гортані, рідше гортаноглотки, ротог-
лотки чи трахеї. Плоскоклітинна карцинома го-
ртані одна з найпоширеніших нозологічних 
форм раку у ділянці голови і шиї. Основною 
скаргою таких хворих є охриплість голосу, яка 
проявляється при мінімальних розмірах пухли-
ни на голосовій зв’язці. Це дозволяє не тільки 
виявити рак на першій або нульовій стадії, але й 
пролікувати хворого з доброякісними передра-
ковими станами без порушення голосової функ-
ції. Однак статистичні дані в Україні свідчать 
про інше. Так, захворюваність в Україні складає 
5.6 на 100 тис. населення. 28% хворих з вперше-
виявленим раком гортані вмирає не проживши 
року, що свідчить про велику частку занедбаних 
форм. 

Мікроларингосокопічні операції викону-
ються з діагностичною метою, для лікування 
доброякісних новоутворів, видалення сторонніх 
предметів, лікування стриктур та парезів голо-
сових зв'язок. При ранніх стадіях раку гортані 
ларингоскопічне видалення пухлин являється 
методом вибору, і складає серйозну конкурен-
цію променевій терапії. Згідно рекомендацій 
NCCN при раку гортаноглотки, надскладкового 
відділу гортані у хворих з Т1-Т2 процесом, в 

окремих випадках Т3 такі операції є методом 
вибору. При канцері in situ голосникового відді-
лу гортані – віддається перевага ендоларингеа-
льному видаленні, а при Т1 – Т2 (вибірково Т3) 
– конкурує з відкритим хірургічним втручанням 
і променевою терапією. Слід зауважити, що да-
ний тип операцій виконується в основному з 
використанням лазерної технології з терміно-
вою інтраопераційною морфологією. 

За 2018 рік нами було проведено 37 мік-
роларингеальних операцій. 9 операцій з вида-
лення пухлин (4 – поліп гортані, 2 – папіломатоз 
гортані, 2 – рак гортані, 1 – дисплазія ІІІ ступе-
ня) 28 з реконструктивною метою. У випадках з 
раком гортані хворі до операції мали верифіка-
цію доброякісної пухлини. Оцінювалось 
суб’єктивне відчуття зміни голосу до і після 
операції. З 37-ти хворих – голос покращився в 
35 випадках, в 2-х випадках залишився без змін. 
Погіршення голосової функції не відмічалось. 

Аналіз роботи показав, що мікроларинго-
скопічні операції мають високу ефективність. 
Найкращим вибором лікування в економічному 
плані є хірургічний (вилікування проводиться за 
два візити хворого з найліпшим загоєнням). 
Віддалені косметичні та функціональні резуль-
таті співставимі з променевою терапією. Відсу-
тні побічні дії характерні для телегаматерапії. 
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Під дією високоенергетичного лазерного ви-
промінювання наступає миттєве “випаровуван-

ня” пухлини з мінімальним ураженням навко-
лишніх тканин, та м’яким рубцюванням. 
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І.Е. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕСА, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ РЕКУРЕНТНОГО ТОНЗИЛІТУ У ВАГІТНИХ 
 

Особливості лікування рекурентного тон-
зиліту (РТ) у вагітних змусили нас звернути 
увагу на результати посівів з ротоглотки і чут-
ливості мікрофлори не тільки до антибіотиків, а 
й до інших препаратів, які не мають, токсичного 
впливу на організм матері і плоду. Відомо, що 
збудниками, які грають провідну роль в розвит-
ку РТ, є β-гемолітичний стрептокок гру-
пи А (БГСА), а також золотистий стафілокок. 

Основним резервуаром даної мікрофлори 
в організмі людини є глотка, рідше шкі-
ра. Інфікування в більшості випадків відбува-
ється при безпосередньому контакті з хворим 
повітряно-крапельним шляхом або через конта-
міновані предмети навколишнього середовища. 
Наявність БГСА або золотистого стафілокока 
може бути причиною серйозних ускладнень як у 
матері, так і у новонародженого, які можна за-
побігти шляхом ерадикації даного збудника з 
вогнища інфекції. 

Мета дослідження – вивчення мікробіо-
ти піднебінних мигдаликів у вагітних з РТ і її 
зміна в результаті лікування. 

Матеріали та методи 
В Університетській клініці ОНМедУ нами 

було обстежено 85 пацієнток, у 45 з яких при 
обстеженні висіяний БГСА, а у 40 – золотистий 

стафілокок. Крім даних бактеріологічного посі-
ву враховувалися клінічні ознаки, найбільш ха-
рактерні для РТ: наявність субфебрильної тем-
ператури, болі в горлі при ковтанні, збільшення 
і болючість лімфатичних вузлів, набряклість 
мигдаликів, наявність гнійного ексудату в лаку-
нах мигдаликів. 

З метою ерадикації збудника проводилося 
промивання лакун мигдаликів розчином ектери-
циду з подальшим зрошенням піднебінних миг-
даликів стафілококовим бактеріофагом протя-
гом 10 днів. 

Результати дослідження. 
В результаті проведеної терапії стій-

ка ремісія рекурентного тонзиліту спостерігала-
ся у 80 вагітних, що склало 94,1%. У 5 (5,9%) 
пацієнток протягом вагітності виникли повторні 
загострення хронічного тонзиліту. Через місяць 
після лікування у більшості пацієнток висівала-
ся тільки умовно патогенна флора. 

Таким чином, результати використовува-
ної схеми лікування вагітних з хронічним тон-
зилітом сприяють відновленню мікрофлори під-
небінних мигдаликів, що в свою чергу знижує 
частоту загострень і підвищує імунний захист 
майбутньої матері і дитини. 
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А.А. ЧЕРНОКУР, В.В. БЕРЕЗНЮК, Я.Б. СОКОЛЕНКО (ДНЕПР, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ 

 
Современная диагностика заболеваний 

гортани основывается на эндоскопическом ме-
тоде исследования, позволяющем оценить со-
стояние органа на качественно новом уровне. 
Наибольшее количество пациентов с заболева-
ниями гортани и нарушениями голосовой функ-
ции (дисфониями) составляют лица голосо-
речевых профессий. Поэтому диагностика забо-

леваний гортани остается актуальным разделом 
оториноларингологии. 

Видеоларингостробоскопия позволяет ко-
личественно и качественно оценить показатели 
вибраторного цикла голосовых складок. Раннее 
выявление малигнизации считается самым 
трудным в процессе диагностики опухоли гор-
тани и является в настоящее время почти един-
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ственным путем повышения эффективности ле-
чения больных. В связи с этим трудно переоце-
нить значение эндоскопии гортани, которую 
широко применяют для осмотра гортани и глот-
ки, а также при хирургических эндофарингеаль-
ных и эндоларингеальных вмешательствах. 

Показания к проведению видеоларинго-
стробоскопии: 

- острые и хронические ларингиты, 
- доброкачественные и злокачественные 

новообразования гортани, 
- функциональные нарушения голоса, 
- парезы и параличи гортани, 
- стенозы гортани. 
Наличие современного оборудования по-

зволяет провести точную дифференциальную 
диагностику как функциональных, так и орга-
нических нарушений гортани и выработать пра-
вильную лечебную тактику. 

Материалы и методы: в течение 2013-
18 гг. под наблюдением и обследованием в от-
делении отоларингологии клиники находилось 
29 больных с хроническим гипертрофическим 
ларингитом в возрасте от 28 до 63 лет. Длитель-
ность заболевания составляла от года до 3 лет. 
Периодически проводимое консервативное ле-
чение этим больным давало только временное 
улучшение фонаторной функции. Шесть паци-
ентов отмечали ухудшение фонаторной функ-

ции на фоне проводимой терапии. Всем пациен-
там было проведено исследование функции гор-
тани ларингостробом «Пульсар» фирмы KARL 
STORZ. 

По результатам обследования у больных 
была выявлена следующая патология. У 8 паци-
ентов были выявлены ранние признаки форми-
рования рака гортани, что потребовало в даль-
нейшем проведения этим пациентам радикаль-
ного органосохраняющего хирургического ле-
чения. Во всех случаях диагноз был подтвер-
ждён гистологически. У 16 больных диагности-
рованы формирующиеся доброкачественные 
новообразования: в 12 случаях фиброма, в 4-х 
случаях – папиллома. Этим пациентам было 
проведено эндоларингеальное хирургическое 
вмешательство. Голосовая функция восстанов-
лена в полном объёме во всех случаях. У 5-х 
пациентов был установлен диагноз функцио-
нальной дисфонии, что потребовало коррекции 
лечения и консультации фонопеда. Восстанов-
ление голосовой функции после коррекции ле-
чения наблюдалось у всех пациентов этой груп-
пы. 

Вывод. Применение видеоэндостробоско-
пии гортани в комплексном обследовании паци-
ентов позволяет повысить качество ранней ди-
агностики новообразований гортани и помогает 
в выработке правильной лечебной тактики. 
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ У ДЕТЕЙ 
 

Острый средний отит наиболее частое 
бактериальное заболевание в амбулаторной 
практике ЛОР-врача. Среди всех заболеваний 
средние отиты составляют около половины, а у 
детей их количество приближается к 70%. Вы-
сокая частота острого среднего отита в детском 
возрасте объясняется особенностями анатоми-
ческого строения уха у детей, а также тем, что 
дети чаще страдают воспалительными заболе-
ваниями носа и носоглотки. Осложнениями ост-
рого среднего гнойного отита являются: воспа-
ление сосцевидного отростка (мастоидит, ан-
трит), воспаление пирамиды височной кости 
(петрозит), парез лицевого нерва, воспаление 
внутреннего уха (лабиринтит), внутричерепные 
осложнения (менингит, тромбоз сигмовидного 
синуса, абсцесс мозга и мозжечка). 

Мастоидит представляет собой одно из 
серьёзных осложнений острого гнойного про-
цесса, затрагивающего среднее ухо. Чаще всего 
данная патология диагностируется у детей пер-
вого и второго года жизни. 

По мнению некоторых специалистов, у 
всех детей раннего возраста в силу анатомо-
физиологических особенностей их органа слуха 
при остром среднем отите слизистая оболочка 
пещеры всегда вовлекается в патологический 
процесс. До появления антибактериальных пре-
паратов мастоидит развивался у каждого второ-
го ребёнка на фоне острого среднего отита. На 
сегодняшний день своевременное принятие ан-
тибактериальных препаратов позволяет предот-
вратить частое развитие данного состояния. 
Частота развития отоантритов у новорожденных 
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и грудных детей по данным литературы колеб-
лется от 14 до 40% и возрастает при сопутст-
вующих соматических заболеваниях. За послед-
ние 15-20 лет значительно изменилось клиниче-
ское течение острого воспаления среднего уха и 
антрита у детей раннего возраста, отмечено бо-
лее тяжелое течение осложненных форм, изме-
нился характер микрофлоры в ухе, увеличилось 
число больных со стертыми, латентными, ати-
пично протекающими формами заболевания на 
фоне активной антибактериальной терапии. 

В ЛОР-отделении Запорожской городской 
детской многопрофильной больницы №5 с 2014 
года по 2018 год наблюдался 51больной с ос-
ложненными острыми средними отитами. Из 
них 30 мальчиков и 21 девочка. Возраст детей 
составлял от 11 месяцев до 16 лет. Чаще ослож-
нения среднего отита возникали у детей с 1 до 
4-х лет. 39 больных лечились консервативно, а 
12 детей подверглись хирургическому лече-
нию(2014-5, 2015-3, 2016-2, 2017-1, 2018-1).  

Схема лечения включала в себя: миринго-
томию, антибиотикотерапию, симптоматиче-
ские средства (анальгетики, нестероидные про-
тивовоспалительные препараты), топические 
антибактериальные препараты (ушные капли), 

туалет полости носа, назальные деконгестанты, 
дезинтоксикационнаю терапию. Показаниями к 
хирургическому лечению (аттикоантротомии) 
являлось: нарастание интоксикации, упорное 
гноетечение из уха, нарастание местных сим-
птомов (гиперемия заушной складки, болезнен-
ность при пальпации, инфильтрация, флюктуа-
ция), подозрение на развитие внутричерепных 
осложнений.  

После проведенного лечения все дети бы-
ли выписаны из отделения в удовлетворитель-
ном состоянии. Среднее пребывание на койке 
составило 14 дней. Внутричерепных осложне-
ний острого среднего отита за 5 лет не было. 

Таким образом, острый средний гнойный 
отит – заболевание, которое требует адекватно-
го, соответствующего всем фазам воспаления, 
лечения. Необходимо создание условий для эва-
куации содержимого из барабанной полости. 
Оправдано применение антибактериальных 
препаратов широкого спектра действия на фоне 
восстановления проходимости слуховой трубы, 
санации полости носа и носоглотки. Применяе-
мая нами схема лечения позволила снизить ко-
личество хирургических вмешательств, при ос-
ложненных острых средних отитах. 
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ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ 
 

Гострий середній отит це найбільш часта 
причина звернення до отоларинголога в дитя-
чому віці. За даними літератури до року близько 
50 % малюків переносять хоча б один епізод 
захворювання, особливо це стосується народже-
них передчасно. Тому вивчення даної проблеми 
у новонароджених та дітей першого року життя 
до сих пір не втратило своєї актуальності.  

Метою нашого дослідження було вивчен-
ня та порівняння захворюваності у недоношених 
дітей з доношеними. Для цього проведено анам-
нестичне вивчення стану середнього вуха у 568 
дітей до року (доношені 323, недоношені 245). 
Під час дослідження медичних даних недоно-
шених дітей були отримані наступні результати. 
До 6 місяців життя прояви захворювань серед-
нього вуха були зафіксовані у 22 % (54 дитини). 
У 15,5% (38 дітей) відмічено розвиток ексудати-
вного отиту, а у 6,5 % (16 дітей) діагностовано 
гостре запалення середнього вуха. При дослі-
дженні даних у другому півріччі першого року 

життя захворювання барабанної порожнини бу-
ли діагностовані у 40,4% (99 дітей). З них відсо-
ток захворювань ексудативним отитом склав 
11,4 % (28 дітей), гострим середнім отитом – 29 
% (71 дитина). В результаті аналізу медичної 
документації дітей, які народжені в терміні очі-
куваних пологів прояви захворювань середнього 
вуха до 6 місяців були встановлені у 12,4% (40 
дитини). У 6,5 % (21 дитина) відмічено розвиток 
ексудативного отиту, а у 5,9% (19 дітей) діагно-
стовано гостре запалення середнього вуха. При 
опрацюванні даних у проміжку 6-12 місяців 
життя встановлено, що захворювання барабан-
ної порожнини були діагностовані у 32,5 % (105 
дітей). Ексудативний отит зареєстрований у 5,9 
% (19 дітей), гострий середній отит 26,6 % (86 
дітей). Практично у всіх випадках розвитку за-
палення середнього вуха передувала гостра ві-
русна інфекція.  

Враховуючи отримані дані можна зробити 
наступний висновок. Недоношені діти в порів-
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нянні з доношеними протягом перших 6 місяців 
у 2,4 раза частіше хворіють на ексудативний 
отит. Гостре запалення середнього вуха в цьому 
проміжку життя зустрічається майже в однако-
вій кількості. По мірі росту недоношеної дитини 
відбувається зменшення реєстрації випадків ек-
судативного отиту, але незважаючи на це дане 
захворювання зустрічається частіше у дітей да-

ної вікової категорії. Гостре запалення серед-
нього вуха у проміжку з 6 до 12 місяців зустрі-
чається майже в однаковій кількості, як у групі 
доношених, так і у групі недоношених дітей. У 
порівнянні з ексудативним отитом у другому 
півріччі дана патологія зустрічається частіше (в 
групі недоношених дітей у 2,5 раза, у групі до-
ношених в 4,5 раза). 
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НАШ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНОГО МЕТОДУ  
ПРИ ВТРУЧАННІ НА НОСОВИХ РАКОВИНАХ 

 
Найбільш частою проблемою, з якою зве-

ртаються до оториноларинголога, є утруднення 
носового дихання. Даний стан може бути ви-
кликаний анатомічними дефектами (скривлення 
перегородки носа, порушення функціонування 
носового клапана, хронічний поліпозний сину-
сит), а також захворюваннями які розвиваються 
на цьому фоні (вазомоторний та гіпертрофічний 
риніт). Для лікування даних станів використо-
вують як медикаментозну терапію так і хірургі-
чне лікування. В якості хірургічного лікування, 
окрім виправлення анатомічних дефектів, вико-
ристовують фізичні або хімічні методи впливу 
на носові раковини. Вибір втручання на яких в 
більшості випадків базується на досвіді лікаря 
та наявності конкретного обладнання для про-
ведення операції.  

Під нашим наглядом перебувало 12 чоло-
вік, які скаржилися на утруднення носового ди-
хання, наявність виділень з носа. За анамнезом 
було встановлено, що дані скарги у пацієнтів 
зберігалися протягом останніх 2-3 років. Під час 
огляду було встановлено скривлення перегород-
ки носа та гіпертрофія нижніх носових раковин. 
Усім пацієнтам було виконане хірургічне ліку-
вання в обсязі підслизової резекції перегородки 
носа, субмукозної коагуляції (редукції) нижніх 
носових раковин та в вразі необхідності втру-
чання доповнювалось латероконхопексією (ла-
теролізацією). Для виконання операції на носо-
вих раковинах використовували електричний 
апарат ECONT-0701. Для проведення втручання 
нами використовувався монополярний електрод 
голка довжиною 3 см в режимі м'якої коагуляції. 
Перед закінченням оперативного лікування еле-
ктрод розміщувався в товщі підслизової основи 

носової раковини, після чого приводився в дію. 
Втручання виконувалося до прояви блідного 
забарвлення (відтінку) носової раковини. Як 
правило під час даної операції крововтрата була 
відсутня, але усім пацієнтам виконували перед-
ню тампонаду для запобігання виникнення ге-
матоми перегородки носу. Тампони видалялися 
на наступний ранок. В післяопераційному пері-
оді нами відмічений стійкий набряк носових 
раковин, який тримався протягом 2-3 днів, після 
чого зменшувався. Незважаючи на це усі паціє-
нти відзначили значне покращення носового 
дихання починаючи з 4-5 дня після операції. Під 
час подальших оглядів була констатована поява 
кірочок, які в окремих випадках зберігалися до 1 
місяця після операції. Для покращення відхо-
дження останніх використовували масляні роз-
чини. Після загоєння слизової носових раковин 
нами не відмічена поява рубців. Носові ракови-
ни виглядали без особливостей. 

Таким чином, використання субмукозної 
коагуляції нижніх носових раковин в м'якому 
режимі дозволяє покращити результати хірургі-
чного лікування причин утрудненого носового 
дихання. Враховуючи практичну відсутність 
крововтрати даний метод, як самостійний, може 
використовуватися в амбулаторній практиці та 
не потребує використання тампонів після втру-
чання. Поява кірочок в післяопераційному пері-
оді обумовлена пошкодженням слизової оболо-
нки носових раковин. На нашу думку, підбір 
оптимальних параметрів електричного впливу 
дозволить позбутися негативних наслідків, тому 
робота в цьому напрямку потребує подальших 
досліджень, які будуть відображені в наступних 
публікаціях. 

 
© П.П. Шевлюк, В.В. Скоробогатий, О.О.Гусакова, О.Д. Гусаков, В.О. Каширін, Д.М. Кокоркін,  С.А. Пузік, 2019 
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Ю.В. ШЕВЧУК, Л.М. БАКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ФАРИНГОМІКОЗІВ У ДІТЕЙ 
 

Фарингомікоз (ФМ) – це ураження слизо-
вої глотки та порожнини ротової порожнини 
грибами (В 37.0 згідно МКХ-10).  

Епідеміологія. В даний час дана патологія 
зустрічається досить часто, особливо у дітей і 
складає близько 30% інфекційних уражень гло-
тки. Грибкова етіологія визначається у 29% ви-
падків фарингіту та 17% випадків хронічного 
тонзиліту. Особливо розповсюдженим є канди-
доз слизової оболонки порожнини рота у ново-
народжених (молочниця). Виникнення кандидо-
зу повязано з незформованністю імунного захи-
сту у новонароджених та дітей молодшого віку 
від дії мікотичної інфекції. На ФМ часто хворі-
ють діти старшого віку. У багатьох з них виник-
нення захворювання повязано з грибковим інфі-
куванням у ранньому віці й не повній елімінації 
джерела інфекції. 

Етіологія. Основними збудниками ФМ 
являються різноманітні види дріжжеподібнихх 
грибів роду Candida (в 95-97 % випадків): C. 
albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata, C. 
parapsillosis, C. intermedia, C. brumpti, C. sake та 
інші. Домінуючим збудником є C. albicans, що 
виділяється в понад 50% спостережень. В 3-5% 
грибкові ураження глотки викликаються плісня-
вими грибами родів Geotrichum, Aspergillus, 
Penicillium та інших. 

Класифікація. Виділяють наступні кліні-
ко-морфологічні варіанти фарингомікозу: ери-
тематозний (катаральний); псевдомембраноз-
ний; гіперпластичний; ерозивно-виразковий. За 
перебігом фарингомікоз буває гострим та хроні-
чним. 

Клініка. При ФМ наявні скарги на диско-
мфорт в горлі, відчуття печіння, сухості, саднін-
ня, першіння, поколювання, котрі більш вираже-
ні, ніж при бактеріальному ураженні глотки. 
Біль, як правило помірний, підсилюється при ко-
втанні й прийомі подразнюючої їжі. Можливий 
виражений кашель. Рідше виникає гіпертермія, 
шийний лімфаденіт, Інколи захворювання проті-
кає безсимптомно й виявляється випадково. 

Діагностика. Важливим є збір скарг та 
анамнезу (зокрема прийом антибіотиків, цитос-
татиків, наявність імунодефіцитів). Візуально 
виявляється виражена гіперемія, набряк та інфі-
льтрація слизової оболонки. Характерна наяв-
ність нашарувань творожистих нашарувань бі-
лого кольору, що знімаються при огляді не лише 
на мигдаликах, але й на задній стінці глотки, 
дужках, піднебінні, в порожнині рота (щоки, 
ясна, губи). Наявність нашаруваннь і однобічне 

ураження є патогномонічними діагностичними 
ознаками ФМ. При мікологічному досліджені 
проводяться мікроскопія, бажано з фарбуванням 
, та посів виділень на харчові середовища. Як 
правило, кандиди висіваються за результатами 
звичайного бактеріологічного посіву. Бажаним є 
виконання клінічного аналізу крові, глюкози 
крові, імунограми. 

Диференційну діагностику проводять з 
бактеріальним фарингітом та тонзилітом (час-
тіше лакунарною ангіною), лептотрихозом, ска-
рлатиною, дифтерією, туберкульозом, сифілі-
сом, ангінозною формою інфекційного монону-
клеозу, злоякісними новоутвореннями, невроза-
ми глотки.  

Лікування. У деяких випадках фаринго-
мікоз минає самостійно, без використання будь-
яких засобів. Частіше захворювання має стійкий 
характер та вимагає активного лікування. Ме-
тою лікування є елімінація гриба – збудника 
микозу, та корекція імунодефіцитного стану. 
Лікування, як правило, проводиться в амбулато-
рних умовах. Кінцевим очікуваним результатом 
лікування є зникнення скарг пацієнта та норма-
лізація фарингоскопічної картини. Середня три-
валість лікування становить 7 діб.  

За останні 3 роки на базі ДКЛ №2 м. Киє-
ва проліковано, переважно амбулаторно, близь-
ко 180 дітей з фарингомікозами. Враховуючи 
високу чутливість за результатами лаборатор-
них досліджень кандіди до ністатину та клотри-
мазолу в якості стартової терапії ми місцево 
призначили водний розчину клотримазолу (Ка-
ндид) у вигляді крапель, або обережних апліка-
цій тричі на добу. Додатково призначали Ніста-
тин двічі на добу у вигляді суспензії, пригото-
ваної ex tempore, для комфорту пацієнтів мас-
куючи препарат медом, що дозволяло забезпе-
чити максимально тривале знаходження препа-
рату в порожнині роту та глотки. Дітям після 4-
х років додатково призначали зрошення (Ора-
септ) глотки або полоскання (Стоматидин) ан-
тисептиками, що мають антимікотичну дію. Ін-
коли призначали таблетки для розсмоктування, 
що містять деквалінію хлорид. Усім пацієнтам 
додатково призначали препарати, що нормалі-
зують флору порожнини роту та глотки (Біогайя 
продентіс, Бактобліс) по 1 таблетці на ніч про-
тягом 10 діб. Пацієнтам з ФМ рекомендували 
щадну, вітамінізовану дієту. Курс лікування 
складав 5-10 діб. 

В окремих випадках системно признача-
ли Флюконазол курсами від 3-х до 10 діб в дозі 



 

Оториноларингологія, №1-с (2), 2019 107 

10 мг/кг до 4-х років у вигляді суспензії, з 4-х 
років у таблетованій формі, з 12 років стандар-
тно у дозі 150 мг на добу одноразово. Показан-
нями були: неефективність місцевої терапії; 
часті рецидиви після місцевої терапії, хронічні 
тривалі рецидивуючі форми ФМ, імунодефі-
цит. Додатково даним пацієнтам з метою не-
специфічного підвищення імунітету признача-
ли імупрет, місцевий імуностимулятор імудон. 

Реабілітації та диспансерного нагляду пацієнт 
не потребує. 

Висновок. При лікуванні фарингомікозів 
у дітей слід віддавати перевагу місцевому ліку-
ванню, призначаючи антимікотичні препарати 
та препарати що нормалізують мікрофлору рото 
глотки. Системну антигрибкову терапія слід 
використовувати лише за обмеженими показан-
нями. 

 
© Ю.В. Шевчук, Л.М. Бака, 2019 
 
 
 

 
 

Ю.В. ШЕВЧУК, О.В. МОЗИРСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГІПЕРТРОФІЇ ГЛОТКОВОГО МИГДАЛИКА  
З АЛЕРГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ 

 
Гіпертрофія аденоїдів є найбільш поши-

реною патологією, що викликає обструкцію 
верхніх дихальних шляхів в дитячому віці. Хоча 
гіпертрофія аденоїдів є мультифакторіальним 
станом і його етіологія не до кінця вивчена, за-
гальноприйнятою є думка, що хронічні та пері-
одичні важкі запальні захворювання аденоїдної 
тканини, є важливим фактором розвитку алергії. 
Алергічний процесс є розповсюдженим видом 
запалення.  

Аденоїди піддаються дії антигенів через 
дихальні шляхи і опосередковують імунологіч-
ний захист верхніх дихальних шляхів і травного 
тракту. Алергічні захворювання можуть ініцію-
вати запальні процеси, які впливають на аденої-
дну тканину, і в цьому випадку вони можуть 
призвести до алергічного аденоїдиту. Це приз-
водить до того, що відбувається інфільтрація 
аденоїдної тканини IgE-позитивними тучними 
клітинами. 

Алергічний риніт (АР) є одним з най-
більш поширених хронічних захворювань, що 
вражає 10-40% всієї популяції. Епідеміологічні 
дослідження показують, що поширеність цього 
захворювання росте. АР зазвичай виникає після 
другого року життя, для сенсибілізації дітей не-
обхідно принаймні дві або більше сезонів експо-
зиції пилку. Коморбідна залежність між аденої-
дною і аденотонзилярною гіпертрофією та алер-
гією верхніх дихальних шляхів, запаленням сли-
зового бар'єру верхніх дихальних шляхів через 
IgE-опосередковану гіперчутливість показана в 
багатьох дослідженнях. 

Алергія вважається фактором ризику гі-
пертрофії аденоїдів. З іншого боку, оскільки 
клінічні симптоми АР і гіпертрофії аденоїдів 

подібні, лише один з них зазвичай діагностуєть-
ся у пацієнта. Доведено, що продукція IgE не 
обмежена лише слизовою оболонкою носа, але 
також присутня в лімфатичній тканині кільця 
Вальдеера. 

За допомогою носової ендоскопії та акус-
тичної ринометрії продемонстровано, що ткани-
на носоглотки максимально тимчасово гіперт-
рофована навесні. Також було досліджено вплив 
атопії на АГ і продемонстровано, що АР є фак-
тором ризику розвитку гіпертрофії аденоїдів у 
дітей. Доведено, що ризик гіпертрофії більший у 
дітей з АР, які мають алергію на кліщів домаш-
нього пилу. 

Всановлено, що у пацієнтів, які перенесли 
аденотомію, середнє значення загального IgE в 
гомогенатах аденоїдної тканини атопічної групи 
виявилося вищим, ніж в групі неатопіків, вияв-
лено, що середнє значення антитіл HDM-
специфічних IgE і IgA бути значно вищими, ніж 
у неатопіків. 

Проведені дослідженння, які вивчають 
зв'язок між АР та гіпертрофією аденоїдів в біо-
хімічному, гістологічному, цитологічному та 
імуногістохімічному контекстах. Також дослі-
дження показують ефективність антиалергічних 
препаратів, в першу чергу топічних глюокорти-
костероїдів, в лікуванні гіпертрофії аденоїдних 
вегетацій.  

В нашому дослідженні 308 пацієнтів, що 
мали утруднене дихання через ніс і дихали ро-
том, 80 мали аденотонзилярну гіпертрофію, 61 – 
тільки гіпертрофію аденоїдів і 66 – гіпертрофія 
мигдалин. Серед них 110 (36%) були атопічни-
ми і мали позитивні шкірні тести на інгаляційні 
алергени: 105 (95%) пацієнтів були позитивни-
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ми до алергенів кліщів, 26 (24%) до тарганів, 7 
(6%) до епідермісу кота, 5 (5%) для собачого 
волосся, 3 (2%) до пилку. 

Додатково обстежили 140 хворих дітей, 
що дихали ротом, і виявили атопію у 44%. Ця 
захворюваність вище, ніж її середнє значення, 
знайдене у звичайній популяції, де сенсибіліза-
ція до алергенів може варіюватися від 10 до 
30%. В результаті виявили 70% позитивних 
шкірних реакцій на аероалергени та харчові ан-
тигени у групі 117 дітей з аденотонзилярною 
гіпертрофією і лише 10% були позитивними у 
контрольній групі дітей без гіпертрофії аденої-
дів. Ми вважаємо, що АР є однією з основних 
причин дихання ротом, оскільки частота АР у 
цих пацієнтів була істотно збільшена. 

Дані щодо поширеності алергенів можуть 
змінюватись залежно від досліджуваної популя-
ції. При обстеженні 315 дітей з аденоїдною гі-
пертрофією, пов'язаною з АР, в порівнянні з ко-
нтрольною групою 315 дітей тільки з АР. Вияв-
лено, що сенсибілізація лише до грибкових але-
ргенів виявилася значним фактором ризику аде-
ноїдної гіпертрофії. Встановлено, що АР можна 
вважати фактором ризику розвитку аденоїдної 

гіпертрофії у дітей з атопічної сенсибілізацією 
до дихальних алергенів. 

Виявивши високу поширеність атопії в 
органах ротової порожнини, встановлено коре-
ляцію між наявністю і ступенем гіпертрофії ми-
гдаликів. Не знайдено жодної прямої кореляції 
між розміром мигдаликів і атопією, що свідчить 
про те, що інші можливі фактори також важливі 
для виникнення хронічного запалення в неато-
пічній популяції. Обстежено 117 пацієнтів з об-
структивним апное під час сну і гіпертрофією 
аденоїдів і не виявили прямого зв'язку між алер-
гією верхніх дихальних шляхів і гіпертрофією 
аденоїдів. Висока поширеність атопії та адено-
тонзилярної гіпертрофії, що зустрічаються у 
дітей з утрудненим диханням носом, підкреслює 
важливість повної ендоскопічної оцінки та алер-
гічної діагностики, оскільки це медичні стани, в 
яких правильне лікування покращить якість 
життя цих пацієнтів, уникаючи функціональних 
та структурних змін. Для виявлення інших фак-
торів ризику, безпосередньо пов'язаних з адено-
тонзилярним хронічним неалергічним запален-
ням і їх подальшою гіпертрофією, необхідні ба-
гатоваріантні дослідження 
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НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З КЕЛОЇДНИМИ РУБЦЯМИ  
ВУШНОЇ РАКОВИНИ 

 
Актуальність. На сьогоднішній день 

проблема лікування пацієнтів з колоїдними руб-
цями вушних раковин не втрачає своєї актуаль-
ності. Келоїдний рубець формується в результа-
ті надмірного розростання сполучної тканини. 
Причинним фактором є травматичне пошко-
дження шкіри, що обумовлено: високим рівнем 
травматизма (множинні проколи вушної рако-
вини, пірсинг, пластичні операції), збільшенням 
потреб пацієнтів та спеціалістів хірургічного 
профілю до естетичних результатів, удоскона-
ленням існуючих методів діагностики та ліку-
вання. Найбільший відсоток пацієнтів з косме-
тичним дефектом приходиться на жінок у віці 
30-40 років (Панова О.С., 2008). 

Мета: розробка науково обґрунтованих 
методів лікувально-профілактичної допомоги 
особам при наявності келоїдних рубців вушної 
раковини. 

Матеріали та методи дослідження: 
Нами за період з 2013 по 2018 рр. в ЛОР клініці 
ХНМУ обстежено та проліковано 187 осіб з ке-
лоїдними рубцями вушних раковин, у віці від 18 
до 65 років. Серед них 165 (88%) жінки та 22 
(12%) чоловіки. Двустороннє враження вушних 
раковин спостерігалось у більшої кількості хво-
рих – 75%, одностороннє у 25%. Пацієнтам про-
водили клінічні, фізикальні та морфологічні до-
слідження. Всі хворі відповідно строкам утво-
рення келоїдного рубця розподілені на дві клі-
нічні групи: І – 112 хворих – зі сформованим 
рубцем після первинної хірургічної корекції; ІІ – 
75 хворих – з несформованим патологічним ру-
бцем. 

Отримані результати та їх обговорен-
ня: Пацієнтам І клінічної групипроводилось хі-
рургічне видалення рубця з накладанням інтра-
дермального шва при використанні поліпропіле-
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нової нитки № 4,0-5,0 згідно з Європейською 
Фармакопеєю (ЕР) та послідуючою ін´єкцією 
кортикостероїдів (бетаметазону дипропіонат). В 
післяопераційному періоді призначалась антиба-
ктеріальна терапія та колагенолітичні протеази 
(гель). Термін зняття швів – 7 доба після операції. 
З метою запобігання гнійно-запальних усклад-
нень локально застосовували антисептичні пре-
парати, що містять динатрію едетат. Пацієнтам ІІ 
групи кортикистероїди вводили безпосередньо в 
тканину рубця. Також хворі отримували перора-
льно антибактеріальні препарати та колагенолі-
тичні протеази у вигляді гелю. Доза бетаметазона 
дипропіоната варіювала від 10 до 40 мг/мл на 
процедуру, що насамперед залежало від віку па-
цієнта, давності існування та розмірів рубця. 
Ін′єкції повторювали кожні 2-4 тижні в залежно-
сті від ефекту. Іноді скорочювали інтервал вве-
дення до 1 тижня. Кратність введення препарату 

складала від 3 до 7 раз. У11% випадках у пацієн-
тів І групи відмічалися негативні результати, у 
котрих давність існування колоїдів була понад 
два роки. У 89 % осіб ІІ клінічної групи отримано 
позитивний результат, що проявлялося зникнен-
ням неприємних відчуттів, свербіжу вже після 
завершення першого трикратного курсу місцевої 
гормональної терапії саме на ранніх стадіях фор-
мування рубця. 

Висновки: рання профілактика виникнен-
ня та корекція патологічних рубців повинна за-
сновуватися на проведенні лікувальних заходів 
в оптимально ранні терміни формування рубців. 
Велике значення має індивідуальний підхід у 
виборі основного метода та допоміжних спосо-
бів лікування. Тільки комплексний підхід з ура-
хуванням індивідуальних особливостей в кож-
ній конкретній ситуації забезпечує позитивний 
клінічний ефект. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 
РУСЛА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ НОСА 

 
В последние годы отмечен существенный 

рост удельного веса хронических воспалитель-
ных заболеваний носа и околоносовых пазух в 
структуре ЛОР заболеваемости. Актуальным 
является индивидуализация методов диагности-
ки, позволяющая учитывать сложность патоге-
неза хронических ринитов и риносинуситов. На 
сегодняшний день в плане разработки опти-
мальных методов диагностики этой патологий 
значительный интерес представляют данные о 
состоянии микроциркуляции. При этом внедре-
ние в практическую медицину широко спектра 
высокотехнологичных методов диагностики 
позволило создать принципы персонифициро-
ванного подхода в оценке состояния микроцир-
куляторного русла. Настоящая работа направле-
на на выявление микроциркуляторных наруше-
ний методом компьютерной капилляроскопии у 
больных с хроническими заболеваниями полос-
ти носа, сопровождающимися длительным за-
труднением носового дыхания. Таким образом, 
целью исследования является оценить и сопос-
тавить характер и выраженность прижизненных 
морфологических изменений микрососудов ног-
тевого ложа у больных с хроническим ринитом, 
сопровождающимися различной степенью на-

зальной обструкции. Структурные изменения 
капилляров оценивали по результатам компью-
терной капилляроскопии ногтевого ложа 
(ВидеокапилляроскопBiobase groupWXH-
8 1004C, JOYMEDTECHco., ltd). Метод компь-
ютерной капилляроскопии (визуальное увели-
чение 550 раз) позволяет неинвазивно оценивать 
кожный микроциркуляторный кровоток, кото-
рый рассматривается как универсальный маркер 
состояния системной микроциркуляции крови. 
Разработана методика обследования и алгорит-
мы обработки данных. Нами оценивались сле-
дующие показатели: наличие увеличенных, раз-
ветвленных и гигантских капилляров, геморра-
гий, выраженность дезорганизации капиллярной 
сети, количество функционирующих капилля-
ров. Определялись изменения скорости капил-
лярного кровотока (ускоренный, замедленный, 
стаз), а также его характер (гомогенный, зерни-
стый, гомогенно-зернистый).  

В исследовании приняли участие 37 паци-
ентов с хроническим ринитом, сопровождаю-
щимся длительным отсутствием носового дыха-
ния и 14 условно здоровых добровольца. Мето-
дом капилляроскопии: определено значение 
чувствительности и специфичности, что соста-
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вило - 80%. По результатам исследований пока-
зателей микроциркуляции, выполненных с по-
мощью компьютерной капилляроскопии у здо-
ровых добровольцев скорость кровотока в покое 
у женщин составила 539±0,35 мкм/с, а у мужчин 
– 617±0,72; ширина периваскулярной зоны – 
93,6+9,0 мкм; сладж-феномен отсутствовал. У 
пациентов с длительным нарушением носового 
дыхания отмечалось снижение скорости крово-
тока, что составило 320±0,5 мкм/с, ширина пе-
риваскулярной зоны – 100±0,45 мкм/с; сладж-
феномен, что соответствует II ст. нарушения 
микроциркуляторного русла.  

Таким образом, капилляроскопия являет-
ся дополнительным методом исследования, по-
зволяющим выявить, насколько системным яв-
ляется нарушение микроциркуляции у больных 
с хроническими заболеваниями носа и уточнить 
механизмы развития данной патологии. Полу-
ченные результаты позволяют говорить о пер-
спективности дальнейшего развития этого ме-
тода. Возможной областью его приложения мо-
жет быть ранняя диагностика осложнений у па-
циентов с длительным отсутствием носового 
дыхания, а также оценка эффективности лече-
ния. 
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ПАТОЛОГІЯ ЛОР ОРГАНІВ ЯК ПРИЧИННИЙ ФАКТОР  
ДИСФУНКЦІЇ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ 

 
Зубощелепна система та ЛОР органи тіс-

но пов'язані топографоанатомічно і фізіологіч-
но, тому багато питань клініки, діагностики та 
лікування хворих з патологією даних областей 
вимагають для свого рішення взаємної участі 
лікарів оториноларингологів і стоматологів. 

Метою дослідження стало проведення 
аналізу взаємозв'язку, а також сучасних можли-
востей лікування осіб з захворюваннями ЛОР 
органів і зубощелепної системи. 

Проведено комплексне оториноларинго-
логічне обстеження (збір скарг, анамнезу, ЛОР - 
огляд з використанням ендоскопічної апарату-
ри, оцінка нюхової і дихальної функції, спіраль-
на компʼютерна томографія навколоносових 
синусів у хворих (80) із захворюваннями зубо-
щелепної системи. 

У 68 (85%) хворих із захворюваннями зу-
бощелепної системи мало місце різного ступеня 
порушення носового дихання (хронічний риніт, 
викривлення носової перегородки), що у 57 
(84%) хворих стало однією з причин виникнен-
ня карієсу в зубах, у 35 ( 51%) - порушення при-
кусу, у 5 (7%) - аномалії положення окремих 
зубів, 10 (15%) - катарального гінгівіту, 12 
(18%) - стоматиту. У 12 (15%) хворих діагнос-
товано хронічний періодонтит 7, 6, який в 50% 
призвів до одонтогенного гаймориту. 

У 28 (35%) осіб виявлено хронічні захво-
рювання лімфаденоїдного кільця глотки. У 10 
пацієнтів (13%) захворювання ЛОР органів си-
мулювали справжню проблему в зубощелепній 
системі і у 6 (8%), навпаки, через спільність іне-
рвації. 

Один пацієнт (1%) після проведеної гай-
моротомії відмічав зміну чутливості зубів на 
температурні подразники і зниження їх електро-
збудливості. В цьому випадку можлива непра-
вильна оцінка істинного стану зубів, невиправ-
дане лікування і навіть видалення їх. 

У 1 хворого виникло порушення мови, рі-
вноваги, запаморочення, шум і вібрація у вусі, 
зниження слуху при утрудненому прорізуванні 
8┼8 зубів. У двох хворих (3%) хронічний періо-
донтит 8┬8 в стадії загострення ускладнився 
паратонзилярним абсцесом. 

З огляду на викладене, можна сказати, що 
стоматологи та оториноларингологи повинні 
мати на увазі можливе залучення в патологічний 
процес суміжних областей, пам'ятати про етіо-
патогенетичні зв'язки захворювань зубощелеп-
ної системи і ЛОР органів, що значно покра-
щить діагностику та лікування даного контин-
генту хворих. 
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Р.А. АБИЗОВ, О.Ю. РОМАСЬ, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ ПІСЛЯ ГПМК 
 

Згідно офіційної статистики, щорічно від 
100 до 120 тис. жителів України вперше перено-
сять мозковий інсульт, тобто захворюваність 
становить 280-290 випадків на 100 тис. населен-
ня. Для людини можливість транслювати свої 
думки і почуття оточуючих і розуміти звернені 
до нього слова, є однією з базових потреб. Мов-
лення – це одне з найважливіших вищих психі-
чних функцій, яке організовує і пов'язує інші 
психічні процеси, такі як сприйняття, пам'ять, 
мислення, уяву, увагу.  Кількість людей, які пе-
ренесли інсульти, що призводять до афазії, зро-
стає з кожним роком. Мовленнєві порушення 
змінюють, ускладнюють і погіршують якість 
життя. Багато з хворих, втративши мовлення 
втрачають роботу і усталений ритм життя. Спо-
лучення порушення мовлення і голосу, вплива-
ючи один на одного і взаємодіючи, ускладню-
ють структуру дефекту та й в значній мірі від-
биваються на психічному та емоційному стані 
хворого, а також на прогнозі відновлення. 

Метою нашої роботи було визначення по-
рушень голосу у хворих, які перенесли ГПМК та 
поліпшення корекційних заходів щодо віднов-
лення голосу та мовлення. 

Під нашим наглядом знаходилось 11 хво-
рих, що проходили лікування в відділенні реабі-
літації хворих з наслідками неврологічних за-
хворювань і травм та консультовані у отоларин-
гологічному відділенні з 2017 по 2018 рр.. Під 
час обстеження нами були виявлені наступні 
порушення голосу:голос характеризувався не-
достатністю сили (слабкий, тихий, вичерпуєть-
ся); порушення тембру голосу (глухий, хриплий, 
назалізований, здавлений, напружений); слабка 
виразність чи відсутністю голосових модуляцій 
– монотонний.  

Корекційно-реабілітаційні заходи поляга-
ли у відновленні мовлення, а також в удоскона-
ленні корекційних вправ направлених на відно-
влення голосу. Ці заходи складалися з організа-
ційно-підготовчого та корекційно-діяльнісного 
етапів, між якими немає чіткої межі. Один етап 

поступово переходив у інший, поділ проводився 
умовно та продиктований основними завдання-
ми, які стояли у різні періоди корекційно-
реабілітаційного процесу. Така поетапність до-
зволяла послідовно, систематично, та диферен-
ційовано здійснювати цей процес. При побудові 
системи вправ, ми враховували загальний сома-
тичний стан,локалізацію дефекту, особливості 
мовленнєвих розладів. 

В комплекс занять по проведенню корек-
ційно-реабілітаційної роботи були включені: 
артикуляційна гімнастика, масаж, дихальні і 
голосові вправи, спрямовані на підвищення фу-
нкціональної активності м'язів, які беруть 
участь в мовленєвому акті. Вправи на удоскона-
лення навички вірного голосоведіння; вправи на 
вдосконалення сили, висоти, тембру голосу та 
мелодико-інтонаційної сторони мовлення, а та-
кож різні терапії мови в залежності від первин-
ного дефекту, які були спрямовані на віднов-
лення комунікативної діяльності хворого. 

В результаті корекційно-реабілітаційної 
роботи, відмічені значні поліпшення голосової 
функції у 54,5% (6 осіб) хворі могли самостійно 
та безпомилково відтворювати завдання, за зра-
зком змінювати силу голосу, динамічний діапа-
зон, голос розбірливий, модульований. У 27,3 % 
(троє осіб) зустрічалась легка охриплість,голос 
глухий, розбірливий, модульований. У 18,2% (2 
осіб) голос був глухий, назалізований, здавле-
ний,тремтячий, не модульований, не розбірли-
вий. 

Таким чином, треба відзначити, що не-
обхідною умовою успішної реабілітації пацієн-
тів з мовленнєвими розладами є правильна по-
становка цілей і завдань терапевтичного про-
цесу. Необхідно пам'ятати, що метою мовної 
реабілітації є не успіх реалізації окремих аспе-
ктів мовлення, не завчене відтворення необхід-
них компонентів мовлення, а саме відновлення 
ефективної комунікації з оточуючими для не-
залежності та успішної адаптації в повсякден-
ному житті. 

 
© Р.А. Абизов, О.Ю. Ромась, Я.В. Шкоба, 2019 
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М.І. БЕЗЕГА, В.В. ЛОБУРЕЦЬ, Б.М. БЕЗЕГА (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

ТАКТИКА НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ  
З ГОСТРИМИ ФОРМАМИ МАСТОЇДИТУ 

 
В повсякденній практиці лікаря оторино-

ларинголога гострий мастоїдит частіше є вто-
ринним, - ускладненням гострого середнього 
отиту. Останній є досить поширеним захворю-
ванням, особливо у дитячому віці, має сезон-
ність і, в основному, пов’язаний із підвищенням 
рівня захворюваності на ГРВІ.  

Більшість дослідників вважають віруси 
основною етіологічною причиною гострих се-
редніх отитів, ускладнених мастоїдитом 
(ГСОУМ), що підтверджується імунофлюорис-
центними та іншими методами дослідження, які 
виявляють в основному віруси грипу, парагри-
пу, аденовіруси. Інші надають вірусам роль пус-
кового механізму із майбутнім можливим приє-
днанням бактеріальної флори.  

Мета дослідження: підвищення ефекти-
вності лікування хворих на гострий середній 
отит, ускладнений мастоїдитом шляхом засто-
сування розроблених та впроваджених модифі-
кованих консервативних та хірургічних методів 
лікування. 

В період з 2008 по 2016 роки, було обсте-
жено та проліковано 173 пацієнта хворих на го-
стрий середній отит, ускладнений мастоїдитом. 
Серед них було 84 (48,56%) чоловіків та 89 
(51,44%) жінок.  

 1 група (основна) – 81 хворий на 
ГСОУМ, яких лікували по модифікованому 
протоколу, запропонованому нами, була поділе-
на на 2 підгрупи: («1а») та («1б»). Пацієнти під-
групи «1а» отримували традиційне консервати-
вне лікування з включенням місцевого і систем-
ного противірусного препарату протефлазід (ін-
дуктор інтерферону з імунотропною активніс-
тю). Їм також проводилось короткочасне шун-
тування барабанної порожнини. Пацієнтам підг-
рупи «1б», окрім лікування, призначеного групі 
«1а», виконували тунельну антротомію, а при 
необхідності - модифіковану антромастоїдото-
мію з шунтуванням. 

2 група (порівняння) – 92 хворих на 
ГСОУМ, яким застосовували традиційні консе-
рвативні та хірургічні методи лікування; поді-
лена на 2 підгрупи («2а») та («2б»). Пацієнти 
підгрупи «2а» отримували традиційне консерва-
тивне лікування і парацентез барабанної пере-
тинки. Пацієнтам підгрупи «2б», окрім лікуван-
ня, призначеного хворим підгрупи «2а», вико-
нували типову антромастоїдотомію за Шварце.  

Пацієнтам 1-ї, групи, в комплексну тера-
пію ГСОУМ додатково призначали препарати, 
що мають імуномодулюючу та противірусну дію. 
В залежності від особливостей надання 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 антро-
мастоїдотомію з дренуванням.  

Під час хірургічного втручання відновлю-
вали прохідність антро-тимпанального співустя. 
Воно розширювалось до отримання позитивної 
пневматичної проби: повітря починали вільно 
проходити через нього. 

При проведенні комплексного лікування 
хворих на ГСОУМ, були розроблені критерії 
переходу від консервативної до хірургічної так-
тики (клінічні, комп’ютерно-томографічні, ла-
бораторні). Перед вибором тактики лікування 
ГСОУМ необхідно проводити КТ-дослідження, 
яке дає можливість визначити наявність збере-
ження аттико-антрального сполучення.  

Проведене клінічне дослідження показа-
ло, що комплексне застосування противірусної 
терапії пацієнтам з гострим мастоїдитом, що 
перенесли тунельну ендоскопічну антротомію 
або модифіковану антромастоїдотомію з шунту-
ванням, має позитивний клінічний результат і 
може бути рекомендовано до широкого застосу-
вання в клінічній практиці. 

 
© М.І. Безега, В.В. Лобурець, Б.М. Безега, 2019 
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С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, В.В. ЛОБУРЕЦ, А.Г. ПОДОВЖНИЙ, А.О. ПАСПОЛИТАК  
(ПОЛТАВА, УКРАИНА) 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ АДЕНОТОМИЯ 
 

Проблема аденоидных вегетаций до сего-
дняшнего дня остается актуальной. В практике 
врача-оториноларинголога это связано, прежде 
всего с тем, что мнение многих врачей расхо-
дятся по поводу их лечения. Очень часто, к со-
жалению, аденоидная ткань подвергается опера-
тивному вмешательству – так называемая «Аде-
нотомия». В то же время такое вмешательство 
далеко не всегда целесообразно, так как лимфо-
идная ткань занимает важное место в иммунной 
системе человека. 

Во время полового созревания она само-
стоятельно исчезает, и только у 23% взрослого 
населения обнаруживают её остатки различной 
величины. Поэтому сохранение её функциони-
рования в детском возрасте является очень ак-
туальной проблемой. С этой целью нами пред-
лагается комплекс мероприятий, которые можно 
назвать «Медикаментозная аденотомия», позво-
ляющее уменьшить аденоидные вегетации в 
размерах, особенно при воспалительных заболе-
ваниях, так называемых назофарингитах.  

С этой целью нами рекомендуется регу-
лярное промывание носоглотки, желательно 
раствором Хьюмера, который эффективно 
очищает слизистую и лимфоидную ткань. 
Хьюмер 150 имеет давление на выходе менее 
0,1 г/м2 .Благодаря особому устройству распы-
лительной насадки, бережно смывает слизь с 

вредными примесями и не нарушает работу 
мукоцилиарного клиренса , сохраняя естест-
венное соотношение системы золь-гель.После 
этого, на освобожденную аденоидную ткань и 
слизистую оболочку следует воздействовать 
топическим кортикостероидом «Фликс». Для 
того, чтобы при впрыскивании содержимое 
флакона достигло носоглотки, следует придер-
живаться следующего правила. Впрыскивание 
должен производить другой человек, а не па-
циент. Только он может направить струю по 
траектории, как-бы стараясь попасть в полость 
рта через носовую полость. При такой манипу-
ляции раствор достигает носоглотки и равно-
мерно распространяется как на сам аденоид, 
так и на всю слизистую оболочку.  

Активным компонентом препарата 
«Фликс» является мометазонафуроат. Это син-
тетический кортикостероид для местного при-
менения, который имеет выраженное противо-
воспалительное действие. Локальное противо-
воспалительное действие мометазонафуроат 
проявляется в дозах, при которых не возникает 
системных эффектов. 

Рекомендуемая нами комплексная тера-
пия, проводимая в течении 5-7 дней, значитель-
но улучшала носовое дыхание, что позволило в 
дальнейшем избежать оперативного вмешатель-
ства. 

 
© С.Б. Безшапочный, В.В. Лобурец, А.Г. Подовжний, А.О. Пасполитак, 2019 
 
 
 
 
 

C.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ С.С. САМОЙЛЕНКО (ПОЛТАВА, КИЕВ; УКРАИНА) 

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТОВ 
 

На сегодняшний день тонзиллофарингиты 
являются наиболее распространенными заболе-
ваниями в мире. Наиболее частыми возбудите-
лями ОТФ являются респираторные вирусы 
(аденовирус, вирус парагриппа, респираторно-
синтициальный вирус, риновирус). Возможна 
роль энтеровирусов (Коксаки В), вируса Эп-
штейна-Барр. Среди бактериальных возбудите-
лей первостепенное значение имеет бета-
гемолитический стрептококк группы А (БГСА, 
или Streptococcuspyogenes). С данным возбудите-
лем связано от 5 до 15% случаев острых тонзил-
лофарингитов во взрослой популяции и 20-30% – 

у детей. Но часто ОТФ имеют смешанную мик-
робную этиологию (вирусы, бактерии, грибы). 
Для подбора симптоматического лечения прихо-
диться использовать несколько антисептических 
препаратов. Поэтому представляется интересным 
использование антисептика с широким спектром 
действия на респираторные возбудители (вирусы 
бактерии грибы). Стоит обратить ваше внимание 
на препарат Септолете тотал в составе, которого 
имеется антисептик цетилпиридиниях хлорид, 
что обладает данным требованиям.  

Цетилпиридиния хлорид – это антисепти-
ческое средство из группы четвертных соедине-
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ний аммония с подтвержденной эффективно-
стью в лечении инфекций и воспалений в по-
лости рта и глотки. Обладает широким спектром 
противомикробного действия, а также противо-
грибковой активностью (против Candida и 
Saccharomyces) и противовирусной активностью 
против некоторых вирусов с оболочкой. Наибо-
лее выраженной является бактерицидное дейст-
вие на грамположительные бактерии (в частно-
сти на Staphylococcus). 

Также не стоит забывать, что все тонзи-
лофарингиты сопровождаться так болевым так и 
остальными симптомами воспалительной реак-
ции. Наличие обезволивающего компонента 
является крайне необходимым в препарате для 
симптоматической терапии. В составе Септоле-
те тотал есть и второй компонент – бензидамин, 
который является местным НПВС. Бензидамина 
гидрохлорид – это нестероидное противовоспа-
лительное и обезболивающее средство. Меха-
низм действия связан с ингибированием синтеза 
простагландинов и, следовательно, с уменьше-
нием признаков воспаления (таких как боль, 
покраснение, припухлость, жар). Бензидамина 
гидрохлорид оказывает также местное обезбо-
ливающее действие. 

На сегодняшний день препаратом, кото-
рый в полной мере соответствует всем выше-
указанным требованиям (устранить причину и 

симптоматику)соответствует «Септолете То-
тал». Составляющие «Септолете Тотал» (НПВС 
местного действия и антисептик широкого спек-
тра) обеспечивают комплексный подход к лече-
нию боли в горле. Это европейский препарат 
производства компании КРКА (Словения) отно-
сится к категории безрецептурных препаратов. 
Он выпускается в форме леденцов для рассасы-
вания (разных вкусов) и в форме спрея.Может 
применяться у взрослых и детей старше 6 лет 
для симптоматической терапии воспалительных 
заболеваний полости рта и ЛОР-органов (раз-
личной этиологии). Одним из важных преиму-
ществ является то, что препарат не содержит 
сахар. 

Вывод 
С учетом вышесказанных данных – Сеп-

толете тотал можно применять при различных 
формах тонзиллофарингитов и с любой выра-
женности воспалительной реакции. Благодаря 
комбинации активных ингредиентов лекарст-
венная форма препарата Септолете тотал обес-
печивает современный обезболивающий, проти-
вовоспалительный и антисептический подход к 
лечению боли в горле. Опыт применения под-
тверждает эффективность и хорошую перено-
симость лекарственной формы (леденцы, спрей) 
для комплексного симптоматического лечения 
боли в горле. 

 
© C.Б. Безшапочный С.С. Самойленко, 2019 
 

 
 
 

П.В. ВІННИЧУК, Г.Е. ТІМЕН, К.Л. РУДЕНЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ  
ЧАСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ ВУШНИХ РАКОВИН 

 
Набуті деформації вушних раковин на 

сьогоднішній день найчастіше виникають в ре-
зультаті військових дій на території України, 
рідше вони пов’язані з побутовими травмами, 
недотриманням правил техніки безпеки, дорож-
ньо-транспортними пригодами та криміноген-
ною ситуацією.  

Нами розроблена і з успіхом застосову-
ється наступна методика реконструкції вушних 
раковин при їх часткових посттравматичних 
деформаціях.  

Втручання проводиться в три етапи під 
ендотрахеальним наркозом. На першому етапі 
проводиться первинна хірургічна обробка пове-
рхні рани вушної раковини з видаленням пош-
коджених ділянок хряща і шкірних покривів. 

Потім, в завушній області, робиться розріз шкі-
ри, який відповідає отриманому дефекту, після 
чого ці два фрагменти шкірного покриву співс-
тавляються і зшиваються. Під час другого етапу 
з реберного ауто хряща виготовляється відсут-
ній фрагмент каркасу вушної раковини, який 
розміщується підшкірою. Третій етап полягає у 
формуванні завушної борозни: раковина відсе-
паровується від прилеглих тканин, а раньову 
поверхню, що утворилася, закривають вільним 
шкірним клаптем.  

За даною методикою прооперовано 7 хво-
рих. Відновлені вушні раковини за формою і 
розмірами були максимально наближені до здо-
рової, що позитивно впливало на естетичну 
складову проведеного втручання. 

 
© П.В. Вінничук, Г.Е. Тімен, К.Л. Руденька, 2019 
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О.В. ПАПП, О.М. БОРИСЕНКО, А.Л. БОБРОВ, Ю.О. СУШКО (КИЇВ, УКРАЇНА)  

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ АНАТОМІЇ  
ІНФРАЛАБІРИНТНОГО ПРОСТОРУ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ 

 
При операціях на вусі, крім знань норма-

льної анатомії скроневої кістки, дуже важливо 
мати уявлення про хірургічну анатомію даної 
області, тому що кожен хірургічний доступ має 
свої особливості, які повинні враховуватись при 
проведенні операцій на вусі та основі черепа, 
для збереження функціонально важливих утво-
рень і великих судин.  

Матеріали та методи: нами проведена 
дисекція 23 трупних скроневих кісток людини з 
вимірюванням відстаней між основними струк-
турами скроневої кістки в інфралабіринтному 
просторі при хірургічних доступах до яремного 
отвору та верхівки піраміди скроневої кістки. 

Виміри проводилися за допомогою мікро-
скопа, голчатого циркуля і штангенциркуля. 

Результати: Результати вимірювань (се-
редні величини): Ширина Sinus sigmoideus -
11,5±0.49 мм; Відстань між n. facialis і sinus 
sigmoideus – 9,0±0,45 мм; Відстань між a. carotis 
int. і v. jug. int. при виході з черепа – 1,6±0,18 
мм; Ширина foramen jugularis: Pars venosa –(_f 
12,0±0,63 мм, |s 8,5±0,43 мм), Pars nervosa – (_f 
7.25±0.39 мм, |s 4.5±0.75 мм); Ширина a.carotis 

interna: Вхід – (_f 6,0±0,66 мм, |s 8,1±0,18 мм), 
Вертикальна порція – 7,88±0,21 мм, Горизонта-
льна порція – 7,15±0,15 мм; Відстань між for. 
stylomasoideus і f. Jugularis – 3,92±0,64 мм; Відс-
тань між bulbus v. jugularis і meatus acusticus 
internus – 6,7±1,0 мм; Відстань між n. facialis і 
bulbus v. Jugularis – 8,2±2,0 мм; Відстань між n. 
facialis і коліном a. carotis int. – 13,4±0,45 мм; 
Відстань між коліном a. carotis int. і bulbus v. 
Jugularis – 8,8±0,09 мм; Відстань між входом a. 
carotis int. і meatus acusticus internus – 15,7±0,62 
мм; Відстань між капсулою завитка і входом a. 
carotis int. – 12,83±0,42 мм; Відстань між капсу-
лою завитка і коліном a. carotis int. – 6,4±0,78 
мм; Відстань між капсулою завитка і bulbus v. 
Jugularis – 5,7±1,7 мм. 

Висновки: знання хірургічної анатомії ін-
фралабіринтного простору скроневої кістки до-
зволяють впроваджувати нові та покращувати 
існуючі хірургічні доступи, необхідні для успі-
шних втручань при патологічних станах скроне-
вої кістки в даній області, які сприяють кращо-
му збереженню анатомічної цілісності та функ-
ції середнього та внутрішнього вуха. 

 
© О.В. Папп, О.М. Борисенко, А.Л. Бобров, Ю.О. Сушко, 2019 
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ДИФЕРЕНЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ 
ГІПЕРТРОФІЇ ЯЗИКОВОГО МИГДАЛИКА  

 
Лімфаденоїдна тканина кореня язика 

представлена у вигляді двох скупчень значних 
фолікулів, розташованих рядами або у вигляді 
безладних груп. Ці скупчення розділені центра-
льною борозною, що проходить від середини 
язиково-надгортанникової складки до найбіль-
шого, останнього жолобоподібного сосочка на 
корені язика.  

За звичай, хворі з гіпертрофією язикового 
мигдалика скаржаться на відчуття тиску в діля-
нці під'язикової кістки, відчуття стороннього 
тіла при ковтанні, дискомфорт, кашель, іноді 
ларингоспазм. Ці скарги не є патогномонічними 
для гіпертрофії язикового мигдалика. Тому оці-

нка їх потребує обережності. Іноді хворі з гіпер-
трофією язикового мигдалика скаржаться на 
пароксизми кашлю. Іноді виникають язикові 
ангіни та абсцеси кореня язика. 

За умови розвитку хронічного запального 
процесу в язиковому мигдалику з’являються 
ознаки інтоксикації: загальна слабість, швидка 
стомлюваність, підвищена пітливість, субфеб-
рилітет.  

При непрямій гіпофарингоскопії визнача-
ється різка гіперплазія язикового мигдалика, що 
стикається з язиковою поверхнею надгортанни-
ка. При наявності хронічного запалення язико-
вого мигдалика непряма гіпофарингоскопія дає 
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можливість бачити збільшений язиковий мигда-
лик, слизова оболонка якого набрякла, гіпере-
мована, характерні виступи згладжені. 

При диференціальній діагностиці потріб-
но мати на увазі такі захворювання: 

1. Запальні процеси в ділянці кореня язи-
ка. Вони можуть бути викликані банальною ін-
фекцією (абсцеси і флегмони кореня язика), ту-
беркульозом, сифілісом і різноманітними гри-
бами. Від гіпертрофії язикового мигдалика ці 
захворювання відрізняються несиметричністю 
враження, значною щільністю і більш насиче-
ним кольором. Допомагає гістологічне (біопсія), 
серологічне та бактеріологічне дослідження. 

2. Кісти кореня язика. У даній ділянці зу-
стрічаються ретенційні кісти слизових залоз і 
дуже рідко – кісти, що утворилися з елементів 
щито-язикового протоку. Вони відрізняються 
гладкою напруженою поверхнею. 

3. Доброякісні пухлини – частіше зустрі-
чаються аденоми, змішані пухлини слинних за-
лоз. Вони також характеризуються гладкою по-
верхнею і значною щільністю. 

4. Злоякісні пухлини – частіше спостері-
гається рак і лімфоепітеліальні пухлини. Діагно-
стика є проста при пухлинах з виразкуванням. 

При пухлинах без виразкування,особливо 
в тих випадках,коли пухлини не відрізняються 
значною щільністю, діагноз може бути утрудне-
ним. Він ґрунтується на результатах цитологіч-
ного дослідження пунктату й у разі необхідності 
на даних біопсії. 

5. Зоб кореня язика (struma radicis linguae) 
– це доля або вся щитоподібна залоза, що не 
опустилася по ходу ductus thyreoglossus на своє 
звичайне місце, а залишилася у сліпого отвору в 
корені язика – місці ембріонального закладення 
залози. Частіше зустрічається в жінок. Визнача-
ється в ділянці кореня язика утворення на ши-
рокій основі з відносно гладкою або борознопо-
дібною поверхнею, темно-рожевого кольору, 
покрите мережею сильно розгалужених веноз-
них судин. Має значно більшу щільність в порі-
внянні з гіпертрофованою лімфаденоїдною тка-

ниною. Допомагає дослідження радіоактивним 
йодом і УЗД щитоподібної залози. При невели-
чких розмірах зобу кореня язика, що не переш-
коджає нормальному акту ковтання і дихання, 
рекомендується спостереження ендокринолога. 
У випадках збільшення розмірів зобу показано 
його хірургічне лікування. 

Перед тим як розпочинати лікування і ви-
брати лікувальну тактику необхідно оцінити 
такі чинники, як хронічні риносинусити, реф-
люксезофагіти, алергічні захворювання, психо-
соматичні порушення, в тому числі globus 
hystericus, що сприяють розростанню язикового 
мигдалика. Ліквідація зазначених чинників не-
рідко призводить до зменшення скарг хворих на 
дискомфорт і почуття стороннього тіла в глотці, 
біль при ковтанні, першіння в горлі, кашель, 
храп, що пов’язані із гіперплазією язикового 
мигдалика.  

Із 14 хворих з наявністю гіпертрофії язи-
кового мигдалика та globus hystericus в резуль-
таті детального обстеження та пробного консе-
рвативного лікування у 9 хворих причиною 
дискомфорту і відчуття стороннього тіла в гло-
тці була патологія, не пов’язана з гіпертрофією 
язикового мигдалика (хронічний фарингіт, 
шийний остеохондроз, патологія ШКТ). 5 хво-
рим з вираженою гіпертрофією та наявністю 
хронічного запалення проведено хірургічне 
лікування – тонзилотомія язикового мигдалика 
за допомогою тонзилотома Слюдера. Післяо-
пераційний період без ускладнень. Через 2-3 
неділі після оперативного втручання вся симп-
томатика, в тому числі globus hystericus зника-
ли. Таким чином, основним показанням до 
оперативного лікування гіперплазованого язи-
кового мигдалика є хронічне запалення та зна-
чна гіпертрофія останнього. 

Практично часткове видалення та повне 
вилущування язикового мигдалика дають оди-
наковий результат, тому перевагу слід віддавати 
тонзилотомії, так як при повному вилущуванні 
існує високий ризик кровотечі з венозного спле-
тення кореня язика і дорзальної артерії язика. 

 
© О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, Т.Г. Чифурко, Є.С. Мельник, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оториноларингологія, №1-с (2), 2019 117 

О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, К.І. ЯКОВЕЦЬ, Є.С. МЕЛЬНИК,  
О.Л. ГЕРУШ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ НАЗОНЕКС В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ  
ГОСТРИХ ГНІЙНИХ СИНУСИТІВ У ДІТЕЙ 

 
Гострий гнійний синусит (ГГС) у дітей є 

домінуючої патологією як стаціонару, так і ам-
булаторної практики. Частота поширення цієї 
патології носа і приносових (ППН) пазух у дітей 
становить 25-30% серед усіх захворювань верх-
нього відділу дихальних шляхів. Причому 50% 
дітей, ставши дорослими, мають хронічну фор-
му гнійного синуситу.  

 Діагностичний алгоритм ГГС включає 
обов’язкову рентгенографію ППН, що дозволяє 
в 80-100% випадків виявити наявний патологіч-
ний процес. Інформативним методом є ендоско-
пічне дослідження порожнини носа. 

Основними цілями при лікуванні ГГС є: 
• ерадикація збудника; 
• ліквідація гнійного запального процесу і 

нормалізація стану слизової оболонки; 
• попередження розвитку ускладнень; 
• скорочення тривалості захворювання.  
Мета нашої роботи – виявити клінічну 

ефективність застосування препарату Назонекс, 
як додаткового лікарського засобу до антибіо-
тикотерапії при ГГС. У якості засобу для елімі-
наційної терапії використовували препарати 
морської води (Квікс, Салін, Хюмер, Аквамарис, 
Нормарин, Мераліс). 

Основу лікування ГГС складає антибак-
теріальна терапія. Вибір антибактеріального 
препарату при гострих процесах, в більшості 
випадків, проводиться емпірично на основі да-
них про переважання збудників в регіоні та їх 
резистентності. 

При всіх формах ГГС переважною є коко-
ва флора, яка при гострих процесах зберігає ви-
соку чутливість до захищених амоксицилінів і 
цефолоспаринів, що відповідає протоколу ліку-
вання даної групи хворих. 

Глюкокортикостероїди знижують інтен-
сивність запалення слизової оболонки носа і, як 
наслідок, набряк в ділянці співустя синусів, тоб-
то впливають на ключову ланку патогенезу си-
нуситів, нормалізують мукоциліарну функцію. 

Протягом 10-х років в комплекс лікування 
ГГС ми включаємо ІНК - мометазону фуроат 
(Назонекс). Особливістю Назонексу є можли-
вість його призначення з 2-річного віку, що го-
ворить про високу безпеку препарату, підтвер-
джену мінімальною системною біодоступністю. 

При виборі препаратів для елімінаціційної 
терапії ми віддаємо перевагу препаратам на ос-
нові морської води, що поліпшують функцію 
миготливого епітелію. 

Основу клінічного аналізу склали 32 ди-
тини у віці від 12 до 17 років, порівнянні за де-
мографічними і клінічними характеристиками. 
Серед обстежених дітей дівчаток – 13, хлопчи-
ків – 19. Основна група була представлена 22 
пацієнтами, які в доповненні до комплексної 
терапії ГГС отримували інтраназальний корти-
костероїд Назонекс по 200 мкг 2 рази на добу. В 
якості стартової антибактеріальної терапії хво-
рим призначали Аугментин (Амоксиклав). Кон-
трольну групу склали 10 дітей, які отримували 
лікування згідно протоколу. 

Оцінку ефективності терапії проводили на 
підставі скарг, даних клінічного огляду, рино-
скопічної картини, результатів лабораторного 
дослідження до початку, під час і після завер-
шення курсу лікування. Періодичність прове-
дення оцінки клінічних показників на 3, 7, 10 
день терапії. Переносимість препарату була за-
довільною у всіх пацієнтів.  

В ході лікування спостерігалася позитив-
на динаміка в обох групах. Ми відзначили знач-
не покращення – повне зникнення ознак захво-
рювання у 20 пацієнтів основної та у 7 пацієнтів 
контрольної груп. Покращення – часткове зник-
нення симптомів відзначено у 1 пацієнта основ-
ної та у 3 - контрольної груп. Без ефекту або 
погіршення ознак захворювання у хворих, 
включених в дослідження, не відзначено. 

При застосуванні Назонексу в дозі 400 
мкг на добу протягом 14 днів в поєднанні з ан-
тибіотиком відзначено достовірне покращення 
симптомів ГГС в порівнянні з контрольною 
групою, швидке настання полегшення, покра-
щення якості життя пацієнтів. 

Проведене дослідження показує, що ефе-
ктивним методом лікування ГГС є системна ан-
тибактеріальна терапія в комплексі з інтраназа-
льним кортикостероїдним препаратом Назонекс, 
який в залежності від клінічної картини може 
бути доповнений іншими лікарськими засобами 
(муколітики, десенсибілізуючі препарати, зага-
льнозміцнюючі засоби, фізіотерапевтичне ліку-
вання). 

 
© О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, К.І. Яковець, Є.С. Мельник, О.Л. Геруш, 2019 
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СИМПТОМАТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЛЕПТОТРИХОЗУ  
(ФАРИНГОМІКОЗУ, ЛЕПТОТРИПСІЇ, ГІПЕРКЕРАТОЗУ) МИГДАЛИКІВ  

 
Лептотрихоз (Pharyngomycosis benigna seu 

leptothrixia) зустрічається в 5-6% випадків міко-
зів горла. Ця хвороба не є фарингомікозом у 
повному розумінні цього слова, оскільки спри-
чинюється вона мікроорганізмом бактеріальної 
природи – Leptotrix buccalis. У нормі він сапро-
фітує у ротовій порожнині. 

Захворювання характеризується шипопо-
дібним зроговінням плоского епітелію, що пок-
риває лімфаденоїдну тканину.  

Шипоподібні утворення розвиваються 
там, де є лімфаденоїдна тканина, тобто на під-
небінних, горловому та язиковому мигдаликах. 
Вони мають жовтувато-білий колір, конусоподі-
бну або округлу форму, щільно вростають в епі-
телій, важко знімаються пінцетом і містять 
Leptotrix buccalis у великій кількості. 

Шипи лептотрихозу звичайно не спричи-
няють ніяких скарг і виявляються випадково під 
час огляду глотки. Лише іноді хворі скаржаться 
на дискомфорт у горлі, дряпання або легке пе-
чіння в зіві. У разі локалізації на надгортаннику 
та язиковому мигдалику можливі напади судом-
ного кашлю. 

Відрізнити лептотрихоз від ангіни дуже 
легко за відсутності болю під час ковтання та 
інших симптомів, характерних для ангіни. Ди-
ференціювати фарингомікоз потрібно з фоліку-
лярною ангіною і кандидамікозом глотки. Мік-
роскопія нативного препарату є найбільш прос-
тим і надійним способом діагностики лептотри-
хозу. Для аналізу необхідно брати шматочок 
“пробки”, а не мазок. У знятих шипах знаходять 
несегментовані нитки лептотрикса, іноді гриби 
роду Candida, які при лептотрихозі вважаються 
сапрофітами. 

Лікування фарингомікозу тривале, 
пов’язане з великими труднощами.  

Під спостереженням знаходилось 8 хво-
рих на лептотрихоз, яким проводились різнома-

нітні консервативні заходи лікування (проми-
вання лакун 0,1% водним розчином хінозолу 2 
рази на тиждень (8-10 процедур), терапія за до-
помогою декатилену, УФ терапія) без вираже-
ного позитивного ефекту. Трьом хворим прово-
дилось видалення шипів гострою хірургічною 
ложкою з наступним припіканням 20% розчи-
ном нітрату срібла, але дана методика не давала 
тривалого ефекту. У двох хворих для лікування 
лептотрихозу мигдаликів застосовували кріовп-
лив: послідовно локально заморожували ураже-
ні ділянки обох піднебінних мигдаликів, у кож-
ному з яких утворювали 1-3 невеликих кріодес-
труктивних вогнища (кожне діаметром 0,5 см) з 
експозицією в кожній точці 3 хв. Уражені леп-
тотриксом язиковий мигдалик, бічні валики і 
гранули горла впливу не підлягають. Через 1 
місяць процедуру повторювали. Через 3-4 тиж 
після повторного втручання піднебінні мигда-
лики очищувались від лептотрихотичних бля-
шок, через 2-3 місяці бляшки зникали із бічних 
валиків і гранул глотки, а до кінця 4-го місяця – 
і з язикового мигдалика. Очищення всього лім-
фаденоїдного глоткового кільця внаслідок 
впливу лише на піднебінні мигдалики імовірно 
пояснюється підвищенням гуморального і міс-
цевого імунітету під впливом кріотонзилотомії. 
Шести хворим, в яких консервативна терапія 
була не ефективна, а також поєднання у них фа-
рингомікозу з хронічним тонзилітом була про-
ведена двобічна тонзилектомія. В післяопероа-
ційному періоді, що протікав без особливостей, 
призначали терапію декатиленом. Через 1,5-2 
місяці бляшки зникали з бічних валиків глотки 
та язикового мигдалика. Рецидиву захворюван-
ня на протязі 6-12 місяців не спостерігалось. 
Таким чином, за наявності лептотрихозу з хро-
нічним тонзилітом двобічна тонзилектомія є 
найбільш ефективним методом лікування даної 
патології. 

 
© О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, Н.В. Волощук, 2019 
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ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
З ПАРЕТИЧНОЮ ДИСФОНІЄЮ 

 
Функціональні порушення голосу вклю-

чають кілька нозологічних одиниць: паретична 
дисфонія, фонастенія, функціональна афонія, а 
також спастична дисфонія. Перші три форми 
характеризуються гіпотонусним станом м’язів 
гортані і мають багато спільних ознак клінічно-
го перебігу, етіологічних і патогенетичних чин-
ників, а також подібну тактику лікування.  

Функціональні порушення голосу діагно-
стуються на основі аналізу скарг хворих, даних 
анамнезу, загально клінічне обстеження, перце-
птивної оцінки голосу, визначення часу макси-
мальної фонації та ін., непрямої ларингоскопії, 
ларингостробоскопії, мікроларингостробоскопії.  

 Характерною рисою всіх гіпофункціо-
нальних порушень голосу є непостійність лари-
нгоскопічної картини та нерізко виражені кліні-
чні ознаки захворювання з боку голосоутворю-
ючого апарату. Однак попередній діагноз функ-
ціонального порушення голосоутворення можна 
поставити на основі загальноклінічного дослі-
дження, розширеної непрямої ларингоскопії та 
перцептивної оцінки голосу. 

Ларингостробоскопічна картина при гі-
пофункціональній ларингоскопії – час фонації 
скорочено, при вимові високих або гучних зву-
ків голосова щілина не повністю закривається; 
слабкі фонаторні коливання голосових складок. 

Оскільки функціональні порушення голо-
су часто розвиваються на фоні невротичних ро-
зладів, а неврогенний фактор є одним з провід-
них етіологічних і патогенетичних чинників, 
оцінка функціонального стану нервової системи 
у таких хворих є обов’язковою. У разі необхід-
ності до процесу лікування залучаються невро-
патологи, психіатри. 

Виділяються гострі і хронічні форми фун-
кціональних порушень голосоутворення. Гострі 
форми виникають раптово і тривалість захворю-
вання обмежується 1 місяцем. При тривалості 
захворювання понад 1 місяць воно переходить у 
хронічну форму.  

Діагностичний план при паретичній дис-
фонії: загальноклінічне дослідження; непряма 
ларингоскопія з функціональними навантажен-
нями; визначення часу максимальної фонації; 
перцептивна оцінка голосу; консультація фоніа-
тра, який може самостійно провести, а при не-

обхідності зробити наступні призначення: 
а)мікроларингоскопія; б)ларингостробоскопія, 
мікроларингостробоскопія; в)спектральне дос-
лідження голосу; г)фібро ларингоскопія; 
д)дослідження функціонального стану ЦНС 
(ЕЕГ); е)консультація психоневролога, психіат-
ра, невропатолога; є)консультація ендокриноло-
га (в разі необхідності в процесі лікування); 
ж)дослідження стану ССС, насамперед церебра-
льної гемодинаміки (РЕГ, УЗДГ); 
з)консультація терапевта; и)дослідження стану 
слухової функції; і)МРТ дослідження у випадку 
підозри на органічні ураження головного мозку.  

При функціональних порушеннях голосу 
медична допомога, зазвичай, надається амбула-
торно. Особам голосомовних професій видаєть-
ся листок непрацездатності на час лікування для 
забезпечення дотримання голосового режиму. 
При наявності ускладнень і тяжкого перебігу, 
або ж у випадку гострого розвитку виражених 
порушень, медична допомога надається в умо-
вах стаціонару. Середня тривалість лікування 
становить 2 тижні, при хронічних формах і за 
наявності ускладнень - в середньому 1 міс. При 
суттєвому порушенні фонаторної функції хворі 
потребують її реабілітації після основного курсу 
лікування  

Основні принципи лікування хворих з па-
ретичною дисфонією: усунення причини захво-
рювання; виключення слухового контролю; 
змащування гортані розчином Люголя, інстиля-
ції в гортань вітамінних олійних сумішей, су-
спензії гідрокортизону на фізіологічному розчи-
ні та ін.; фіксація гортані; вібраційний масаж (5-
10 сеансів) та стимуляція гортані (токи Бернара-
ритм синкопа, мільгама в/м з поступовим пере-
ходом на таблетовану форму, препарати жень-
шеню, лимонника, елеутерокока, пантокрину та 
ін.); голкорефлексотерапія та гіпнотерапія. До-
цільним в лікуванні є масаж шийного відділу 
хребта та ЛФК. 

Нерідко лікування хронічних форм пере-
тичної дисфонії потребує проведення кількох 
курсів лікування. Окрім того, хворі на хронічні 
часто- рецидивуючі форми паретичної дисфонії, 
а також особи голосомовних професій потребу-
ють спостереження у фоніатричному кабінеті 
двічі на рік. 

 
© О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, О.Л. Купчик, 2019 
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ФІБРОЛАРИНГОСКОПІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРТАНІ  
У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ 

 
У сучасній ларингології існує декілька 

методів дослідження гортані. Основними є не-
пряма і пряма ларингоскопії. Одне з пріоритет-
них місць відводиться фіброларингоскопіі. До 
переваг даного методу відносяться можливість 
проведення дослідження у дітей, легкість і без-
печність, велика дозвільна здатність оптики, 
огляд гортані в фізіологічному положенні, мож-
ливість візуалізації важкодоступних місць (пе-
редньої комісури, підскладкового простору, мо-
рганієвих шлуночків), можливість фото і відео 
зйомки, фіксації на електронні носії інформації. 

За 3 роки було проведено 234 фібролари-
нгоскопії, з них дорослим 177, дітям – 57. Вік 
дорослих пацієнтів склав від 18 до 74 років, а 
дітей - від 3-х до 15 років.  

Фіброларингоскопія проводиться з вико-
ристанням системи отоларингологічної 
«Entermed futurent» з гнучким ендоскопом 
«Olimpus». 

Дослідження проводилося фіброларинго-
скопом «Olimpus» трансназально, під місцевою 
аплікаційною анестезією Sol. Lidocaini 
hydrochloridi 10%. При цьому оцінювався стан 
слизової оболонки гортані, наявність патологіч-
них змін і утворень справжніх і шлуночкових 
складок, вестибулярного і підскладкового відді-
лів гортані. 

За результатами досліджень у 49дорослих 
хворих діагностовано хронічний дифузний гіпе-
рпластичний ларингіт, у 14 – пахідермія міжче-
рпакуватого простору, у 15 – хронічний ларин-
гіт (форма Гаєка-Рейнке), випадіння Морганіє-
вого шлуночка – 2, вузлики співаків – 18, поліп 

голосової складки – 8, фіброма гортані – 15, ан-
гіофіброма гортані – 12, папіломатоз гортані – 7, 
гострий ларингіт – 4, кіста голосової складки – 
4, кіста надгортанника – 3, крововилив в голо-
сову складку – 2, склерома гортані – 1, лейкоп-
лакія голосових складок – 2, рак гортані – 21.  

За результатами досліджень дітей у 16 
пацієнтів діагностовано вузлики співаків (кри-
кунів), у 4 випадках перед вузликові стани, у 4 
хворих папіломатоз гортані, гемангіома гортані 
у 1 пацієнта, поліп голосової складки у 2 паціє-
нтів, кіста голосової складки у 5 пацієнтів, кро-
вовилив у голосову складку у 2 хворих, катара-
льний ларингіт у 14 пацієнтів, рубцевий стеноз 
гортані у 1 пацієнта, у 9 пацієнтів ознаки мута-
ції голосу. 

Даний метод дослідження показав свою 
високу диференційно-діагностичну значимість в 
складних клінічних випадках. Наші дослідження 
показали, що використання фіброларингоскопі-
чного дослідження в діагностиці захворювань 
гортані у дорослих та дітей підвищує інформа-
тивність клінічної діагностики і визначає точ-
ний вибір тактики лікування. Переважна біль-
шість обстежених хворих дорослих та дітей на-
правлені на лікування в ЛОР-відділення ОКЛ 
для проведення оперативного лікування з вико-
ристанням прямої опорної піднаркозної ларин-
госкопії. 

Фіброларингоскопія є важливим методом 
дослідження, який повинен широко запрова-
джуватись і застосовуватись в практичній дія-
льності дорослих та дитячих оториноларинголо-
гів. 
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МАЛІГНІЗАЦІЯ ГІГАНТСЬКОЇ ІНВЕРТОВАНОЇ ПАПІЛОМИ НОСА 
  

Інвертовані папіломи (ІП), місцем росту 
яких є слизова оболонка порожнини носа і при-
носових пазух, відносно рідко зустрічаються в 
літературі під різними назвами. Основна локалі-
зація росту ІП – латеральна стінка носа в ділянці 
середньої носової раковини, звідки пухлина мо-

же проростати в приносові пазухи. Процес, як 
правило, однобічний.  

Інвертована перехідно-клітинна папілома 
(син.: циліндроклітинна папілома, папілома 
Шнейдера, епітеліальна папілома, сосочкова 
фіброепітеліома, папілома з респіраторного епі-
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телію) — рідкісна, але характерна для порожни-
ни носа і його пазух доброякісна пухлина, що 
складає близько 0,5 % всіх новоутворень носа. 
Вона частіше зустрічається у чоловіків, перева-
жно на п’ятому-шостому десятилітті життя. Па-
цієнти зазвичай скаржаться на закладеність но-
са, виділення, носові кровотечі, біль в проекції 
лицьового нерва. Пухлина може рости і в різних 
напрямках, руйнуючи стінки пазух та піднебін-
ня, стінки очниці або кістки основи черепа. За 
гістологічними характеристиками пухлина від-
носиться до доброякісних, але має здатність до 
рецидивування та експансивно-узуруючого рос-
ту. Рецидиви пухлини можуть виникати через 5-
10 років. Рецидивні ІП мають виражену тенден-
цію до підвищення агресивності і дають більш 
високий відсоток рецидивів після видалення, 
ніж первинні пухлини. Приблизно у 5% хворих 
інвертована перехідно-клітинна папілома, після 
довголітнього доброякісного перебігу, здатна 
перетворюватися на рак. ІП мають деструктив-
ний ріст, рецидивують та малігнізуються, мета-
стази спостерігаються рідко. 

В ЛОР відділення ОКЛ з 2005 року на лі-
куванні з приводу інвертованої папіломи було 
всього 5 хворих, 2 з них у 2016р. В зв’язку з рід-
кісністю даної патології наводимо випадок малі-
гнізації з метастазуванням ІП з клінічної прак-
тики. 

Хворий Д., 57 років, поступив в ЛОР-
відділення ОКЛ з діагнозом інвертована папі-
лома лівої половини носа з скаргами на утруд-
нене носове дихання, головні болі, зниження 
нюху, погане самопочуття. При передній рино-
скопії ліва половина носа заповнена поліпоподі-
бними утвореннями. При задній риноскопії ви-
значається утворення, що закриває повністю 
праву та, частково, ліву хоани. Перед поступ-
ленням, амбулаторно, при ендоскопії носа була 
проведена біопсія, під час якої спостерігалась 
помірна кровотеча, що потребувала пухкої там-
понади носа. Результат гістологічного дослі-
дження – інвертована папілома.  

На рентгенограмі ППН – тотальне затем-
нення лівої гайморової, лобної пазухи та гратча-
стого лабіринту. На КТ приносових пазух на 
серіях нативних аксіальних сканів товщиною 
зрізу 1 мм відмічається: у лівому носовому ході 

субтотально вміст, що виповнює його з дрібни-
ми міхурцями повітря в структурі без деструкції 
носової перегородки. В лівій гайморовій пазусі 
тотально (із значним витонченням медіальної 
стінки) та в комірках решітчастого лабіринту 
(субтотально зліва) та в лобній пазусі зліва (то-
тально) вміст щільністю +22 од.Н. Заключення: 
КТ картина утворення лівого носового ходу, 
лівобічного гемісинуситу. Рекомендовано КТ 
контроль в динаміці, консультація отоларинго-
лога. 

Враховуючи діагноз, дані гістологічного 
заключення, кровотечу при біопсії, хворому 
проведена гайморотомія за Денкером з попере-
дньою перев’язкою зовнішньої сонної артерії. 
Новоутворення видалено єдиним блоком з помі-
рною кровотечею та гемостазом. Виконана пе-
редня тампонада носа справа з тампоном за Мі-
кулічем. Ускладнень під час операції не було. 
Видалене новоутворення відправлене на патогі-
стологічне дослідження. Післяопераційний пе-
ріод пеебігав без ускладнень.   

Через 6 тижнів хворий звернувся з скар-
гами на болі в шиї, припухлість м’яких тканин 
шиї. Проведено УЗД дослідження органів шиї, 
консультований нейрохірургом, так як турбува-
ли болі в ділянці шийного відділу хребта та 
з’явилась загальна слабкість, призначено КТ 
шийного відділу хребта та ОГК. На КТ – ново-
утворення верхньої долі лівої легені метастати-
чного характеру та mtx в ІІІ шийний хребець. В 
подальшому хворий звернувся для лікування в 
обласний онкологічний диспансер. 

Особливістю клінічного випадку є гігант-
ські розміри новоутворення, проростання ІП в 
гайморову, решітчасту та лобну пазухи, прове-
дення операції Денкера з попередньою пе-
рев’язкою зовнішньої сонної артерії, малігніза-
ція процесу і метастазування пухлини, хоча за 
даними літератури рецидивування є частим, а 
малігнізація і метастазування зустрічається 
вкрай рідко. 

Хірургічний радикальний метод лікуван-
ня через зовнішні доступи є єдиним методом 
боротьби з рецидивами. Після видалення всіх 
поліпів носа рекомендується їх обов’язкове все-
бічне гістологічне дослідження у зв’язку з мож-
ливою малігнізацією. 

 
© О.Г. Плаксивий, Т.Г. Чифурко, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, К.І. Яковець, Є.С. Мельник, 2019 
 
 
 
 
 
 
 



  Оториноларингологія, №1-с (2), 2019  122 

Л.М. РУДЕНКО, А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Т.М. ОСАДЧА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ У ДІТЕЙ,  
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1-ГО ТИПУ  

 
Наявність хронічного тонзиліту (ХТ) у 

хворих на цукровий діабет 1 типу (ЦД-1) є скла-
дною патологією, особливо у дитячому віці. Да-
ні захворювання взаємно обтяжують перебіг 
один одного, а саме: загострення ХТ, яке досить 
часто потребує антибактеріального лікування у 
пацієнтів сприяє більш тяжкому перебігу осно-
вного захворювання з підвищенням рівня показ-
ника тяжкості хвороби ЦД-1 – глікованого гемо-
глобіну (HbA1c), виникненням кетоацедозу, що 
призводить до значного погіршення якості жит-
тя пацієнтів. В свою чергу під впливом сомато-
генних чинників можуть виникати і серйозні 
відхилення у функціонуванні нервової системи і 
психіки пацієнта. 

Саме тому метою нашої роботи було ви-
явити психо-емоційні порушення у дітей, хво-
рих на ХТ і ЦД-1 шляхом застосування псиході-
агностичних методик та порівняти результати 
отримані нами після впровадження адаптованих 
психологічних методів корекції для дітей даної 
патології з метою нівелювання чи зменшення 
проявів психічних порушень.  

Протягом 2013-2017 років у ендокриноло-
гічному відділенні Національної дитячої спеціа-
лізованої лікарні «ОХМАТДИТ» нами було 
проведено діагностичне обстеження 152 дітей, 
віком 7-12 років, хворих на ХТ і ЦД-1 та вияв-
лено, що 94 дитини мають характерні психоло-
гічні порушення (агресія, тривожність, висна-
ження, страхи та ін.), що становило 61,8% від 
загальної кількості обстежуваних нами дітей. 
Для дослідження психологічного стану дітей 
було застосовано діагностичні методики (ви-
вчення фрустраційних реакцій С. Розенцвейга, 
проективна методика «Кактус» та «Неіснуюча 
тварина»), які логічно доповнюють одна одну, і 
є легкими щодо адаптації для дітей даної вікової 
категорії у лікувальних закладах. 

Діти, які брали участь в дослідженні були 
розподілені на дві групи експериментальну (ЕГ) 
n=45, якій застосовували психокорекційну про-

граму та контрольну групи (КГ) n=49. Застосо-
вували як індивідуальну, так і групову корек-
ційну роботу.  

Робота з дітьми даної вікової категорії 
починалася з індивідуальних корекційних за-
нять, тривалістю 15-20 хв. Заняття проводилися 
2-3 рази на тиждень і продовжувались 2-3 міся-
ці. Наступний етап – проведення групових за-
нять, які тривали 30 - 40 хв., 1-2 рази на тиждень 
(кількість дітей у групі 4-5). Загальна тривалість 
психокорекційної програми була розрахована на 
1 рік.  

При груповій психокорекції виконувалися 
завдання на групову інтеграцію та психорегу-
люючі вправи. Використовували методи арт те-
рапії (ізотерапія, музикотерапія, ігротерапія, 
аплікація, ліплення та ін.).  

Після застосування корекційної програми 
середній показник агресивності за даною мето-
дикою у дітей ЕГ зменшився майже вдвічі 
(21,7% проти 12,5%), а прояви захисної верба-
льної агресії зменшились у 2рази (11% проти 
5%) дітей та спонтанної агресії – (11,5% проти 
6,5%). Також зменшився агресивний самозахист 
(17% проти 7%). Значних змін у дітей контроль-
ної групи не спостерігалось. 

Таким чином, спостереження за дітьми, 
хворими на ХТ і ЦД-1 протягом шести місяців 
після завершення корекційної програми показа-
ли, що діти навчилися реагувати на негативні 
ситуації (медичний персонал, медичні маніпу-
ляції) менш агресивно, більш витримано сприй-
мати фруструючі ситуації.  

Крім того, у дітей покращилися міжосо-
бистісні стосунки, вони стали з більшим розу-
мінням ставитися до почуттів і вчинків інших 
дітей, підвищилася їхня готовність до колектив-
ної форми діяльності. Безсумнівним досягнен-
ням психокорекційної роботи було те, що вона 
комплексно вплинула на зміни в трьох головних 
сферах: інтелектуальній, емоційній та вольовій. 

 
© Л.М. Руденко, А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, Т.М. Осадча, 2019 
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Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, С.П. ЧУБКО (КИЕВ, УКРАИНА)  

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАОВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ 
(ОПЫТ ОТДЕЛА ЛОР-ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА) 

 
В отделе ЛОР-патологии детского возрас-

та в период с 09.04.86 по 08.04.19 находилось 
262 пациентов с доброкачественными опухоля-
ми ЛОР-органов. С диагнозом ангиофиброма 
основания черепа было 96 детей, что составило 
14,8 %от всех больных с новообразованиями 
ЛОР-органов (в том числе злокачественных). 
Распределение больных с ангиофибромой осно-
вания черепа по стадиям процесса (В. Погосов и 
соавт., 1987): I стадия – 11 больных, II – 20 
больных, III А – 25 больных, III Б – 30 больных, 
IV – 10 больных. Большинство из них госпита-
лизировалось на поздних стадиях, что свиде-
тельствует о неудовлетворительной диагностике 
ранних форм заболевания. 

95 больным было проведено оперативное 
лечение. Одному пациенту, новообразование у 
которого было интимно связано с внутренней 
сонной артерией, произведена резекция опухоли 
и проведена полихимиотерапия по протоколу 
лечения ангиосаркомы. В течение последующих 
8 лет рост опухоли не возобновлялся. Опера-
тивный доступ, как правило, начинался с гаймо-
ротомии по Денкеру. В случаях интракраниаль-
ного распространения новообразования (10 де-
тей) операция Денкера дополнялась боковым 
краниофациальным подходом с участием ней-
рохирурга. У 4 больных с 1-ой стадией заболе-
вания применен трансназальный подход с ис-
пользованием эндоскопов. Эндоскопы исполь-
зовались так же для контроля полноты удаления 
опухоли. При удалении ангиофибромы основа-
ния черепа II, III-А, III-Б и при IV стадиях забо-
левания, из-за возможности массивных кровоте-
чений, хирургические вмешательства осуществ-
лялись под управляемой гипотонией. 

У 8 больных для предотвращения массив-
ных кровотечений провели предоперационную 
эмболизацию сосудов опухоли (у 3 больных 
приводящего сосуда, у 5 селективную). Крово-
потеря при удалении ангиофибром основания 
черепа в среднем составляла 300-400 мл. Реци-
дивы новообразования отмечены у 16 из 96 
больных (18, 8 %). 

Послеоперационный период у всех паци-
ентов протекал гладко. В одном случае прово-
дилась лучевая терапия. (Родители больного 
отказались от оперативного лечения). Ребенок 
прошел курс лучевой терапии (суммарная доза 
60 ГР). После чего, наступил полный регресс 
опухоли. Малигнизации фибромы носоглотки 
не наблюдалось ни в одном случае. 

 106 детей больных рецидивирующим 
палломатозом гортани (в возрасте от 2 до 17 
лет). Локализация папиллом у обследованных 
больных была следующей: передняяк омиссура 
и передние две трети голосовых складок – 84 
пациента, правая голосовая складка – 13, левая 
голосовая складка – 9 больных. Мембрана гор-
тани диагностирована у 14 детей после опера-
тивного удаления папиллом. 

Наиболее эффективным способом лече-
ния папиллом гортани является по-прежнему 
хирургическое лечение, в том числе с использо-
ванием лазера, и радиоволновой хирургии. Всем 
больным произведено микроларингеальное уда-
ление папиллом. Хирургическое удаление про-
изводилось в комбинации с хирургическим ла-
зером или высокочастотной радиохирургей. 

В качестве противорецидивного лечения 
назначали препараты интерферона (интрон А, 
лаферон, геоферон) и антивирусные препараты 
(протефлазид, флавозид). В послеоперационном 
периоде препараты интерферона были назначены 
23 детям. У 5 больных эффект не отмечался. У 13 
больных увеличилось время продленных (меж-
рецедивных) промежутков, 5 человек – выздоро-
вели. Антивирусные препараты были назначены 
27 больным. У 7 больных эффект не отмечался. У 
14 детей увеличилась длительность межрецедив-
ных промежутков, 6 – человек выздоровели. От-
сутствие рецидивов в течении 2 лет и более от-
мечено у 62 больных, среди них было 5 больных, 
принимавших препараты интерферона, и 6 боль-
ных получали антивирусные препараты. 

Папилломы других локализаций выявле-
ны у 12 больных. Локализация: папилломы вхо-
да в полость носа – 1 больной, папилломы неб-
ных дужек – 3, папилломы наружного слухового 
прохода – 1, папилломы мягкого неба – 3, па-
пилломы язычка – 1, папилломы небных минда-
лин – 3 человека. У всех детей папилломы уда-
лены. Диагностика папиллом этих локализаций 
не вызывает затруднений. Обычно диагноз ста-
вится при осмотре. У большинства больных па-
пилломы, кроме гортани, выявляются при про-
филактических осмотрах. 

29 детей лечилось по поводу наличия но-
вообразований из костной ткани, 5 с цементо-
мой, 6 с остеокластобластомой, 7 – с остеодис-
плазией, 11 больных с остеомой. Костные но-
вообразования локализовались: лобная пазуха 
– 9 больных, наружный слуховой проход – 4, 
верхнечелюстная пазуха – 3, полость носа и 
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решетчатый лабиринт – 7, область лобного от-
ростка верхней челюсти – 1. Полость носа, ре-
шетчатый лабиринт, лобная пазуха, клиновид-
ная пазуха, ротоглотка синтракраниальным 
распространением – 2 больных. Остеома сос-
цевидного отростка у 3 больных. У всех боль-
ных с остеомами отмечался длительный ла-
тентный период, во время которого не было 
четких клинических проявлений заболевания. 
Все больные с новообразованиями с костной 
ткани прооперированы. 

За исследуемый период было выявлено 15 
больных детей с ангиомами и гемангиомами 

ЛОР-органов. Среди больных было 7 мальчиков 
и 8 девочек. По локализации: небная дужка – 2; 
небная дужка с переходом на корень языка – 2; 
задняя стенка ротоглотки – 1; небная миндалина 
– 1; полость носа – 2; ушная раковина – 1; на-
ружный слуховой проход – 1; область височной 
кости – 1; перегородка носа – 1; лобная пазуха – 
1, голосовые складки – 2 больных. 

8 больным проведено хирургическое ле-
чение. Лучевая терапия проведена у 3 больных, 
криодеструкция у 2 больных. 2 больных направ-
лены в Институт онкологии для решения вопро-
са о дальнейшей тактике лечения. 

 
© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, С.П. Чубко, 2019 
 
 
 
 
 

Я.В. ШКОРБОТУН, О.Г. КРИВОРУЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 
ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ГАЙМОРОТОМІЇ  

З РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ ДОСТУПУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ  
 

Одним із напрямків підвищення ефектив-
ності лікування пацієнтів з патологією верх-
ньощелепного синуса є вдосконалення хірургіч-
них підходів шляхом зменшення інвазивності 
існуючих доступів та розробки нових. 

Частіше при санації верхньощелепного 
синуса використовуються наступні доступи: 
сублабіальний (гайморотомія, мікрогайморото-
мія), антростомія в середньому носовому ході та 
інфратурбінальний. Кожному із зазначених ва-
ріантів хірургічних втручань притаманні свої 
переваги та недоліки. 

Важливим фактором що слід враховувати 
при виборі доступу є вплив його на якість життя 
пацієнтів як у ранньому, так і у віддаленому пе-
ріодах після втручання. 

Мета дослідження: Порівняння впливу 
на якість життя пацієнтів гайморотомії з різни-
ми варіантами доступу.  

Методи і матеріали: Вивчено якість 
життя у 110 осіб, яким виконувалась ендоскопі-
чна гайморотомія з приводу кіст верхньощелеп-
ного синусу. За видом доступу до верхньощеле-
пного синусу пацієнти розподілені на 3 групи: 1 
група – мікрогайморотомія через передню стін-
ку пазухи (35 осіб), 2 група – антростомія через 
се (35 осіб), 3 група – інфратурбінальний доступ 
(40 осіб). Опитування проводилось тричі: перше 
– при поступленні пацієнтів, друге – у ближ-
ньому (на третю добу після операції) та третє – 
у віддаленому (через 4 тижня після втручання) 
післяопераційному періоді.З метою порівняння 
отриманих даних було виконано анкетування 30 

практично здорових осіб, без патології порож-
нини носа, під час профілактичного огляду – 
група контролю. Для вивчення якості життя за-
стосовувалась анкета SNOT-22 (sinonasal 
outcome test 22), яка нами була перекладена на 
українську мову та проведена її валідація. При 
аналізі результатів опитування аналізувалась 
сума балі зміни якості життя за SNOT-22, та 
окремо – значення групи питань у опитувальни-
ку, яка відображала впив на якість життя за 
окремими напрямками: синоназальні симптоми, 
максилофаціальні та ін. 

Отримані результати  
та їх обговорення: 
Сумарний показник за результатами опи-

тування SNOT 22 в групі контролю (ƩК) склав 
(M±m) 10,1±6,4, що відповідає даним представ-
леним у літературі. В робочих групах встановле-
но, що якість життя пацієнтів з кістами верхньо-
щелепного синуса, достовірно не відрізнялась від 
такої у контрольній групі і відповідно скла-
лаƩмікро113,3±6,3, Ʃантр111,6±6,2,Ʃінфр1- 12,9±5,6. 
Проте, в ранньому періоді після гайморотомії 
відмічається достовірне погіршення якості життя 
пацієнтів при чому вираженість погіршення в 
групах № 1 та 2 було практично однаковим і 
складала відповідно Ʃмікро2 45,3±7,5 
таƩантр242,1±7,3 в той час, як у пацієнтів з інфра-
турбінальним доступом (група 3) воно було сут-
тєво меншим Ʃінфр2- 21,4±6,3 ніж у попередніх 
двох групах (р<0,05). При цьому в першій групі 
переважали максилофаціальні прояви, в другій та 
третій – синоназальні. 
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У віддаленому післяопераційному періоді 
якість життя пацієнтів суттєво поліпшилась у 
всіх групах порівняння і наблизилась до такої у 
практично здорових осіб. Разом з тим, при чому 
більші зміни відмічались у осіб з сублабіальним 
доступом (мікрогайморотомія)зміни були біль-
шими і склали Ʃмікро318,3±7,5, а при при ендона-
зальних доступах до синуса вони були меншими 
- Ʃантр315,1±7,5 та Ʃінфр312,4±7,2, відповідно. 

Висновки:  
Інфратурбінальний доступ при гайморо-

томії за даними опитування (SNOT-22 анкети) 
є менш інвазивним хірургічним втручанням у 
порівнянні з сублабіальним доступом та і ан-
тростомією. що підтверджується достовірно 
меншим впливом його на якість життя пацієн-
тів, особливо у ранньому післяопераційному 
періоді. 

 
© Я.В. Шкорботун, О.Г. Криворученко, 2019 
 
 

 
 
 
В.О. ШКОРБОТУН, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, С.С. САМОЙЛЕНКО, Н.В. БОЖКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 
 

Навчання та набуття досвіду в клінічній 
медицині вимагає теоретичної підготовки та 
вдосконалення практичних навичок для досяг-
нення певного фахового рівня. Практичне на-
вчання передбачає когнітивне або психомоторне 
оволодіння навичками у визначеній області ме-
дицини з відповідним оцінюванням, що надає 
лікарям специфічний, інформативний посил та 
відгук і призводить до поліпшення продуктив-
ності їх діяльності. Навчальні програми для за-
кладів медичної освіти передбачають опанування 
лікарями-інтернами та досвідченими лікарями-
слухачами необхідними теоретичними та прак-
тичними знаннями. При цьому, компетенції з 
клінічними практичними навичками, особливо в 
хірургічних спеціальностях становлять значну 
частинуматеріалу основної програми. Традицій-
но засвоєння та вдосконалення вмінь, що вима-
гаються від лікаря, відбувається згідно з модел-
лю: «Подивився, зробив, навчився». Разом з тим, 
на даний час такий підхід стає проблемним. Є 
цілий ряд навчальних прийомів, особливо інвази-
вного характеру, які стали неможливими у вико-
нанні інтерна, стажера, лікаря-слухача без згоди 
хворого. Це пов’язано з новими етичними зако-
нами, з рядом нових юридичних документів 
(права пацієнта та обов’язки лікаря), які регулю-
ють відносини між хворим та медичним праців-
ником. Навіть в університетських клініках лікарі-
стажери мають обмежений доступ до виконання 
тієї чи іншої маніпуляції чи хірургічного втру-
чання. Дана ситуація породжує певну занепокоє-
ність в підготовці лікарів не лише в нашій країні. 

Отже, питання безпеки пацієнтів та зме-
ншення кількості «доступних» пацієнтів – це 

виклик часу, який потребує впровадження нових 
методів та підходів навчання, зокрема моделю-
вання (симуляційного навчання), розвитку 
центрів моделювання та лабораторій для опану-
вання клінічними навичками в медичній освіті 
без пацієнта. Саме тому у 2016 р. згідно з нака-
зом ректора НМАПО імені П.Л. Шупика № 1032 
з метою впровадження симуляційних методів 
навчання у відповідності з сучасними світовими 
практиками, для забезпечення максимальної 
безпеки пацієнтів і лікарів при навчанні, зокре-
ма для відпрацювання та виконання інвазивних 
лікувально-діагностичних процедур, був ство-
рений Центр симуляційних методів навчання 
(ЦЕСИМЕН). Завданнями ЦЕСИМЕН є органі-
зація та забезпечення навчальної, навчально-
методичної роботи з післядипломної підготовки 
медичних кадрів, лікарів-інтернів і молодших 
спеціалістів з медичною освітою, підвищення 
кваліфікації лікарів протягом їх безперервного 
професійного розвитку, а також підготовка па-
рамедиків та інших працівників сфери охорони 
здоров’я. В ЦЕСИМЕН придбано симуляційне 
обладнання за різними напрямками медицини та 
розроблено навчально-методичну базу для за-
безпечення навчального процесу. Так, лікарі, що 
навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика за 
фахом оториноларингологія, вже на тепер мо-
жуть опановувати методи обстеження ЛОР ор-
ганів – риноскопію, фарингоскопію, отоскопію, 
а також хірургічне втручання – крікотіреотомію. 
Планується подальше придбання необхідної 
апаратури та оснащення для відпрацювання всіх 
хірургічних втручань при патології вуха, горла 
та носа. 

 
© В.О. Шкорботун, О.О. Пелешенко, С.С. Самойленко, Н.В. Божко, 2019 
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Світлій пам’яті проф. О.С. Коломийченка та проф. В.О. Гукович присвячується 
 

Н.С. МІЩАНЧУК , О.М.БОРИСЕНКО, А.Л. БОБРОВ, Ю.П ТЕРНИЦЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОГНОЗ ТА РИЗИК ВЕСТИБУЛЯРНИХ РОЗЛАДІВ  
ПРИ СЛУХОВІДНОВНИХ ОПЕРАЦІЯХ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ОТОСКЛЕРОЗУ 

 
Понад 60 років минуло з того часу, як 

вперше у 1957 році була здійснена слуховіднов-
на операція при отосклерозі проф. О.С. Коло-
мійченком. Це був тріумф наполегливих твор-
чих пошуків видатного вченого, присвяченій 
проблемі приглухуватості при отосклерозі, якою 
сам страждав з молодих літ. Великий організа-
торський талант та вагомі наукові у розробці 
слуховідновної хірургії при отосклерозі у верес-
ні 1960 року стали фундаментом для створення 
науково-дослідного інституту отоларингології у 
Києві, що з честю носить його славне ім’я. За 
значні заслуги у розробці та удосконаленні слу-
ховідновних операцій при цій хворобі, а також 
за широке впровадження їх у клінічну отохірур-
гічну практику проф. О.С. Коломійченко та ко-
лектив учених бувшого Радянського Союзу у 
1963 році удостоєні на той час найвищої держа-
вної нагороди – Ленінської премії.  

Проф. В.О. Гукович багато енергії та сил 
вклала у розробку інструментів для цих операцій. 
При впровадженні слуховідновних операцій при 
отосклерозі у широку клінічну практику, В.О. 
Гукович, досконало ними володіючи, на лекціях 
О.С. Коломійченка з приводу розроблених опе-
ративних втручань, маючи талант художника, 
графічно на дошці детально відображала основні 
їх етапи. Про це залишились спогади чисельних 
оториноларингологів. Цей прекрасний тандем 
відображено у монографії Г. Блувштейна (2014). 
Вона одна з перших захистила докторську дисер-
тацію з проблем отосклерозу та працюючи отохі-
рургом майже півсторіччя, персонально віднови-
ла слух у понад 6 000 пацієнтів.  

О.С. Коломійченко приділяв велику увагу 
вивченню спадкових, гормональних та інших 
аспектів розвитку отосклерозу, клінічному пе-
ребігу різних його форм, а також патологічним 
розладам внутрішнього вуха та вестибулярного 
апарату. Для того запросив проф. В.Г. Базарова, 
який розширив функції сурдо-акустичної лабо-
раторії, перейменувавши її відповідно поставле-
них завдань, у лабораторію клінічної аудіології 
та вестибулології. 

Не дивлячись на те, що слуховідновна хі-
рургія при отосклерозі досягла максимальної 
досконалості у даний час як у нашій державі, 
так в усьому світі, ще багато задач у проблемі 
отосклерозу до цього часу до кінця не вивчені. 

Мета роботи – визначити прогноз та ри-
зики виникнення вестибулярних розладів при 
слуховідновних операціях при отосклерозі. 

Основні завдання:  
1. Вивчити показники вестибулярної фун-

кції за даними об’єктивної спонтанної симпто-
матики (функції рівноваги та спонтанного ніста-
гму), а також електрофізіологічних змін викли-
каної експериментальної ністагмової реакції за 
допомогою комп’ютеризованої електроністаг-
мографії при функціональних навантаженнях за 
схемою проф. В.Г. Базарова до та у динаміці 
ранніх й віддалених післяопераційних термінах. 

 2. Співставити стан вестибулярних роз-
ладів зі структурними змінами МСКТ при ото-
склерозі. 

 3. Визначити прогностичні ознаки та ри-
зики виникнення вестибулярних розладів при 
різних формах отосклерозу. 

 Матеріал та методи обстежень. Здій-
снено аналіз обстежень, які проведені у 2016-
2018 рр. у 117 осіб з тимпанальною та змішаною 
формою отосклерозу до, у ранній та віддалені 
післяопераційні терміни після операції – порш-
невої стапедопластики. 

Були проаналізовані скарги у динаміці, 
анамнестичні дані, огляд ЛОР-органів, аудіоме-
трія,вестибулометрія, МСКТ (мультиспіральна 
комп’ютерна томографія).  

Обстежені пацієнти були розподілені на 3 
групи. У першу групу увійшли 23 особи з тим-
панальною (кондуктивною) формою отосклеро-
зу зі зниженням слуху за типом порушення зву-
копровідної функції у межах 39,0±1,2 дБ, з по-
рогами кістковопроведених звуків, які не пере-
вищували 9,0±0,7 дБ та кістково-повітряним 
інтервалом 28,0±0,6 дБ.  

У другу групу включено 82 особи зі змі-
шаним асиметричним зниженням слуху (звуко-
провідної та звукосприймальної функцій). У них 
пороги звукосприймальної (кістковопровідної) 
функції були зафіксовані у межах 20,5±0,9 дБ, зі 
зниженням звукопроведення до 45,7±0,5 дБ.  

Третю групу склали 12 пацієнтів, у кот-
рих спочатку реєстрували нисхідні аудіометри-
чні криві за типом сенсороневральної приглуху-
ватості (звукосприймальної) з поступовим про-
гресуючим зниженням звукопровідної функції, 
тобто у динаміці спостережень була визначена 
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приглухуватість, характерна для змішаної фор-
ми отосклерозу.  

 
Результати 
Серед обстежених 117 пацієнтів трьох 

груп в анамнезі відмічені спадкові кінетози у 
47,0% випадків. Із них у 14,0 % випадків при 
симетричній приглухуватості відзначена симет-
рична гіперрефлексія експериментальної ніста-
гмової реакції при функціональній стимуляції з 
відсутністю спонтанної симптоматики (спон-
танного ністагму та порушень функції рівнова-
ги), яка вказувала на скриту підвищену симет-
ричну збудливість вестибулярної функції за 
змішаним типом у цих пацієнтів. Підвищена 
вестибулярна збудливість, співпадала з наявніс-
тю спадкових кінетозів, що виникали у них при 
тривалих транспортних навантаженнях.  

У 28,0 % випадках при асиметричних 
змішаних слухових порушеннях виникали спад-
кові кінетози, які проявлялись асиметричністю 
вестибулярних реакцій. Вони, як й при симетри-
чних порушеннях, у ранньому післяопераційно-
му терміні (1-2 день після проведення хірургіч-
ної операції) зафіксовані у вигляді гострого ста-
ну вестибулярної дисфункції за периферичним 
типом з виникненням спонтанної симптоматики 
(появою спонтанного ністагму, вестибуло-
вегетативних рефлексів – нудоти та блювоти, а 
також порушень статики й координації рухів). 
Цей стан потребував своєчасної медикаментоз-
ної корекції.  

У 5,0 % випадків зареєстровані набуті кі-
нетози, які проявлялись при транспортних нава-
нтаженнях при появі шуму у вусі, відчутті за-
кладання та зниження слуху. За даними компле-
ксного обстеження у цих пацієнтів виявлена 
змішана форма отосклерозу.  

Співставлення даних вестибулярної дис-
функції зі структурними змінами на МСКТ, які 
проявлялись явищами розрідження кісткової 
тканини з переходом на вікна (овальне та круг-
ле) у хворих зі змішаною формою отосклерозу у 
3 випадках,звуженням розмірів овальних вікон з 
обох боків у 2 випадках, явищами демінераліза-
ції у завитці,у півколових каналах та у присінку 
у 4 випадках та явищ отоспонгіозу від овального 
вікна по ходу півколових каналів з обох боків у 
2 випадках, ознак високого стояння цибулини 
яремної вени з наявністю кісткового дефекту 
між каналом та стінкою внутрішнього слухового 
каналу (дивертикул цибулини) – в одному випа-
дку. Проведений аналіз свідчить про помірний 
кореляційний зв'язок (r=0,63) між виявленими 
порушеннями. 

Висновки  
1. Вивчено особливості клінічного перебі-

гу показників функціональних вестибулярних 
розладів у поєднанні зі структурними змінами у 
вушному лабіринті, які підвищують якість діаг-
ностики, сприяють вибору оптимальних лікува-
льних заходів при отосклерозі. 

2. Визначено, що вроджені кінетози, які 
проявляються симетричною гіперрефлексією 
експериментального ністагму є прогностичним 
чинником у формуванні вестибулярної дисфун-
кції при отосклерозі за змішаним типом.  

3. Встановлено, що набуті кінетози мо-
жуть бути ранньою ознакою основного захво-
рювання, що потребує своєчасного дообстежен-
ня та уточнення у динаміці. 

4. Досліджена при отосклерозі необхід-
ність превентивного лікування при явній чи 
скритій вестибулярній дисфункції, гострого вес-
тибулярного стану, вроджених та набутих форм 
кінетозів, а також при знахідках на МСКТ. 

 
© Н.С. Міщанчук , О.М.Борисенко, А.Л. Бобров, Ю.П Терницька, 2019 
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РОЗПОДІЛ СКАРГ МІСЦЕВОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ  
У ПАЦІЄНТІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГІПОТОНУСНОЮ ДИСФОНІЄЮ  

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АМПЛІТУДИ АРВМ 
 

Низкою дослідників доведено неабияку 
роль стану слухового аналізатора у виникненні 
та розвитку функціональних порушень голосу, 
оскільки існує тісний взаємозв'язок голосоутво-
рюючої і слухової систем, який реалізується, 
насамперед, за рахунок центральних механізмів 

взаємодії (Б.М. Сагалович, 1991; О.С. Орлова, 
1991 та ін.). Автори (Д.И. Заболотный, Т.А. 
Шидловская, 1998; Т.А. Шидловська, 1998; 
2011; Т.А. Шидловська і співавт., 2004 та ін.) 
вказують що найтяжчий перебіг функціональ-
них дисфоній спостерігається у хворих з більш 
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вираженими функціональними змінами в стов-
буромозкових структурах слухового аналізатора 
за даними слухових викликаних потенціалів 
(СВП). 

Нині широке розповсюдження знайшов 
метод імпедансної аудіометрії, який дає можли-
вість до деякої міри оцінити стан стовбуромоз-
кових структур головного мозку за даними амп-
літудних характеристик АРВМ (акустичного 
рефлексу внутрішньовушних м'язів) (Burkey et 
al, 1996 ).  

Метою даної роботи стало дослідження 
розподілення місцевих та загальних скарг у па-
цієнтів з хронічною функціональною гіпотонус-
ною дисфонією (ХФГД) в залежності від амплі-
туди АРВМ. Проведені нами дослідження 
АРВМ у 155 хворих на функціональну гіпотону-
сну дисфонію показали, що у 20 хворих 
(12,83%) амплітуда акустичного рефлексу зна-
ходилася в межах норми і становила 
(0,21±0,006) та (0,22±0,004) см3 при іпси- та ко-
нтралатеральній симуляції відповідно. Ці хворі 
були нами виділені у групу І. У 52 досліджува-
них хворих (33,58 %) мала місце низька амплі-
туда АРВМ, яка склала (0,07±0,006) та 
(0,08±0,005) см3 відповідно при іпси- та контра-
латеральній стимуляції. Хворі на ХФГД з низь-
кою амплітудою АРВМ були віднесені нами до 
групи ІІІ. До ІІ групи увійшли 83 хворих (53,54 
%) з помірно зниженою амплітудою АРВМ до 
(0,14±0,009) та (0,15±0,009) см3 при іпси- та ко-
нтралатеральній стимуляції відповідно. 

Розподіляючи місцеві скарги хворих на 
ХФГД в залежності від амплітуди АРВМ (групи 
І, ІІ та ІІІ) нами було виявлено, що незалежно 
від амплітуди АРВМ, практично всіх хворих на 
ХФПГ турбувала захриплість голосу. Диском-
форт в області гортані мав місце в 100% випад-
ків у хворих з помірно та значно зниженою амп-
літудою АРВМ (групи ІІ та ІІІ) і у 75% випадків 
у І групі з нормальними значеннями амплітуди 
акустичного рефлексу. Скарги на покашлюван-
ня та підвищену втомлюваність голосового апа-
рату значно менше турбували хворих І групи ( в 
40 та 50% відповідно), ніж осіб ІІ та ІІІ груп. У 
другій групі відсотковий вміст таких скарг ста-

новив 83,13 та 86,74%, а у ІІІ – 73,13 та 94,23% 
відповідно. Ще більш цікавим виявився розпо-
діл загальних скарг в залежності від величини 
амплітуди АРВМ. У хворих І групи з нормаль-
ною амплітудою АРВМ зовсім не було скарг на 
запаморочення та порушення пам'яті. Пацієнтів 
ІІ групи з помірним зниженням амплітуди 
АРВМ зазначені скарги турбували в 18,07 та 
32,53% відповідно, а хворих зі значно зниженою 
амплітудою акустичного рефлексу – в 76,9 та 
75,0%.  

Менше 10% досліджуваних I групи скар-
жилися на тяжкість в голові, порушення сну та 
дискомфорт в області серця і 15% - на лабільний 
АТ. В ІІ групі зазначені показники склали 57,83; 
46,99; 36,14 та 48,19% відповідно. В ІІІ групі 
скарги на відчуття тяжкості в голові спостеріга-
лися в 84,61% випадків, на порушення сну - 
80,77%, а серцебиття та дискомфорт в області 
серця - в 69,23%. Лабільний АТ турбував хворих 
ІІІ групи в 78,85% випадків. Тобто скарги на 
відчуття тяжкості в голові, порушення сну, ла-
більний АТ та дискомфорт в області серця наба-
гато частіше спостерігалися у хворих на ХФГД 
ІІІ групи з низькою амплітудою АРВМ (отже, з 
певною дисфункцією стовбуромозкових відділів 
слухового аналізатора).  

Емоційна нестійкість була притаманна 
майже всім пацієнтам ІІІ групи (92,3%) і пере-
важній більшості (85,0%) хворих І групи. В ІІ 
групі досліджуваних емоційна нестійкість тур-
бувала 59,04% хворих.  

Проведені нами дослідження демонстру-
ють наявність більш виражених скарг загально-
го характеру у хворих на функціональні дисфо-
нії зі зниженою амплітудою АРВМ. Також слід 
відмітити більшу схильність хворих цієї групи 
до рецидивування захворювання. Так, середня 
кількість рецидивів на протязі року у пацієнтів 
ІІІ групи була найвищою – (5,44±0,26) на протя-
зі року, а у пацієнтів І та ІІ груп становила 
(1,75±0,1) та (3,42±0,7) відповідно.  

Таким чином, на нашу думку, величина 
амплітуди АРВМ може бути використана в яко-
сті об'єктивного критерію для визначення тяж-
кості перебігу функціональних дисфоній. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДЕОЛАРИНГОСТРОБОСКОПІЇ  
ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕННЯХ ГОЛОСОУТВОРЕННЯ 

 
Серед діагностичних методик в фоніатри-

чній практиці провідне місце належить стробос-
копії (Л.Б. Дмитриев и соавт., 1990, Ю.С. Васи-
ленко, 2002; Г.Ф. Иванченко, 1993 та ін..). В су-
часному світі цифрових технологій на перше 
місце в діагностиці порушень голосоутворення 
виходить відеоларингостробоскопія, яка дозво-
ляє оцінити не тільки зовнішній вигляд гортані, 
а також докладно відстежити моторику голосо-
вих складок, задокументувати результати об-
стеження. 

Як формулюють Ю.С. Василенко та спі-
вавт. (1997), метод відеоларингоскопії надає 
наступні можливості: отримати збільшене зо-
браження; розширити обсяг досліджень і вивчи-
ти відділи, які раніше були недосяжні; здійснити 
обговорення діагнозу у формі консиліуму і не-
одноразового перегляду записів; використати 
відеозаписи та відео знімки для документації 
результатів лікування в динаміці; застосувати як 
способу біологічного зворотнього зв’язку при 
лікуванні пацієнтів. 

Метою даного дослідження стало визна-
чення відеоларингостробоскопічних ознак у 
хворих з функціональними порушеннями голо-
соутворення: функціональною гіпотонусною 
дисфонією (ФГД) і функціональною афонією 
(ФА).  

Нами були обстежені 55 пацієнтів з функ-
ціональними дисфоніями: 40 пацієнтів з функці-
ональною гіпотонусною дисфонією і 15 з функ-
ціональною афонією. Вік пацієнтів знаходився в 
межах від 16 до 47. В якості контролю були об-
стежені 15 ларингологічно здорових осіб віком 
від 20 до 35 років. Обстеження виконувалися на 
відеоларингостробоскопі фірми “Karl Storz” 
(Німеччина).  В ході дослідження було вияв-
лено, що у всіх пацієнтів з ФГД (100%) спосте-

рігалася ослабленість та асинхронність вібрато-
рних коливань, як за частотою, так і за ампліту-
дою, також у всіх 100 % пацієнтів мало місце 
неповне змикання глоттісної щілини при фона-
ції в фазі закриття, щодо «стробоскопічного ко-
мфорту», то у переважної більшості хворих ця 
ознака була позитивною – 38 осіб (95%), у 2-х 
пацієнтів (5%) «стробоскопічний комфорт був 
відсутній, у всіх 100 % пацієнтів симптом «сли-
зової хвилі» був позитивним. Також у 14 (35%) 
хворих спостерігалося підвищення тонусу вес-
тибулярних складок, а у 2 (5%) пацієнтів реєст-
рувався псевдоскладковий механізм голосоут-
ворення. При обстеженні пацієнтів з функціона-
льною афонією виявилося, що у 6 (40,00 %) від-
бувається значене зниження амплітуди вібрато-
рних коливань, у 9 (60,00%) вібраторні коли-
вання взагалі відсутні. У всіх 15 пацієнтів не 
відбувається повного закриття глоттісної щіли-
ни при фонації. «Стробоскопічний комфорт» не 
досягається в жодному випадку, що свідчить 
про виражену дискоординацію або повну відсу-
тність вібраторних коливань. Ознака «слизової 
хвилі» реєструється у всіх пацієнтів з функціо-
нальною афонією. У 10 (66,66%) пацієнтів вияв-
лений гіпертонус вестибулярного відділу горта-
ні і у 7 (46,66 %) з псевдоскладковим механіз-
мом голосоутворення. 

Отже, відеоларингостробоскопічне дослі-
дження у хворих з функціональними дисфонія-
ми дозволяє об’єктивно оцінити моторику голо-
сових складок і визначити основні стробоскопі-
чні об’єктивні критерії функціональних дисфо-
ній, таких як функціональна гіпотонусна дисфо-
нія та функціональна афонія. На нашу думку, 
застосування даного методу дослідженя сприяє 
підвищенню якості діагностики функціональних 
порушень голосоутворення. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЦЕПТИВНИХ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ  
У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ БОЙОВОЇ АКУТРАВМИ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ  

ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 
 

Події останнього часу у нашій країні ак-
туалізували багато питань військової медицини і 
змусили більш уважно поставитися до можли-
востей ризику виникнення акутравми, акубарот-
равми. Зросли випадки ушкодження слухової 
системи внаслідок мінно-вибухової та інших 
видів травм Тому постає питання про система-
тизацію отриманих даних і визначення особли-
востей надання медичної допомоги таким хво-
рим.  

За період 2014 – початок 2019 рр. у ДУ 
«Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С.Коломійченка НАМНУ» та клініку отори-
ноларингології Військово-медичного клінічного 
Центру південного регіону звернулися понад 
1000 військовослужбовців (бійців ЗСУ, Націо-
нальної гвардії України та добровольчих бата-
льйонів) з наслідками акубаротравматичного 
ураження слухової системи в зоні бойових дій, 
яких було обстежено і призначено лікування.  

З метою призначення патогенетчно об-
ґрунтованого лікування постраждалих з акутра-
вмою із зони бойових дій нами було проведено 
комплексне обстеження за допомогою низки 
психоакустичних, електрофізіологічних, елект-
роакустичних методик (суб’єктивна аудіометрія 
у повному обсязі, в т.ч. в розширеному діапазоні 
частот, РЕГ, ЕЕГ, ЕКГ, КСВП, ДСВП, ОАЕ, 
АРВМ, УЗДГ, вестибулометрія та ін.). Проведе-
ні дослідження у даного контингенту показали 
певні особливості діагностики та лікування та-
ких хворих не тільки порівняно з професійною 
приглухуватістю, отриманою внаслідок трива-
лого хронічного шумового впливу, але і навіть 
при порівнянні з акутравмами «мирного» часу. 
Виявлені зміни були підставою для конкретних 
індивідуальних призначень в рамках комплекс-
ного лікування пацієнтів з акутравмою. Обсте-
ження проводилося в т.ч. в динаміці лікування з 
метою коригування призначень. 

У пацієнтів з бойовою акутравмою має 
місце ураження усіх відділів слухового аналіза-
тора, і периферичних, і центральних структур. У 
них вираженими є симптоми, що значно погір-
шують якість життя – порушення слуху, висна-
жливий суб’єктивний вушний шум, дискомфорт 
сприйняття гучної мови та різних звуків, явища 
ФПЗГ (феномен прискореного зростання гучно-
сті), порушення розбірливості мови, запаморо-
чення, дратівливість, тривожність, порушення 
сну, тощо. 

Зауважимо, що у пацієнтів з акутравмою, 
отриманою в бойових умовах, спостерігаються 
виражені ауральні та екстраауральні зміни, які 
мають особливості, що необхідно вразовувати 
при їх лікуванні. Згідно отриманих нами резуль-
татів обстеження, у таких хворих спостеріга-
ються виражені екстраауральні порушення, осо-
бливо, з боку ЦНС та мозкового кровообігу, що 
значною мірою визначає підходи до лікування 
таких хворих. Зокрема, серед особливостей ста-
ну мозкового кровообігу у хворих з акутравмою 
можна виділити випадки вираженого зниження 
пульсового кровонаповнення. Причому таке 
зниження нерідко відбувалося у всіх стандарт-
них відведеннях (ФМ та ОМ), а не тільки у вер-
тебрально-базилярній системі, як це часто зу-
стрічається при СНП. Також ми спостерігали 
велику частку випадків нестійкого (59,5%) та 
зниженого (32,8%) тонусу судин, та випадки 
атонічної кривої (24,1 %). Утруднення венозно-
го відтоку мало місце практично в усіх обсте-
жених нами осіб з акутравмою. За даними ЕЕГ, 
у обстежених нами осіб було виявлено переваж-
но іритативні зміни як при фоновому записі, так 
і при функціональних навантаженнях, особливо 
– гіпервентиляції, виражені в різному ступені; 
дезорганізація і десинхронізація основних рит-
мів, значне подразнення коркових, діенцефаль-
них, діенцефально-стовбурових та медіобазаль-
них структур головного мозку. Практично у всіх 
обстежених нами хворих було виявлено вести-
булярну дисфункцію, переважно у вигляді 
центрального вестибулярного синдрому. 

Ці характерні зміни і обумовлюють особ-
ливості надання медичної допомоги постражда-
лим. У комплексному лікуванні сенсоневраль-
них порушень слуху у пацієнтів з бойовою аку-
травмою використовуються групи препаратів, 
що прямо або опосередковано впливають на 
стан слухового аналізатора, центральної нерво-
вої та серцево-судинної систем, а також вести-
булярного аналізатора. Однак, слід враховувати 
обмеження та особливості застосування препа-
ратів. Так, спазмолітичні препарати не слід при-
значати пацієнтам з ризиком кровотечі, отже ці 
препарати слід призначати з обережністю. А, 
наприклад, ноотропіл слід дуже обережно і не-
великими дозами застосовувати у випадку ви-
ражених іритативних змін мозкової діяльності 
(що виявляється у переважної більшості пост-
раждалих в зоні бойових дій), також він проти-
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показаний при будь-яких проявах судомної го-
товності, епілептоформних проявів (а це нерідко 
спостерінається у бійців) та у гострому періоді 
ЧМТ. В гострому періоді тяжкої акубаротравми 
з контузією протипоказане застосування вели-
ких доз ноотропів, а надалі їх застосування до-
цільне у невеликих дозах. Отже, великі дози 
ноотропіла протипоказані при станах, нерідко 
притаманних даному контингенту хворих, він 
має належну ефективність тільки у разі призна-
чення помірних доз.  

Запропонований нами підхід до лікування 
СНП при бойовій акутравмі включає наступні 
заходи: 1. Дезінтоксікаційна, кровоспинна та 
протишокова терапія на першому етапі; 2. Пре-
парати, які сприяють покращенню функціона-
льного стану ЦНС (ноотропні препарати, препа-
рати, що стимулюють метаболізм нервової, на-
самперед мозкової тканини); 3. Препарати, які 
покращують мозковий кровообіг (в залежності 
від характеру і ступеню виявлених змін – пок-
ращення кровонаповнення, венозного відтоку); 
4. Ендауральний ультрафонофорез в гострому 
періоді; 5. Препарати, які нормалізують АТ; 
6.Спазмолітичні препарати у разі наявності спа-
зму судин головного мозку та відсутності про-
типоказань; 7. Заспокійливі засоби; 8. Адапто-
гени; 9. Гіпербарична оксигенація за показання-
ми. 

Слід зазначити, що багато пацієнтів мали 
повторну акутравму - багаторазовий уражаючий 
вплив звуків високої інтенсивності, а також су-
путні травматичні ураження опорно-рухового 
апарату, осколкові поранення, ЧМТ та інші 
ушкодження, а отже першочергово вони прохо-
дили лікування у фахівців інших профілів, що 
суттєво впливало на ефективність лікування 

акутравми, оскільки втрачався час і розвивалися 
незворотні зміни у структурах слухового аналі-
затора. До цього часу у багатьох випадках мо-
жуть розвинутися стійкі порушення слуху, які 
складно піддаються корекції. Загалом акутрав-
матична СНП складно піддається лікуванню. 
Однак, не зважаючи на те, що в одних випадках 
вдається повністю відновити слухову функцію, 
а в інших лише полегшити стан хворих при тя-
жкому перебігу захворювання або ж зупинити 
його стрімке прогресування, необхідно лікувати 
всіх хворих з бойовою акутравмою і намагатися 
досягти хоч незначного ефекту навіть в прогно-
стично несприятливих випадках. Своєчасне і 
цілеспрямоване надання відповідної допомоги 
дозволяє підвищити її ефективність та уникнути 
значних порушень слухової функції та інваліди-
зації пацієнтів в майбутньому. 

Висновки: 
1. Постраждалим з бойовою акутравмою 

слід якомога швидше призначити цілеспрямова-
не лікування з урахуванням даних інструмента-
льних обстежень; 2. Урахування даних різних 
методів комплексного обстеження дозволяє де-
тально діагностувати порушення у різних відді-
лах слухового аналізатора та оцінити вираже-
ність екстраауральних проявів, сприяє цілесп-
рямованому призначенню комплексного ліку-
вання хворим з акутравмою, що підвищує його 
ефективність; 3. Своєчасно розпочате цілеспря-
моване лікування з урахуванням стану різних 
відділів слухового аналізатора та екстрааураль-
них змін дозволяє попередити прогресування 
сенсоневральних порушень слуху і формування 
тяжкої СНП у хворих з бойовою акутравмою, а 
у низці випадків – покращити слухову функцію 
у даної категорії хворих. 
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РОЛЬ МІСЦЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  
НОСА ТА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ 

 
Запальні захворювання носоглотки посі-

дають провідне місце в патології ЛОР-органів. 
Особливо актуальною ця проблема стає у вес-
няний та осінній періоди, коли кількість вірус-
них захворювань значно підвищується, що 
спричинює збільшення епізодів гострих рино-
синуїтів, так і загострень хронічних запальних 
захворювань носа та придаткових пазух. На сьо-

годні однією з основних проблем у лікуванні 
запальних захворювань верхніх дихальних шля-
хів є часто невиправдане призначення системної 
антибактеріальної терапії, при лікуванні гострих 
вірусних інфекцій. Така проблема виникає  в 
лікуванні гострих і хронічних риносинуїтів. 
Враховуючи такі побічні дії при призначенні 
системних антибіотиків, як зниження опірності 
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організму, підвищення мультирезистентності 
мікрофлори, розвиток грибкових ускладнень, 
симптоми інтоксикації тощо, зрозумілою стає 
зацікавленість фахівців у ефективній місцевій 
терапії запальних захворювань носа та навколо-
носових пазух. 

Також, доведено, що своєчасне застосу-
вання місцевої антибактеріальної терапії у ліку-
ванні риносинуїтів дає можливість зупинити 
запальний процес на ранній стадії та покращити 
загальний стан пацієнта. 

Усе вищенаведене свідчить про важли-
вість місцевої медикаментозної терапії риноси-
нуїтів, до переваг якої відносять: безпосередній 
контакт препарату із слизовими оболонками 
носа та носоглотки, можливість створення лока-
льної високої концентрації препарату, мінімаль-
на системна дія або її відсутність, а також прос-
тота і доступність методів введення. 

У зв’язку з цим на особливу увагу у за-
стосуванні в клінічний практиці заслуговують 
місцеві назальні спреї Полідекса з фенілефри-
ном та Ізофра, виробництва компанії «Лабора-
торії Бушара-Рекордаті» (Франція). Полідекса з 

фенілефрином, завдяки своєму комбінованому 
складу (два антибіотики – неоміцин та полімік-
син В; сосудозвужувальний компонент – фені-
лефрин, та протизапальний компонент – декса-
метазон) чинить місцеву антибактеріальну, про-
тинабрякову та протизапальну дію. Являючи 
собою, по суті, комбіновану терапію в одному 
флаконі. Що є дуже зручним як для лікаря, так і 
для пацієнта, забезпечує високу ефективність 
лікування та високий рівень комплаєнсу. Пре-
парат широко застосовують у лікуванні дорос-
лих пацієнтів, а також, дітей з 12 років. Спрей 
Ізофра містить антибіотик широкого спектру 
фраміцетин, який діє на всі найбільш поширені 
збудники риносинуситів та аденоїдитів. Препа-
рат можна застосовувати для лікування риноси-
нуїтів та аденоїдитів як у дітей (починаючи з 1 
року життя), так і у дорослих пацієнтів. 

Наша багаторічна практика застосування 
цих препаратів підтверджує їх високу ефектив-
ність (як у складі комплексної терапії, так і у 
мототерапії – в залежності від тяжкості захво-
рювання та особливостей і потреб конкретного 
пацієнта), а також їх високий рівень безпеки. 
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ОЦІНКА ГАЗООБМІНУ В ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНІЙ ПАЗУСІ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ КТ 
ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ 

 
Одним із важливих питань в хірургії по-

рожнини носа та приносових пазух є максима-
льне збереження під час втручання анатомічних 
структур, які не ушкоджені патологічним про-
цесом. Тому пошук нових хірургічних доступів 
та хірургічних прийомів під час оперативних 
втручань є актуальним. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
145 хворих, яким було проведено оперативне 
втручання з приводу таких діагнозів, як Міце-
тома верхньощелепної пазухи та Кіста верхньо-
щелепної пазухи. Одночасно з цим була викона-
на, при необхідності, септопластика, вазотомія 
та конхотомія. В передопераційному періоді, всі 
хворі пройшли загальноклінічне обстеження, 
дослідження функції зовнішнього дихання, а 
також КТ приносових пазух та відеоендоскопіч-
не обстеження порожнини носа. Для оцінки вен-
тиляції верхньощелепної пазухи застосовува-
лась розрахункова методика на підставі резуль-
татів вимірювання розмірів анатомічних утво-
рень та показників зовнішнього дихання. 

Хворі були розподілені на три клінічні 
групи. До першої досліджуваної групи (90 осіб) 
увійшли хворі, яким було проведено видалення 
кісти та міцетоми верхньощелепної пазухи підс-
лизово через нижній носовий хід, при чому, 
втручання на структурах середнього носового 
ходу не проводилось. До другої групи (55 осіб) 
увійшли хворі, яким проводилось видалення 
кісти або міцетоми через середній носовий хід 
шляхом розширення природнього співустя вер-
хньощелепної пазухи. Також було проаналізо-
вано КТ приносових пазух та обстежено показ-
ники зовнішнього дихання у пацієнтів (60 осіб, 
яких було віднесено до третьої досліджуваної 
групи), які проходили обстеження у стоматолога 
при підготовці до імплантації зубів, при чому 
скарг на утруднення носового дихання, патоло-
гії з боку приносових пазух та порушення архі-
тектоніки порожнини носа виявлено не було. 

Було проведено аналіз показників венти-
ляції верхньощелепної пазухи в післяоперацій-
ному періоді у пацієнтів першої та другої об-
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стежуваних груп в порівнянні із пацієнтами тре-
тьої групи, при чому було виявлено, що у паціє-
нтів першої та третьої груп показники вентиля-
ції співпадають у 87% випадків, тоді як у паціє-
нтів другої та третьої груп це співпадіння лише 
у 8% відсотків. Таким чином,в післяоперацій-
ному періоді, після видалення міцетоми або кіс-

ти із верхньощелепної пазухи через нижній но-
совий хід, розрахункові показники вентиляції 
верхньощелепної пазухи достовірно більше 
співпадають із показниками осіб, які мають но-
рмальну архітектоніку порожнини носа та при-
носових пазух, ніж при видаленні кісти або мі-
цетоми через середній носовий хід. 
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С.Э. ЯРЕМЧУК (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ПРОЕКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 
ФИТОПРЕПАРАТА НА КЛЕТКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА 

 
Наиболее частой воспалительной патоло-

гией верхних дыхательных путей является ост-
рый ринит. Им ежегодно болеют около 10% на-
селения. На сегодняшний день 100% населения 
планеты в возрасте старше 2-х лет хотя бы один 
раз в жизни переболели острым ринитом. В 90% 
случаев эта патология вызвана вирусами, кото-
рые в свою очередь ослабляют иммунитет и 
способствуют присоединению бактериальной 
инфекции. Первый ответ слизистой оболочки 
носа на воздействие повреждающего агента и 
воспалительная реакция с гиперсекрецией сли-
зи. Накопление слизи в дыхательных путях при 
воспалительном процессе способствует дли-
тельному контакту вирусов или бактерий со 
слизистой оболочкой околоносовых пазух, что 
вызывает колонизацию патогенов, которая, в 
свою очередь, приводит к усилению локальной 
воспалительной реакции слизистой оболочки. 

Цель исследования: экспериментальное 
обоснование эффективности применения препа-
рата BNO 101 («Синупрет») при остром рините 
путем исследования его влияния на клеточный 
состав слизистой оболочки носа, в особенности 
на мерцательный эпителий. 

Материалы та методы. 
Для исследования протективного дейст-

вия препарата BNO 101 была создана экспери-
ментальная модель острого ринита у крыс. 60 
животных  были разделены на 3 группы (кон-
трольная, экспериментальная патология, экспе-
риментальная патология+синупрет) по 20 жи-
вотных в каждой. Длительность эксперимента 
составила 2 недели. BNO 101 применялся по 1 
капле 1 раз в день в течение 14 дней на кусочке 
черного хлеба. С помощью гистологических 
исследований было доказано, что применение 
BNO 101 при остром рините препятствует раз-
витию атрофических и деструктивных измене-

ний мерцательного эпителия, не изменяя при 
этом величину бокаловидных клеток. 

Результаты исследования. 
В составе обонятельного эпителия кон-

трольных животных содержатся ресничные эпи-
телиоциты (площадь сечения их ядер на 3-й и 
14-й дни исследования равнялась соответствен-
но 24,60±1,32 мкм2 и 26,49±1,07 мкм2), встав-
ные эпителиоциты и бокаловидные слизистые 
клетки (площадь сечения которых на 3-й и 14-й 
дни исследования составила 126,52±13,00 мкм2 
и 130,50±11,51 мкм2). При развитии острого 
ринита на 3-й день после простуживания жи-
вотных наблюдалось достоверное уменьшение 
высоты обонятельного эпителия (27,59±1,13 
мкм), то есть на 31% по сравнению с контролем, 
что свидетельствует о его частичной атрофии. 
При этом также на 29% по сравнению с контро-
лем уменьшалась площадь сечения ядер рес-
ничных клеток. Ядра этих клеток на микрофото-
графиях выглядят темными, гиперхромными. 
Это свидетельствует о снижении функциональ-
ной активности таких ядер. Площадь сечения 
слизистых бокаловидных клеток имела тенден-
цию к росту, но достоверно не отличалась от 
этого параметра у контрольных животных. У 
простуженных животных, которые в течение 3-х 
дней от начала развития экспериментальной 
патологии получали BNO 101 составляла 89% 
от значений этого параметра в контроле. Это 
может свидетельствовать о протекторном эф-
фекте препарата предупреждающем развитие 
атрофии обонятельного эпителия при развитии 
острого экспериментального неаллергического 
ринита. Площадь сечения ядер ресничных кле-
ток была достоверно ниже на 24%, чем у кон-
трольных крыс и не отличалась от аналогичного 
показателя у простуженных животных, не полу-
чавших BNO 101. Площадь сечения слизистых 
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бокаловидных клеток хотя и выросла на 30%, 
однако достоверно не отличалась от этого пара-
метра двух других групп. 

У простуженных животных на 14-й день 
от начала создания экспериментальной патоло-
гии также было найдено достоверное уменьше-
ние высоты обонятельного эпителия до 
28,82±0,95 мкм, в то время как у контрольных 
крыс этот параметр равен 40,08±1,87 мкм, то 
есть был выше на 28%. Это свидетельствует о 
частичной атрофии обонятельного эпителия при 
остром рините. При этом также уменьшалась на 
18% площадь сечения ядер ресничных клеток. 
Ядра этих клеток на полученных микрофото-
графиях выглядят темными и гиперхромными, 
что дает основания для утверждения о сниже-
нии функциональной активности последних. 
При этом площадь сечения слизистых бокало-
видных клеток возрастает на 34%, что свиде-
тельствует о гипертрофии этих клеток.  

У простуженных животных, которые на 
протяжении всего времени протекания острого 
ринита (14 дней) получали BNO 101 высота 
обонятельного эпителия лишь на 13% меньше 
(34,77±2,07 мкм), чем у контрольных животных 
(40,08±1,87 мкм), и достоверно выше, чем у 
простуженных крыс, не получавших вышеука-
занный препарат (28,82±0,95 мкм). То есть, пре-
парат BNO 101 частично предотвращает атро-
фию обонятельного эпителия при течении ост-
рого экспериментального ринита, вызванного 
простудой. Площадь сечения ядер ресничных 

клеток хотя на 10% меньше, чем в контрольной 
группе, но снижение этого параметра не являет-
ся вероятным. Вместе с тем следует отметить 
тенденцию к росту этого параметра по сравне-
нию с экспериментальной группой животных, 
не получавших препарат. Ядра клеток в этой 
группе являются менее гиперхромными. Пло-
щадь сечения слизистых клеток выше на 34%, 
чем в контрольной группе, подобно животным, 
которые не получали данного фармакологиче-
ского средства, то есть, имеет место гипертро-
фия слизистых клеток. Таким образом, в усло-
виях развития острого ринита как следствия 
простуды использование растительного препа-
рата  BNO 101  проявляет определенный про-
текторный эффект предупреждая атрофию обо-
нятельного эпителия и ресничных клеток. При 
этом применение этого препарата почти не из-
меняет степень гипертрофии бокаловидных кле-
ток, которые вырабатывают слизь. 

Выводы.  
В результате проведенного эксперимента 

установлено, что применение препарата BNO 
101 при лечении острого ринита является эф-
фективным и обоснованным. Экспериментально 
доказано, что использование препарата BNO 
101  с самого начала заболевания препятствует 
развитию деструкции реснитчатых клеток и ат-
рофии обонятельного эпителия. 

Результаты исследования опубликованы в 
Clinical Phytoscience (2015) 1:8, DOI 
10.1186/s40816-015-0009-9. 
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A. BAJUREANU, A. SANDUL, D. RUSU, E. CERNOLEV (CHISINAU, REPUBLIC OF MOLDOVA)  

ENDOSCOPIC APPROACH OF FRONTOETMOIDALOSTEOMA –  
COMMENTS ON TWO CLINICAL CASES 

 
Aim of the study: To underline the advan-

tages ofnasal endoscopic sinus surgery offers a mi-
nimally invasive alternative in the treatment of pa-
ranasal sinus osteomas. 

Material and methods: We present two cas-
es of a 22-years-old and, a 22-year-old patient from  
IMSP SCR “Timofei Mosneaga” with a history of 
frontal headache and exoftalm. The computer to-
mographic exam remark the presence of a left et-
moidal tumor and a left frontoethmoidal tumor 
which is bone consistency. 

Results: The surgical approach was only en-
doscopic, with the complete removal of the tumors 

and ensuring the physiological frontal sinus drai-
nage. The endoscopic approach offers marked ad-
vantages over the traditional open techniques. 
These are, excellent cosmetic results without any 
external incision, shorter duration of operative time, 
and early discharge from hospital. It also allows 
closer and more direct visualization during opera-
tion. Normal sinonasal functioning can be expected 
after the initial period of healing. 

Conclusions: The osteoma of paranasal si-
nus is a benign tumor which is characterized by a 
slow growth rate. It is frequently asymptomatic and 
diagnosed incidentally at the CT Scan. When they 
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produce symptoms, headache or facial pain loca-
lized over the area of osteoma is the most common 
one. Other symptoms include facial deformity, 
anosmia, rhinorrhea or secondary sinusitis. They 
may also produce orbital or intracranial complica-
tions when they extend beyond the limits of the 
sinuses. Orbital symptoms include diplopia, propto-
sis, exophthalmos, and vision changes. The surgical 
approach was only endoscopic, with the complete 

removal of the tumor and ensuring the physiologi-
cal frontal sinus drainage. We underline the advan-
tages of this minimally invasive method compared 
with traditional method. Although it is a safe tech-
nique, meticulous care and patience is necessary to 
prevent potential complications such as cerebros-
pinal fluid leakage and loss of vision. 

Key words: frontoetmoidal osteoma, para-
nasal sinus osteoma, frontal sinus, FESS 
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M. BURACOVSCHI, A. SANDUL, O. BORISENKO, G. ZAPUHLIH, I. GLAVAN  
(CHIȘINĂU, REPUBLIC OF MOLDOVA; KYIV, UKRAINE) 

ACOUSTIC NEUROMA – RETROSPECTIVE STUDY IN REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

Introduction: 
Vestibular schwannoma is a benign, intra-

cranial tumor of the vestibulocochlear nerve. It 
represents 6% of total intracranial tumors and 80% 
of tumors of the cerebellopontine angle. In 95% of 
cases vestibular schwannoma is sporadic and in 5% 
of cases it is caused by type II Neurofibromatosis.  

In USA frequency of clinically diagnosed 
acoustic neuroma is 10-20 cases from 1.000.000 
population, that corresponds to approximately 
2500-3000 new cases per year (Nestor, Korol, Nu-
tik, & Smith, 1988; Stangerup, Tos, Caye-
Thomasen, Tos, Klokker, &Thomasen., 2004). 

Most frequent symptom of vestibular 
schwannoma is sensoneural hearing loss in 95% of 
cases. Tinnitus is the second most frequent symp-
tom (Lee et al 2005). Headache is found in 50-60% 
of cases and disequilibrium is found in 50% of cas-
es in large tumors.  

Materials and methods: 
We performed a retrospective study of pa-

tients with vestibular schwannoma treated surgical-
ly in Republic of Moldova. Starting from 2010 up 
to now, in 2 Neurosurgery departments, 65 patients 
with acoustic neuroma were treated surgically 
through retrosigmoid approach.  

Results: 
Male-female ratio was 20 to 45 cases and ru-

ral-urban ratio was 23 to 42 cases. Most of patients 
were of age between 51-60 years old – 21 cases, 41-
50 years old – 16 cases, 61-70 years old – 11 cases, 
31-40 years old – 10 cases, 21-30 years old – 4 cases, 
71-72 years old – 3 cases. Illness duration in 20 cases 
was between 1,5-4 years, in 18 cases less than a year, 
in 15 cases between 5 and 10 years, in 12 cases more 

than 10 years. 60 patients of 65 had complains of 
headache. Sensorineural hearing loss was found in 
58 cases, in 28 casescophosis being present. Tinnitus 
was found in 16 cases, facial nerve paralysis in 20 
cases, vertigo in 47 cases, cerebellar ataxia in 42 cas-
es and bulbar palsy in 8 cases. Most of tumors were 
of large and giant dimensions: in 21 cases tumor was 
between 25-40 mm, in 20 cases tumor was more than 
40 mm, in 6 cases it was between 11 – 25 mm. In 18 
cases tumor size wasn’t mentioned. Postoperative 
sequelae in 30 cases were presence of facial nerve 
paralysis, 9 cases complicated with cerebellar syn-
drome, 2 cases complicated with bulbar palsy and 2 
cases were lethal. 

Discussion:  
In most of cases unilateral sensorineural 

hearing loss and cophosis were the first complaints 
of patients. In 41 patients tumor was of a large and 
giant size as a result of tardive diagnosis of acous-
tic neuroma.In 38 patients illness evolution up to 
hospitalization was less than 4 years and in 18 
cases less than 1 year that leads us to the fact that 
vestibular schwannoma tumor in this cases grew 
rapidly. 

Conclusions: 
 All patients with unclear, alternant unilateral 

sensorineural hearing loss that doesn’t respond to 
specific conservative treatment are suspected to 
have an acoustic neuroma that can be definitely 
diagnosed only by the MRI with contrast. Surgical 
treatment approach depends on tumor size, localiza-
tion and extent of the tumor and its symptomatolo-
gy. Tumor growth phase, size, surgical approach 
determines the presence or absence of postoperative 
sequelae and complications. 

 
© M. Buracovschi, A. Sandul, O. Borisenko, G. Zapuhlih, I. Glavan, 2019 
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V. ENACHI, A. SANDUL, A. ANTOHI, X. MOSCALU (CHISINAU, REPUBLIC OF MOLDOVA) 

ANATOMICAL VARIATIONS OF THE SOFT PALATE- THE PREDISPOSING FACTOR  
OF  OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME 

 
Introduction: Obstructive Sleep Apnea Syn-

drome is characterized by the occurrence of recur-
rent episodes of upper airway collapse which result 
in partial or total stopping of airflow over the oro-
nasal region over 10 seconds. The severity of this 
syndrome is marked by the consequences that it 
has: intermittent desaturation, excessive daytime 
sleepiness. 

Objective of the study: Identification of 
anatomical variations of the soft palate that favors 
the manifestation of obstructive sleep apnea syn-
drome. 

Material and methods: Descriptive study. A 
lot of 40 patients was included on the 10-question 
selection questionnaire. Patients were examined: 
oropharynx, rhinoscopy with topical anesthesia (10% 
lidocaine and 0.18% adrenaline), otoscopic and indi-
rect laryngoscopy. 

Results: Following the examination, were 
identified five anatomical types of the soft palate: 
the soft-palate type with a normal appearance of 5 
patients; the second type – the initial stage of hyper-
trophy – 14 patients; the third stage – the stage of 
apparent hypertrophy – 12 patients; the fourth type 
of soft palate hypertrophy in obese people – 7 pa-
tients; V-type scar change of the soft palate – 2 pa-
tients. 

Conclusions: (1)Patients with signs of ob-
structive sleep apnea syndrome have anatomical 
changes in the soft palate. (2) It remains to be elu-
cidated whether the identified modifications can be 
considered as the only contributing factor to ob-
structive sleep apnea syndrome or constitute only 
one- a polyfactorial etiology. 

Keywords: obstructive sleep apnea syn-
drome, anatomical variations of the soft palate. 
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P. GURAU, E. SENCU, V. CERNEI (CHISINAU, REPUBLIC OF MOLDOVA) 

LIPOMA OF THE LARYNX: FIBROENDOSCOPIC APPROACH (CASE REPORT) 
 

Abstract 
Lipoma of the larynx is quite a rare patholo-

gy. This paper describes a successful treatment of a 
37-year-old male patient with large (approx. 
2,8x2.0cm) symptomatic laryngeal lipoma using 
fibroendoscopic approach. 

A complete diathermoexcision of the tumor 
was performed by polypectomy snare, introduced 
through the working channel of fiberbronchoscope, 
under the local anesthesia.  

A follow-up exam performed 5 years and 10 
months later didn`t reveal any evidence of the tu-
mor. 

The method of treatment is proposed as a 
cost-effective option for selected cases. 

Introduction 
Laryngeal lipomas represent fewer than 1% 

of benign tumors of the larynx with fewer than 100 
cases reported in the literature to date. We report a 
case of large laryngeal lipoma removed through a 
fibroendoscopic approach. 

Case report 

A 37-year-old male patient came to Republi-
can Clinical Hospital, Chisinau, Moldova on 3rdof 
June 1997, because of six-months history of period-
ic seizures of inspiratory dyspnoea and disphonia 
alternating with periods of dysphagia. 

The physical examination revealed diffuse 
cervical lipomatosis. 

Fiberlaryngoscopy demonstrated a large (ap-
prox. 2,8x2.0cm) irregular-shaped tumor with rose-
yellowish-coloured smooth surface, growing on a 
large base in the region of the left arytenoid carti-
lage and prolapsing into the larynx lumen (Fig.1). 
Cervico-facial CT scan wasn`t performed Taking 
into consideration limited tumor extension, endos-
copic management of the tumor was proposed as 
the method of choice. Informed consent was ob-
tained from the patient. 

A complete diathermoexcision of the tumor 
was performed by polypectomy snare under the 
local anesthesia with 2% Lidocaine hydrochloride 
in a sitting position, the snare being introduced 
through the working channel of fiberbronchoscope 
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(“Olympus”, BF1T10) inserted transnasally to ob-
tain good exposure of the tumor (Fig.2). Intramus-
cular premedication with Sol. Sibazoni 0,5% (2,0 
ml) and Sol. Atropini sulfatis 0,1% (1,0 ml) was 
additionally used. Snare excision of the tumor, us-
ing cutting current, resulted in a tissue defect, cov-
ered by whitish burn scab (Fig.3). The resected tu-
mor (Fig. 4) was coughed out by the patient and 
sent for the histologic exam. 

 Histologic exam of the resected specimen 
revealed lipoma. 

The post-operative course was uneventful.  
 The patient came for the follow-up exam in 

5 years and 10 months after operation without any 
complaints. The voice was normal. Fiberlaryngos-
copy didn`t reveal any evidence of the tumor 
(Fig.5). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1: A large polypoid tumor originating from 

the left arytenoid cartilage and prolapsing into laryn-
geal lumen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2: The tumor is entrapped in the polypect-

omy snare. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3: The tissue defect immediately after dia-

thermoexcision of the tumor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4: The resected specimen. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5: Post-operative view (5 years and 10 

months after tumor ablation). 

 
Discussion 
Lipomas of the larynx are quite rare. They 

represent less than 1% of benign tumors of the la-
rynx [ 1 ]. To date, fewer than 100 cases of laryn-
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geal lipomas have been reported [ 1, 2, 3 ]. They 
can be either isolated or a manifestation of genera-
lized lipomatosis. 

These tumors are histologically benign, but 
sometimes they can be fatal due to sudden laryngeal 
obstruction, that can result in asphyxia and even 
death [3, 4, 5 ].  

Surgery is considered as treatment of choice 
for these tumors. External surgical approach is pre-
ferred for large (>2cm) nonpediculated submucosal 
laryngeal lipomas [ 1 ]. Some authors practice en-
doscopic removal of laryngeal lipomas [6, 7, 8 ]. 

The presented case is an illustration of a suc-
cessful approach to laryngeal lipoma using fibroen-

doscopic surgery under local anesthesia. A fibroen-
doscopic approach was preferred due to limited 
aspect of the tumor, technical possibility to entrap it 
by snare and good cooperation with the patient, 
who was previously instructed to bend forward and 
to expel the tumor by coughing at the moment it is 
cut off, in order to avoid a possible aspiration.This 
approach can be considered as a cost-effective op-
tion for treatment of limited polypoid tumors, that 
can be performed on out-patient basis and could be 
proposed as a good alternative to traditional endos-
copic surgery in cooperative patients and could be 
proposed as surgery of choice for patients who have 
contraindications for general anesthesia. 

 
© Petru Gurau, Eusebiu Sencu, Vadim Cernei, 2019 
 
 

 
 
 
 

A. RYBACHUK, V. MALANCHUK, L. RIEZNICHENKO, S. DYBKOVA,  
T. GRUZINA, L. PANCHENKO, Z. ULBERG (KYIV, UKRAINE) 

 
MAXILLOFACIAL INJURIES AND THEIR COMPLICATIONS:  

EFFICACY FOR TREATMENT USING SILVER AND GOLD NANOPARTICLES 
 

Maxillofacial injuries, including facial bone 
fractures and their complications, are commonly 
widespread in the practice of head and neck surgery 
and make up hight percentage of the surgical pa-
tients. Such injuries are usually characterized by 
involving of damages combination including bones, 
soft tissues, teeth and often stay under high risk of 
the purulent-inflammatory complications, which 
occurs in more than 40% of such patients. This in-
dex is growing by every year due to increasing of 
widespread of multidrug-resistant pathogen strains, 
as well as weakening of the immune status and pa-
tients allergization. These factors cause special at-
tention to the applicable medications, which should 
combine antiseptic properties, anti-inflammatory 
activeness and stimulation of regeneration 
processes not only for soft tissues, but also for bone 
and cartilage tissues. 

Effective solution of this problem is in de-
velopment need of the and implementation of new 
alternative drugs. Among new created substances 
are metal nanoparticles (NP), especially silver and 
gold NP are possessed by high potential in this area. 
We used spherical silver (AgNP), gold (AuNP) na-
noparticles and their combination (Ag/AuNP) with 
an average size of 30 nm which obtained by chemi-
cal condensation in aqueous medium according to 
the original protocol developed at the F.D. Ovcha-

renko Institute of Biocolloidal Chemistry of NAS of 
Ukraine.Nanoparticles have been characterized as 
biosafe according to the parameters of cytotoxicity, 
genotoxicity, immunotoxicity, mutagenicity, bio-
chemical markers (ATPase and LDHase activities) 
as well as LD50 parameter. 

According to the medical-statistical analysis 
of archival materials (Kyiv) for the 10 years (2005-
2014) showed that increase of the lower jaw trau-
matic injuries frequency, among which 76% are 
located within the tooth alignment and are initially 
infected with an increased risk of inflammatory 
complications agents. 

Studies in vitro demonstrated high antimi-
crobial activity of 30 nm silver nanoparticles 
against to the museum test strains and clinical iso-
lates of microorganisms, which are actively accu-
mulate NP within the cells, leading to the elimina-
tion of antibiotic resistance R-plasmid.  

In in vivo studies in abscess models and fes-
tering wounds of the lower jaw bone fractures of 
Wistar rats was established the high therapeutic 
efficacy of the NP compared to commercial antisep-
tic drugs. AgNP, AuNP and Ag/AuNP high antimi-
crobial and anti-inflammatory activity as well as 
stimulation of regeneration processes have been 
revealed according to the data of microbiological, 
histological and X-ray tests. 
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In ex vivo studies were revealed the ability of 
AuNP and their combination with AgNP stimulate 
the structural-formal potential of stromal stem cells 
in human bone marrow according to the method of 
stromal stem cells‟ cloning named after “Fridensh-
tein-Astakhova”. The data of ex vivo experiments 
according to this method demonstrate that influence 
of AuNP and Ag/AuNP is characterized by stimula-
tion of the clonogenic activity of the stromal stem 
cells at two times average in compare with control. 

Obtained results indicate high efficacy of 
AgNP, AuNP and Ag/AuNP for treatment of maxil-
lofacial injuries and their complications due to 
complex manifestation of antiseptic and anti-
inflammatory activeness together with stimulation 
of regeneration processes.  

Based on the results were written recom-
mendations for clinical trials with further investiga-
tions of Ag and Au NP in the oral and maxillofacial 
surgery. 
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