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Хірургічне лікування проведено через 
збільшення пухлини в розмірах по результатам 
МРТ голови з контрастуванням та наростання 
симптомів головокружіння, зниження слуху та
посилення шуму у вусі. В післяопераційному 
періоді в обох пацієнтів відмічається різке 
зменшення головокружінь. У пацієнта, який
знаходиться під спостереженням клініка стабільна,
МРТ картина в динаміці без ознак росту. 

Висновки: Інтралабіринтна вестибулярна 
шваннома пухлина, яка рідко виявляється через 
подібність симптомів та складність дифе-

ринціальної діагностики захворювань середнього 
та внутрішнього вуха, ретрокохлеарних ділянок 
тому часто призводить до помилкової постановки
діагнозу. Хірургічне лікування метод вибору.
Спостереження – адекватна тактика при умові 
відсутності проявів захворювання. МРТ ММК, 
ВСП та капсул лабіринту з контрастуванням
об’єктивний та невід’ємний метод обстеження і 
постановки діагнозу у пацієнтів з підозрою на 
ІЛВШ. Видалення пухлини з одночасною
кохлеарною імплантацією є перспективним
напрямком лікування цієї патології.
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О.І. РАДЧЕНКО, О.М. СЕРБІН, Т.В. КУРІЛЕЦЬ, В.Е. ФЕДОРУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 
 

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕДНЬОГО ВУХА У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ  
МЕТОДОМ ШИРОКОПОЛОСНОЇ ТИМПАНОМЕТРІЇ (WBT) 

 
Широкополосна тимпанометрія (WBT) як 

метод обстеження стану середнього вуха був 
розроблений у 1990 роках Дугласом Кіф’ом 
(Douglas Keefe, Boys Town National Research 
Hospital). На відміну від традиційної тимпанометрії 
на частоті 226 Гц, в якості зондуючого тону в 
широкополосній тимпанометрії використовується 
click (акустичне клацання), який містить широкий 
спектр частот від 220 Гц до 8000 Гц. 

Застосування зондуючого тону 226 Гц при 
проведенні тимпанометрії у дітей та дорослих може 
призвести до діагностичної помилки в залежності від 
анатомічних характеристик порожнини середнього 
вуха та віку пацієнта. Саме тому для обстеження 
дітей раннього віку (до 7 місяців) рекомендується 
використовувати зондуючий тон частотою 1000 Гц. 
Застосування широкополосного зондуючого стиму-
лу (click) дає можливість отримати одномоментно 
множину тимпанограм на різних частотах, що дає 
набагато більше інформації для встановлення 
правильного діагнозу. Показано, що використання 
широкосмугового стимулу є більш ефективним і 
точним для оцінки стану середнього вуха.  

Крім того, обстеження методом широкопо-
лосної тимпанометрії дозволяє отримати усере-
днену тимпанограму на частотах 800-2000 Гц для 
дітей віком до 6 місяців, та 375-2000 Гц для осіб, 
старше 6 місяців. Завдяки наявності декількох 

частот у перехідних подразниках широкополосна 
тимпанометрія (WBT) менш сприйнятлива до 
міогенного шуму, який походить від рухів пацієнта. 
Тому обстеження маленьких дітей проходить 
швидше, а ідентифікація компонентів усередненої 
тимпанограми більш надійна. 

Оцінка результатів об’ємної 3-D 
широкополосної тимпанограми проводиться 
методом вимірювання значень акустичного 
поглинання (absorbance) при піковому значенні 
тиску тимпанограми 0daPa та на частотах від 220 Гц 
до 8000 Гц. Дані, отримані при обстеженні, 
дозволяють надійно діагностувати отосклероз, 
дисфункцію євстахієвої труби, розрив ланцюга 
слухових кісточок та інші захворювання 
середнього вуха. 

Метод широкополосної тимпанометрії 
дозволяє оцінити стан середнього вуха у пацієнтів з 
шунтованими барабанними перетинками а також 
провести обстеження без зміни тиску в 
зовнішньому слуховому ході, що важливо для 
прогнозу після оперативних втручань на 
середньому вусі. 

Таким чином, обстеження стану середнього 
вуха за допомогою метода широкополосної 
тимпанометрії є цінним діагностичним методом та 
може бути рекомендований до широкого 
застосування в медичній практиці. 

 
© О.І. Радченко, О.М. Сербін, Т.В. Курілець, В.Е. Федорук, 2021 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НОСА І ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ  
ТА ЇХ АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ЛАРИНГЕКТОМІЇ 

 
У сучасній отоларингології увага клініцистів 

та наукових діячів більш спрямована на вивчення 
захворювань запального та алергічного ґенезу. Тим 
часом, деяким проблемам, які сьогодні є не менш 
актуальними, не приділено достатньої уваги серед 
науковців. Однією з таких проблем є дисфункція 
носової порожнини. Спроби розв'язання проблем 
дисфункцій носової порожнини складали предмет 
досліджень вчених та практиків цієї сфери, проте, 
вивчення функціонального стану носу та його 
адаптаційних властивостей залишилися поза 
межами наукових інтересів до сьогодні. 

Наша кафедра справила інтерес до пацієнтів 
після ларингектомії у зв'язку з тим, що в них 

«вимкнена» з функціонування носова порожнина. 
Великий досвід нагляду за хворими, у яких 
«вимкнено» носове дихання, представляє най-
більший інтерес. Здавалось би, якість життя 
пацієнтів з цією проблемою повинна була би істотно 
погіршитись, проте, функції носа істотно не 
пошкоджено. Пацієнти непогано відчувають запахи, 
без специфічної терапії зникають риносинусити, які 
виникали до оперативного втручання, не страждає 
слухова функція, при відсутності можливості 
«продувати» вухо не має змін в частоті простудних 
(респіраторних) захворювань. 

Основними цілями та задачами дослідження 
є аналіз функціональних та адаптаційних 
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можливостей носа, приносових пазух за рахунок 
ольфактометрії та смакових тестів, що формує уяву 
про стан нюхової функції носа, визначення 
мукоциліарного кліренсу за рахунок сахаринового 
тесту, секреторної функція носової порожнини, 
функціонування слухової системи за допомогою 
аудіограм, КТ носа та приносових пазух для чіткого 
уявлення перебігу риносинуситів, за їх наявністю. 

На основі зазначених вище даних було 
сформовано уявлення не лише про функціональні 
спроможності носа та приносових пазух, а й про 
визначення їх адаптаційних можливостей, та 
вироблені рекомендацій і схеми підтримки носової 
порожнини на функціональному рівні. 

Сформовані рекомендації планується 
впроваджувати у практичну діяльність лікарів-
отоларингологів, лікарів-онкологів, сімейних 
лікарів. З плином часу, це призведе не лише до 
дотримання консервативних методів лікування, 
а й до обґрунтованих підтримуючих схем 
лікування хворих після ларингектомії. Чітке 
уявлення про зміни, які відбуваються у носі та 
приносових пазухах після ларінгектомії, 
допоможуть клініцистам та науковим діячам 
розширити свої пізнання у сфері функ-
ціонування носової порожнини та розширити 
поле досліджень у галузі сучасної 
отоларингології. 

 
© Л.Ю. Саленко, 2021 
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ДІАГНОСТИКА СЛУХУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 
З ПОРУШЕННЯМ СПЕКТРУ СЛУХОВОЇ НЕЙРОПАТІЇ 

 
Порушення спектру слухової нейропатії 

(ПССН) є типовим для патологій 
звукосприймаючого апарата і характеризується 
збереженою функцією зовнішніх волоскових 
клітин в поєднанні з розладами внутрішніх 
волоскових клітин та/або синапсів між 
внутрішніми волосковими клітинами і 
дендритами слухового нерва, та/або слухового 
нерва і підкоркових структур. Аудіологічними 
симптомами ПССН є порушення слуху різного 
ступеня (від соціально адекватного слуху до 
глухоти); порушення розбірливості мовлення,яке 
часто не відповідає ступеню порушення слуху(від 
незначного до повної відсутності розбірливості 
мови, особливо в шумі), порушенням розвитку 
мовлення (що часто не відповідає ступеню 
порушення слуху). Діагностичними критеріями 
ССН є наявність отоакустичної емісії та/або 
мікрофонного потенціалу (прояви нормальної 
функції зовнішніх волоскових клітин) в 
поєднанні з відсутністю або значною 
спотвореністю коротколатентних слухових 
викликаних потенціалів (КСВП), та відсутністю 
акустичних рефлексів. Ці результати тестів 
демонструють наявність донейронних реакцій, 
але відсутні або аномальні нейронні відповіді, 
тобто порушення передачі від внутрішніх 
волоскових клітин по нейронному шляху до 
стовбура мозку.  

На сьогоднішній день запропоновані два 
можливі механізми порушення: порушення 
синхронності та зменшення кількості 
активованих нервових волокон (Ranceand Starr 

2015). Надзвичайно важливо проводити 
правильну диференціальну діагностику між 
ПССН, глибоким сенсоневральним та 
кондуктивним порушенням слуху, оскільки 
прогноз та реабілітація можуть бути істотно 
різними.  

Поширеність ССН серед новонароджених, 
що знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, 
становить 2,3% (G. Rance et al., 1996), а серед 
дітей з сенсоневральною приглухуватістю може 
досягати 10,3% (І. Sininger, 2002), що 
підтвердилося даними великого австралійського 
дослідження (Ching et al. 2013). До факторів 
ризику виникнення ПССН з анамнезу 
новонароджених належать (Sininger 2002, 
Bergetal. 2005, Madden et al. 2002, Rance et al. 
1999, Berlin et al. 2010): передчасні пологи (<28 
тижнів вагітності), низька вага при народженні, 
гіпербілірубінемія, гіпоксична ішемічна 
енцефалопатія, асфіксія, штучна вентиляція 
легень, застосування ототоксичних препаратів. 
Діти з ПССН зазвичай мають в анамнезі 
перебування в відділенні інтенсивної терапії 
новонароджених (Norrix et al., 2014). Причинами 
виникнення ПССН можуть бути генетичні 
синдромальні та несиндромальні порушення, 
аномалії стовбура мозку (Huang et al., 2010), 
гіпоплазія або аплазія слухового нерва (Buchman 
et al., 2006), пухлини мозочка та інші.  

Рання діагностика ССН у дітей дуже 
важлива, оскільки дає можливість своєчасно 
почати адекватні лікувальні та реабілітаційні 
заходи. Обстеження при підозрі на ПССН згідно 
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Recommended Procedure Assessment and 
Management of Auditory Neuropathy Spectrum 
Disorder (ANSD) in Young Infants BSA 2019 
повинне включати збір анамнезу, загальний ЛОР-
огляд, імпедансну аудіометрію (тимпанометрію з 
реєстрацією акустичного рефлексу), реєстрацію 
отоакустичної емісії, поведінкову аудіометрію 
згідно з віком пацієнта, мовленнєву аудіометрію, 
реєстрацію КСВП з протоколом реєстрації мікро-
фонного потенціалу, консультацію сурдопе-
дагога. Крім того, дітям з симптомами ПССН 
необхідно призначати додаткові обстеження 
(обстеження на цитомегаловірус, консультацію 
невролога, оцінку зору, консультацію генетика, 
МРТ головного мозку, метаболічні дослідження, 
вестибулярну тестування). 

В залежності від клінічних особливостей 
слухового розладу для реабілітації дітей з ПССН 
може бути призначене слухопротезування за 
допомогою слухових апаратів (СА), кохлеарна 
імплантація (при неефективності СА), 
використання додаткових засобів або 
використання жестової мови. Ефективність 
використання СА дітьми з ПССН вивчається. За 
даними G. Rance et al. (2002), у 50% дітей з ПССН 
використання СА призводить до покращення 
розбірливості мови. Ching et al., 2013 підтвердили 
ефективність використання СА при значному 
порушенні слуху, хоча Berlinetal. 2010 
повідомляли про нижчу ефективність вико-
ристання СА, а інші дослідження – про вищу. 
Рішення про необхідність проведення КІ повинне 
прийматися мультидисциплінарною командою у 

разі відсутності ефективності СА. Оптимальний 
вік проведення КІ, за даними Gardon et al. (2013) 
– до двох років.  

Моніторинг стану слуху та оцінка розвитку 
мови та спілкування є ключовою умовою 
успішної слухової реабілітації дітей з ПССН. 
Моніторинг повинен проводитися кожних пів 
року до досягнення дитиною шкільного віку та 
включати поведінкову аудіометрію, імпедансну 
аудіометрію, у разі необхідності, реєстрацію 
слухових викликаних потенціалів, використання 
спеціальних опитувальників для батьків (ELF: 
Early Listening Function; PEACH: Parent 
Evaluation of Aural/oral performance of Children, 
Littl EARs auditory questionnaire тощо), оцінку 
розвитку мовлення сурдопедагогом.  

Таким чином, досвід обстеження і 
реабілітації дітей з ПССН у Центрі слухової 
реабілітації «Аврора» дозволяє зробити такі 
висновки:  

1. Дітям з групи ризику виникнення ПССН 
обов’язково слід проводити скринінг слуху 
методом реєстрації КСВП. 

2. Діагностика та слухопротезування дітей 
з ССН потребують більше діагностичних та 
сурдопедагогічних зусиль порівняно з дітьми із 
сенсоневральною приглухуватістю. При 
відсутності динаміки до покращення слухового 
сприйняття для попередження затримки розвитку 
дитини зі ССН необхідне проведення пробного 
слухопротезування, а у разі відсутності 
ефективності слід розглядати доцільність 
проведення КІ. 

 
© О.М. Сербін, Т.В. Курілець, О.М. Щекатуріна, Н.П. Баліна, 2021 
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ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРУ  
У ДІТЕЙ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ГЛУХОТОЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ТЕСТІВ SENSORY ORGANIZATION PERFORMANCE TEST  
ДО ТА ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 

 
Метою дослідження було оцінити 

функціональний стан вестибулярного аналізатору, 
отримано такі дані. Нами було обстежено 38 хворих 
з діагнозом: двостороння сенсоневральна глухота, 
яким було виконане оперативне втручання – 
кохлеарна імплантація. Даним хворим було 
проведений тест Sensory Organization Performanse 
(SOP) Test для визначення постурального балансу 
до та після оперативного лікування, що дає змогу 
клінічно виявити порушення рівноваги до та після 
оперативного лікування. 

Розподіл дітей за віком був наступним: 1-3 
роки – 11 хворих, 3-7 років – 15 хворих, 7-13 років 
– 10 хворих, 13-17 років – 2 хворих. Серед обстеже-
них хворих у 7 спостерігалась супутня патологія: 
синдром Дауна – 1 хворий, недоношеність – 3 
хворих, вроджена гідроцефалія – 1 хворий, ДЦП з 
гіперкінетичним синдромом – 1 хворий, 
аортопульмональне вікно – 1 хворий. 

Результати тестів Sensory Organization 
Performance Test до оперативного лікування: Тест 

 



137 

 «Ноги на ширині плечей, очі відкриті»: норма – у 
37 хворих, 1 хворий тест не виконав. Тест «Ноги на 
ширині плечей, очі закриті»: норма – у 35 хворих, 3 
хворих тест не виконали (7,9%). Тест «Ромберг 
тандем, очі відкриті»: норма – у 35 хворих, 3 хворих 
тест не виконали (7,9%). Тест «Ромберг тандем, очі 
закриті»: норма – у 26 хворих (68,4 %), не виконали 
– 8 (21,1%) хворих, падіння вправо – 1 (2,6%) 
хворий, хитається – 3 (7,9%) хворих. Тест «М’яка 
основа, очі відкриті»: норма – у 34 хворих (89,5%), 
хитається – 4 (10,5%). Тест «М’яка основа, очі 
закриті»: норма – у 18 (47,4%), хитається – 6 
(15,8%), значно хитається – 3 (7,9 %), похитування 
– 2 (5,3%), падіння вліво – 3 (7,9%), падає – 2 хворих 
(5,3%). Тест «Фукуда»: без ротації – 27 хворих 
(71,1%), не виконали – 10 (26,3%), ротація вліво на 
45 гр. – 1 хворий (2,6 %).  

Результати тесту Sensory Organization 
Performance Test після КІ: 

Тест «Ноги на ширині плечей, очі відкриті»: 
норма – у 37 хворих (97,4%). 1 хворий тест не 
виконав. Тест «Ноги на ширині плечей, очі 
закриті»: норма – у 35 хворих (92,1%), 3 хворих тест 

не виконали (7,9%). Тест «Ромберг тандем, очі 
відкриті»: норма – у 32 хворих (84,2%), 3 хворих 
тест не виконали (7,9%), 3 хворих – хитається (7,9 
%). Тест «Ромберг тандем, очі закриті»: норма у 23 
хворих (60,6%), не виконали – 9 хворих (23,7 %), 
хитається 6 хворих (15,8%). Тест «М’яка основа, очі 
відкриті»: норма у 31 хворих (81,6%), хитається – 7 
хворих (18,4%). Тест «М’яка основа, очі закриті»: 
норма у 16 хворих (42,1%), хитається – 12 (31,6 %), 
падає – 6 (15,8%), не виконало – 4 хворих (10,5%). 
Тест «Фукуда»: без ротації – 23 хворих (60,5%), не 
виконали 13 хворих (34,2%), хитається 2 хворих 
(5,3%). 

За результатами тесту Sensory Organization 
Performance Test, діти з сенсоневральною глухотою 
перед КІ мали статокінетичні порушення в 52,6% 
випадків, в ранньому післяопераційному періоді 
після проведення КІ – в 57,9% випадків. 

За результатами комп’ютерної постуро-
графії, діти з сенсоневральною глухотою перед 
кохлеарною імплантацією демонструють гірші 
показники постурального балансу в стані із 
відкритими очима, ніж із закритими очима. 
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ПІДХІД ДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ГІПЕРТРОФІЄЮ ЛІМФОГЛОТКОВОГО 
КІЛЬЦЯ У ПОЄДНАННІ З АНОМАЛІЯМИ ВУЗДЕЧОК ЯЗИКА ТА ГУБ 

 
Аденоїдні вегетації і гіпертрофія піднебінних 

мигдаликів II-III ступеню часто мають поєднаний 
характер і в більшості випадків вимагають 
хірургічного лікування. Такі структурні порушення 
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 порожнини рота 
частіше виконується у дітей у віці від 3 до 8 років. 

Тривалий ротовий тип дихання, обумовлений 
носовою обструкцією, в ранньому дитячому віці 
призводить до порушення прикусу. Патологія 
вуздечок переддвер’я і порожнини рота також 
сприяє формуванню стійкого ротового типу 
дихання, порушує фонетику мови і є однією з 
причин порушення прикусу у дітей. І, таким чином, 
ці 2 патологічних чинника починають діяти в 
комплексі з ефектом кумуляції негативного впливу. 

Вивчення архівів історій хвороби дитячих 
відділень: хірургічної стоматології та ЛОР-
відділення показали, що операції на 
лімфоглотковому кільці і пластика вуздечок губ і 
язика проводилися в плановому порядку з 
невеликою часовою розбіжністю. 

Мета дослідження: забезпечення 
можливості одномоментного хірургічного 
лікування дітей з гіпертрофією мигдаликів 
лімфоглоткового кільця, що супроводжуються 
наявністю аномальних вуздечок губ і язика. 

Матеріали і методи дослідження. 
Обстежено 12 дітей у віці від 4 до 8 років (5 
хлопчиків і 7 дівчат) з гіпертрофією мигдаликів 
лімфоглоткового кільця, що супроводжуються 
наявністю вуздечок губ і (або) язика, яким в умовах 
дитячого ЛОР-відділення проведено комплексне 
хірургічне лікування: аденотонзилотомія з 
одномоментною пластикою коротких вуздечок 
язика і губ. 

Аденотомія виконувалася з використанням 
мікродебридера під ендоскопічним контролем. 
Тонзилектомія забезпечувалася петлею Бахона і з 
використанням конхотому. Пластика вуздечок 
проводилася за методом Дифенбаха. 

Результати та їх обговорення. Вада 
розвитку вуздечки верхньої губи 
характеризувалась нетиповим прикріпленням її 
ніжки. У 4 (33%) спостерігали непроникаючу 
форму аномалії (без поєднання ніжки вуздечки в 



138 

міжальвеолярний шов). У 2 (17%) – проникаюча 
форма. 

Порок розвитку вуздечки язика проявлявся 
зменшенням її довжини і нетиповим місцем 
прикріплення «ніжок», а так само зміною її 
товщини. У 8-ми пацієнтів (67%) порок розвитку 
вуздечки язика мав I-й варіант – прикріплення до 
верхівки язика і тканинам дна ротової порожнини 
уперед від під'язичних сосочків. У 4-х (33%) порок 
розвитку вуздечки язика по II-му варіанту – при-
кріплення до верхівки язика і альвеолярного 
відростка. 

При короткій вуздечці язика виявляли 
порушення змикання губ у 7 дітей (58%); 
порушення рухів язика при облизування губ по 
колу – у 4 дітей (33%); порушення рухів язика до 
кінчика носа – у 9 дітей (75%). У 7 дітей (58%) 

виявляли порушення фонетики при вимові 
деяких звуків, а у 5 (42%) відзначена патологія 
розвитку прикусу. У 4 дітей (33%) з аденоїдні 
вегетації III-го ступеня спостерігали ком-
біновану гіпертрофію піднебінних мигдалин III-
го ступеня. 

Всім пацієнтам проводилося хірургічне 
лікування: адено-тонзилотомія і френолупластика. 

В жодному випадку не спостерігалось 
інтраопераційних ускладнень. Ведення 
післяопераційного 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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ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТИМПАНОПЛАСТИКИ  
У ПАЦІЄНТІВ З РЕТРАКЦІЙНИМИ КИШЕНЯМИ 

 
Незважаючи на різноманітні підходи при 

виборі варіанту реконструктивно-відновлювальних 
операцій у пацієнтів із фіксованими ретракційними 
кишенями основним аспектом, що об’єднує 
отохірургів на сучасному етапі, вважається укріп-
лення барабанної перетинки хрящовим аутотранс-
плантатом із запобіганням розвитку холестеатоми. 
Реконструкцію зруйнованих слухових кісточок 
можна виконувати як одномоментно, так і 
відстрочено. 

Метою дослідження явилася оцінка анатомо-
функціональних результатів реконструктивно-
відновлювальних операцій у 67 пацієнтів з 
ретракційними кишенями (РК) у віддаленому 
післяопераційному періоді (5 років після первинної 
операції). Пацієнти були прооперовані у відділі 
мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут 
оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
НАМН України» з 2010-2015 рр. Вибір тимпа-
нопластики базувався на віці пацієнтів, тривалості та 
перебігу захворювання, локалізації та розповсю-
дженості РК, функції слухової труби та радіо-
логічних особливостей за даними КТ скроневих 
кісток в кореляції з інтраопераційними знахідками.  

Для укріплення барабанної перетинки 
використовувалися аутохрящові трансплантати 
(козелковий, задня поверхня вушної раковини), 
враховувалася товщина та розміри хрящової 
пластинки із одночасним прокладанням субану-

лярної вентиляційної трубка для пролонгованої вен-
тиляції барабанної порожнини при наявності стійкої 
тубарної дисфункції у більшості пацієнтів. 
Підґрунтям для вибору товщини хрящової 
пластинки та типу осикулярного протезу явилися 
сумісні експериментальні дослідження на базі 
кафедри електроакустики Національного технічного 
університету ім. Сикорського. Для видалення стінки 
РК з важко доступних «темних» ділянок скроневої 
кістки використовувалася комбінована отомікро-
скопічна та отоендоскопічна візуалізація. 

Остеопластична аттикотомія без рекон-
струкції осикулярного апарату виконана у 9 па-
цієнтів, операція Бонді – у 6, 1 тип тимпанопластики 
по Вульштайну – у 21, одномоментна тимпа-
нопластика з осикулопластикою у 24, тимпа-
нопластика з відстроченою осикулопластикою – у 7. 

Рецидив РК відмічався у 11 пацієнтів (16 %). 
Зменшення КПІ до 10-25 дБ відмічалося у 58 
пацієнтів (86,6 %) у віддаленому післяопераційному 
періоді. При проведенні мультисистемного аналізу 
встановлено фактори, які призводили до розвитку 
рецидиву РК – інтраопераційне визначення 
холестеатоми в поєднанні зі стійкої дисфункцією 
слухової труби та наявності асоційованих 
патологічних станів у межах скроневої кістки (блок 
адитусу, порушення прохідності в ділянці передньої 
діафрагми, деструкція слизової оболонки медіальної 
стінки барабанної порожнини). 

© І.А. Сребняк, О.М. Борисенко, Т.О. Шевченко, С.А. Найда, 2021 
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В.В. СТРЕЖАК, Е.В. ЛУКАЧ, Ю.О. СЕРЕЖКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 
 

СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ГЛОТКОВО-СТРАВОХІДНОГО СПІВВУСТЯ  
 

У випадках раку гортані з поширенням на 
стравохід, під час ларингектомії виконується 
циркулярна резекція глотки та шийного відділу 
стравоходу. При цьому частина гортанної частини 
глотки та шийного відділу стравоходу разом із 
раковою пухлиною видаляється утворюючи дефект 
до 5-10 см. 

Існує декілька варіантів формування 
глотково-стравохідноого співвустя. Найтриваліший, 
коли формується окремо фарингостома і 
езофагостома. У проміжок між ними вкладається 
шкіра, яка слугуватиме стінкою між глоткою та 
стравоходом. Процес реабілітації хворого може 
тривати до 6 місяців. Інші способи формування 
неоглотки – це формування васкуляризованих 
аутотрансплантатів із кишечника або шкірно-
м’язеві. Така операція потребує роботи двох 
хірургічних бригад, є досить тривалою, 
травматичною. 

Мета дослідження: розробити спосіб 
формування глотково-стравохідного співвустя. 

Матеріали та методи. У відділі онкопатології 
ЛОР-органів ДУ «Інстититут отоларингології ім. 
проф. О.С.Коломійченка НАМН України» 
проводилось обстеження, лікування та 
спостереження за 5 хворими на рак гортані ІV стадії. 
Гістологічна будова пухлин у обстежених хворих на 

рак гортані була представлена плоскоклітинним 
раком різного ступеню диференціювання. 

Результати. Нами розроблено спосіб, коли 
після ларингектомії і циркулярної резекції ділянки 
гортанної частини глотки та шийного відділу 
стравоходу ураженого пухлинним процесом одразу 
відновлюється цілісність фаринго- езофагального 
дефекту.  

З цією метою, залишки слизової оболонки 
глотки попередньо мобілізуються сепаруванням та 
напівциркулярно підшиваються до передхребтової 
фасції та шкіри. Аналогічне підшивання 
проводиться і з боку стравоходу, також після 
попередньої його мобілізації. Таким чином, 
формування задньо-бокової стінки фаринго-езофа-
гального анастомозу досягається зведенням країв 
фарингеальної та езофагальної слизової оболонки. 
Формування фарингеально-езофагального анасто-
мозу завершується поперечним ушиванням верх-
нього та нижнього країв шкіри з напівциркулярно 
підшитою до передхребтової фасції фарингеальною 
та езофагальною слизовою оболонкою. 

Висновки. При раку гортані IV стадії з 
поширенням на шийний відділ стравоходу, у деяких 
випадках, можливе формування фарингеально-
езофагального анастомозу місцевими тканинами за 
нашою методикою. 
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ПОЛІПРАГМАЗІЯ В ПРАКТИЦІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 
 

Актуальною проблемою сучасної медицини, 
в тому числі оториноларингології є поліпрагмазія 
(polypragmasia, від грец. poly – багато, pragma – 
предмет, річ). Дана проблема пов’язана із 
одночасним, часто необґрунтованим, 
призначенням великої кількості лікарських засобів 
чи лікувальних процедур, впродовж певного 
терміну, тому з одного боку можна покращити стан 
хворого, а з іншого – завдати значної шкоди його 
здоров’ю. Поліпрагмазія може бутив будь-якому 
віці, при лікуванні певних хвороб; у людей, які 
часто хворіють і які мають супутню патологію 
(коморбідність чи мультиморбідність) – у зв’язку з 
чим вимушені отримувати значну кількість 
лікарських препаратів.  

Проблема поліпрагмазії стає все більш 
поширеним явищем у світі, враховуючи зростаючі 

статистичні показники старіння населення і 
постійне збільшення кількості пацієнтів із 
множинною супутньою патологією, що в умовах 
пандемії COVID-19 є особливо актуально. 

Мета. Провести аналіз джерел наукової 
літератури, щодо визначення стану проблеми 
поліпрагмазії.  

Проводячи аналіз джерел наукової 
літератури, було встановлено, що проблема 
поліпрагмазії (П) є дуже поширеною в загальній 
практиці лікарів усіх спеціальностей, зокрема в 
оториноларингології. Чимало досліджень показало, 
що при одночасному застосуванні 2-4 лікарських 
засобів (ЛЗ) ризик розвитку побічних реакцій 
підвищується до 4%, при застосуванні шести ЛЗ і 
більше – до 25%, а при застосуванні п’ятнадцяти і 
більше ЛЗ – аж до 54%. До того ж, максимальна 
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кількість помилок здійснюється лікарями саме при 
комбінованій терапії, адже, в більшості випадків П. 
немає достатньої доказової бази, підвищує ризик 
побічних реакцій, а також існують перспективи 
недоцільних чи нераціональних взаємодій між 
призначеними ліками. 

За даними ВООЗ питання П. визнана 
серйозною проблемою для всіх країн, на сайті 
зазначено, що: «більше половини ліків неправильно 
призначають, відпускають або продають, а 
половина всіх пацієнтів, які отримують лікарські 
засоби, неправильно вживають їх». Це призводить 
до марного витрачання ресурсів, виникнення загроз 
для здоров’я, які можуть привести до госпіталізації 
пацієнта чи навіть летального результату. 

Основними факторами ризику П. є: стан 
здоров’я пацієнта; соціальні та демографічні 
показники; зростання частоти лікарських взаємодій 
і широке застосування фармакотерапії; постійне 
збільшення кількості генериків ЛЗ та їх 

номенклатури (в Україні цей показник є більшим 
ніж 80%); зростання ринку безрецептурних ЛЗ (в 
Україні це до 60% загального обсягу ринку ЛЗ); 
агресивний маркетинг; міфотворчість у 
фармакотерапії; застосування ЛЗ придбаних через 
інтернет, без призначення лікаря, тощо. 

Дана проблема в умовах пандемії COVID-19 
стала досить гострою, зважаючи на велику 
кількість пацієнтів з коморбідністю чи 
мультиморбідністю. Тому, завданням кожного 
лікаря є розробка і реалізація ефективних 
механізмів забезпечення коректного призначення 
ЛЗ, тільки при наявності відповідних показань та 
інформування пацієнтів про потенційні ризики. І 
незважаючи на те, що боротьба з поліпрагмазією в 
Україні ведеться, як правило, шляхом 
фармаконагляду, також необхідним є постійне 
підвищення лікарської кваліфікації і залучення 
клінічного провізора в заклади охорони здоров’я, як 
фахівця у сфері раціональної фармакотерапії. 
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ДИСФУНКЦИЯ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ 

 
Дисфункция евстахиевой трубы является 

актуальной круглогодичной проблемой из-за 
полиморфности и полиэтиологичности забо-
левания. Мы наблюдали 126 взрослых пациентов с 
острыми или обострениями хронических 
дисфункций. Воспалительный отек слизистой 
оболочки евстахиевых труб у всех больных, в 
первую очередь, был связан с патологией 
носоглотки, полости носа и придаточных пазух: 
вирусными риносинуситами (23), острыми и 
хроническими бактериальными синуситами (37), 
аллергическими ринитами (38), искривлением 
носовой перегородки (57), гипертрофией 
лимфоидной ткани, аденоидитом (7), рубцовыми 
изменения в области устьев после оперативных 
вмешательств (6), наличием кист носоглотки (4), 
опухолевых процессов (9). При данных видах 
патологии происходило активное или пассивное 
повышение давления в носоглотке с последующим 
забросом ее содержимого в устья слуховых труб и 
развитием интратимпанального воспалительного 
процесса (катарального, гнойного среднего отита, 
хронического катара среднего уха, адгезивного 
среднего отита). Хронизация воспалительного 
процесса приводила к повышению сосудистой 
прницаемости, пролиферативному процессу и 
развитию рубцовых стриктур евстахиевых труб у 

16 больных. При отомикроскопии у пациентов 
отмечалось втяжение и ограничение подвижности 
барабанной перепонки (38), рубцовые изменения 
(27), наличие в толще петрификатов в сочетании с 
участками атрофии, ретракционные карманы (26), 
желтушность окраски, наличие уровня жидкости и 
пузырьков воздуха (56). У 7 пациентов обнаружено 
зияние слуховой трубы на фоне субатрофического 
процесса полости носа и носоглотки, ГЭРБ, а также 
при длительном применении топических корти-
костероидов у больных с аллергическим ринитом и 
полипозным риносинуситом. У данных пациентов 
ведущими жалобами было не снижение слуха, а 
чувство давления в ухе, появления посторонних 
звуков, аутофония с выраженным резонансом 
собственного голоса, шум при дыхании. 

Исследование слуха проводилось пороговой 
тональной аудиометрией, при которой у всех 
пациентов выявлен кондуктивный компонент 
тугоухости. У 45 пациентов обнаружена смешанная 
тугоухость. Большую диагонстическую ценность 
предоставляли данные импедансометрии. 
Тимпанометрия проводилась дважды, до и после 
продувания ЕТ, что позволяло провести оценку ее 
проходимости. Тимпанограммы тип «C» 
обнаружены у 76 больных, типа «В» – у 67. У 34 
больных выявлена двустороння кондуктивная 
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тугоухость с различными типами тимпанограмм. 
У 10 пациентов на фоне клапанной дисфункции 
слуховой трубы обнаружен ее накачивающий 
эффект, что проявлялось повышением давления в 
барабанной полости при тимпанометрии. 
Следует отметить, что жалобы, анамнестические 
данные и данные объективного обследования у 
них практически не отличались от 
вышеприведенных нозоформ. Диагноз был 
установлен только по данным тимпанометрии. 
При зиянии слуховой трубы обнаружены 
высокоамплитудные «А» и «Д» типы. У 97 
пациентов с дисфункцией евстахиевой трубы 
акустический рефлекс не регистрировался. 

Комплекс лечебных мероприятий включал 
консервативную и оперативную санацию верхних 
дыхательных путей, катетеризации евстахиевых 
труб с введением интратимпанально кортикостерои-
дов, лидазы. 14 пациентам выполнено шунтирование 
барабанной перепонки. 

В процессе лечения мы отмечали, что 
нормализация тимпанометрической кривой проис-
ходила значительно позже, чем исчезновение 
жалоб пациентов, отскопической картины заболе-
вания и восстановления нормальных показателей 
тональной пороговой аудиометрии, что указывает 
на приоритетное значение тимпанометрии в 
диагностике дисфункции евстахиевой трубы. 
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ГЛОТКОВО-СТРАВОХІДДНА ДИСФАГІЯ ТРАВМАТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
 

Порушення функції ковтання відноситься до 
інвалідизуючої патології і є проблемою 
невропатологів, психіатрів, отоларингологів і 
хірургів. Виникає в результаті порушення інервації 
з боку n. vagus (X пара), n. glossopharyngeus (ІХ 
пара), n. hypoglossus (ХІІ пара) або дентального 
походження, або також атрофії нервів. 

Проблемою оториноларингологів і хірургів є 
механічна дисфагія, що настає в результаті 
механічних та хімічних (опіки) травм (закритих і 
відкритих) односторонніх або двосторонніх, а 
також за наявності дивертикулів шийного відділу 
стравоходу. 

Найбільш небезпечними є відкриті травми 
гортаноглотки, гортані (травми надгортанника). 
Гортань і гортаноглотка опускаються вниз, зіяюча 
рана призводить до порушення прийому їжі, втрати 
слини, голосу і повного дискомфорту, є можливість 
розвитку аспіраційної пневмонії. Механічна 
дисфагія ліквідується тільки хірургічним шляхом. 

В таких випадках проводиться мобілізація 
гортані, переміщення її вверх, накладається 
анастомоз між гортанню і гортаноглоткою, 
відновлюється анатомічна структура 
надгортанника, всього вестибулярного відділу 
гортані та гортаноглотки. Мобілізована гортань 
зшивається з краями гортаноглотки, досягаючи 
герметичності. Препарується під’язикова кістка, до 
якої підшивається гортань, накладається анастомоз 
між гортанню та гортаноглоткою та нервами 
передньої групи шиї; проводиться ревізія гілок n. 
vagus, видаляється рубцева тканина, яка порушує 
інервацію м’язів шиї. Голова нахиляється вниз і 
фіксується в опу4щеному стані протягом 7-10 діб з 

метою утримання гортані в анатомічних структурах 
шиї. Прийом їжі per os дозволяється на 8-10 добу 
після операції. 

Вказана травма шиї, гортані, гортаноглотки 
потребує негайної хірургічної допомоги. 
Смертність висока. Здебільшого операцію 
ларингопексію проводять в пізньому 
післяопераційному періоді, відновлюючи всю 
структуру шиї, гортані, гортаноглотки з метою 
відновлення функцій ковтання, дихання і голосу. 

Під нашим спостереженням знаходилось 20 
пацієнтів: у 5 пацієнтів після хімічних опіків 
настало рубцювання (стенози і атрезія) 
гортаноглотки та шийного відділу стравоходу; у 7 
пацієнтів часткові дефекти гортані (прокольні, 
горизонтальні) після операцій з приводу злоякісних 
пухлин; у 5 – відрив гортані від під’язикової кістки, 
кореня язика, гортаноглотки: у 3 пацієнтів виявлено 
глотково-стравохідний дивертикул. Всі пацієнти 
прооперовані з позитивним результатом. Проведені 
операції: у 5 – відновлення прохідності гортано-
глотки та шийного відділу стравоходу одночасно з 
формуванням вестибулярного відділу гортані; у 7 – 
реконструкція гортаноглотки та вестибулярного 
відділу гортані; у 5 – проведені ларингопексія з 
одночасним відновленням вестибулярного відділу 
гортані; у 3 пацієнтів видалений дивертикул 
Ценкера. Отримано позитивний результат з 
відновлення функцій ковтання, дихання і голосу.  

Відновлювально-реконструктивна хірургія 
гортані, гортаноглотки, шийного відділу 
стравоходу доцільно і раціонально проводити 
одночасно і своєчасно. У віддаленому періоді 
відновлення анатомічної структури і функцій 
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ковтання, дихання, голосу потребує більших затрат, 
більш тривалого перебування в стаціонарі. 

Травми шиї з пошкодженням вказаних 
органів дають великий відсоток летальних 
наслідків і тому хірург надає допомогу своєчасно. 
Що стосується дивертикулів шийного відділу 

стравоходу, а вони зустрічаються в 70% по 
відношенню до всіх дивертикулів стравоходу, то 
хірургічному лікуванню підлягають дивертикули 
великих розмірів, що самостійно не спадаються, і є 
небезпечними для здоров’я і життя у зв’язку з 
ускладненнями.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІІВ ТА ІНТЕРНІВ  

З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ MICROSOFT OFFICE 365  
НА КАФЕДРІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ЗДМУ 

 
Виходячи з ситуації, що склалася в країні 

«Про запобігання поширення на території України 
корона вірусу COVID-19» студенти країни не 
мають змогу відвідувати аудиторні та лекційні 
заняття в умовах ВНЗ, тому усі вищі учбові заклади 
були вимушені перейти на дистанційну форму 
навчання. 

Для впровадження дистанційного навчаль-
ного процесу в ЗДМУ на кафедрі оторино-
ларингології була використана платформа 
Microsoft Office 365 яка поєднує в собі звичний 
набір додатків, в тому числі і Microsoft Exchange 
Online, Microsoft SharePoint Online, Office для 
інтернету і Microsoft Skype, що дозволяє ефективно 
працювати в будь-якому місці через інтернет з 
будь-якого інформаційного носія з підтримкою 
телефонії та архівації. Так само до численних 
функцій MS Office 365 можна виділити основні: 
Адміністрування сайту, масова відправка 
повідомлень за допомогою СSV файлів, додавання 
до 900 доменів призначених для користувачів, 
активні поштові скриньки 100 Гб, та нові групи. 
Обмін миттєвими повідомленнями і аудіо сеансами 
до 10000 одержувачів. Загальний доступ до відео 
файлів. Згідно відповідності вимог сертифікації 
ISO27001, угода EC «Safe Harbor». Корпорація 

Майкрософт надає для кожного користувача 
початкові 5 ТБ дискового простору. Що дає 
можливість використовувати дану систему у 
дистанційному навчальному процесі. 

За допомогою платформи Microsoft Office 
365 а саме MS Teams та MS Class Note Book, MS 
Forms на кафедрі оториноларингології ЗДМУ був 
охоплений увесь навчальний цикл, а саме 8 
практичних занять, та один підсумковий 
модульний контроль. На базі цієї платформи були 
створені онлайн-групи викладача зі студентами, в 
умовах яких викладач надає доступ до методичних, 
мультимедійних матеріалів, підручників та 
посібників кафедри. Створені та адаптовані тести 
на кожне практичне заняття на платформі MS 
Forms, що дає змогу отримувати викладачу 
результати одразу після тестування. Проведення 
онлайн лекцій з використання MS Teams. Це 
дозволило викладацькому складу та студентам не 
тільки знайти вихід зі сформованої ситуації в країні, 
але і користуватися викладеними матеріалами, 
вести співбесіди, проходити тестування та вивчати 
курс «Оториноларингологія» в повному обсязі 
безперервно з віддаленої точки доступу не 
наражаючи себе і студентів на небезпеку щодо 
зараження COVID-19. 
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ЛІКУВАННЯ ПАРАСТЕЗІЙ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 
 

Парестезії верхніх дихальних шляхів (ВДШ) 
є різновидом розладів чутливості, яка 
характеризується виникненням нетипових 
відчуттів в глотці та гортані. До цих нетипових від-
чуттів в глотці або проекції гортані відносять 
відчуття «клубка в горлі» (КГ), першіння, оніміння. 
При парестезіях ВДШ, найбільш часто (4,1-6%) до 
оториноларинголога звертаються зі скаргою на 
«КГ», яка значно погіршує якість життя хворих 
(Cashman E.C., Donnelly M.J., 2010). Синдром «КГ» 
не є патогномонічним для якогось конкретного 
захворювання і може бути симптомом у пацієнтів з 
патологією ЛОР-органів, щитоподібної залози, 
шлунково-кишкового тракту, хребта, а по даним 
(Thompson W.G., Heaton K.W., 1982) у 45% пацієн-
тів синдром КГ є ознакою стресових розладів. 

За період 2020-2021 рік, в ЛОР-клініку ЗДМУ 
звернулось 27 хворих з відчуттям «КГ», з яких 5 
продовжили лікування у ендокринолога з 
вузлоподібним зобом щитоподібної залози, 3 – у 
гастроентеролога з гастроезофагальним рефлю-
ксом,у 5 хворих був виявлений рекурентний 
тонзиліт, а у 2 – пухлина гортанної частини глотки. 
У 12 хворих при дослідженні ЛОР-органів даних за 
запальний і пухлинний не було виявлено, але вони 
скаржились на порушення тембру голосу, бажання 
сковтнути або відкашлятись, відчуття «плівки або 
скоплення слизу», виявлялась виражена канцеро-
фобія, тому їм було проведено анкетування за 
госпітальною шкалою тривоги та депресії (HADS), 
розробленої A.S. Zigmond і R.P. Snaith для 
скринінгу цих патологій. Згідно результатів, 
отриманих (HADS), у 9 (75%) пацієнтів мали 
субклінічні та у 3(25%) – клінічно виражені 
симптоми тривоги. Близько 10(83,3%) пацієнтів 

мали субклінічні та 2(16,6%) – клінічно виражені 
симптоми депресії.  

По даним опитувальника Voice Handicap 
Index(VHI), який визначає вплив голосових 
проблем на якість життя пацієнта, кількість 
пацієнтів з легким ступенем склала – 1(8,3%); з 
середнім – 4 (33,33%); важким – 7 (58,3%); 
функціональний (F–functional) показник склав 
15,9±4,02 балів; фізичний (Р–physical) – 16,8±2,52 
балів; емоційний (E–emotional) – 17,09±5,06 балів. 
Середня сумарна кількість склала 49,8±10,01 балів. 

Відомо, що стреси різного походження, 
депресія та психоемоційні розлади супро-
воджуються надлишком катехоламінів які 
сприяють виведенню магнію з клітин і втратою 
його з сечею, що викликає внутрішньоклітинний 
недолік магнію який забезпечує нормальне 
функціонування нервової системи та є природним 
антистресовим фактором. З цією метою ми 
призначали препарат Береш Магній плюс В6, до 
складу якого входить 250 мг магнію та 1,6 мг 
пірідоксина гідрохлориду по 1 т. на добу, на протязі 
місяця. Аналізуючи результати використання 
препарата Береш Магній плюс В6, встановлено, що 
у 9 хворих зникла скарга на «КГ» зникла, а у3 
значно зменшилась, клінічно виражені симптоми 
тривоги та депресії зникли у всіх пацієнтів, а в 4 
залишились субклінічні ознаки і вони продовжили 
своє лікування у психоневролога. За результатами 
опитувальника VHI кількість пацієнтів після 
лікування з легким ступенем склала – 8 (66,6%); з 
середнім – 4 (33,33%); важким – відсутні. 

Тому використання препарату Береш Магній 
плюс В6, є ефективним засобом лікування хворих з 
парастезіями верхніх дихальних шляхів. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ  
З РУХОВИМИ РОЗЛАДАМИ ГОРТАНІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ 

 
Актуальність. Відомо, що ішемічні інсульти 

ЦНС часто супроводжуються руховими розладами 
гортані, що призводить до зміни тонової частоти, 
тембру і сили голосу, аж до афонії і навіть 
вираженого мовного дефекту. Існуючи дотепер 
реабілітаційні методи голосових розладів не завжди 
досягають клінічного ефекту, що на нашу думку 
пов’язано з недостатньою увагою до таких 

складових формування голосу як правильна 
фонація, дихання та поза пацієнта під час їх 
реабілітації. Нашу увагу привернула голосова 
терапія голосових розладів цього ґенезу за 
допомогою резонаторної трубки. Цей метод 
покращує якість голосу, оскільки при ньому 
ларингеальні м`язи займають найоптимальніше 
положення, що підвищує якість голосоутворення. 
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Мета. Проаналізувати результати стиму-
люючої голосової терапії за допомогою методу 
резонаторної трубки у хворих з руховими 
порушеннями гортані центрального ґенезу. 

Матеріали і методи. Обстежено та 
проліковано 19 пацієнтів (14 чоловіків і 5 жінок), 
які перенесли ішемічний інсульт. Вік пацієнтів 
варіював від 51 до 72 років, середній вік склав 
63,1±6,1 роки. Період звернення до фоніатра склав 
від 14 днів до 3 місяців. Пацієнти були розподілені 
на 2 групи: І групу (n=13, з них – 10 чоловіків та 3 
жінки) склали хворі з односторонніми парезами 
голосових складок, ІІ групу (n=6, з них – 4 чоловіки 
та 2 жінки)склали хворі з двосторонніми парезами. 
Спеціальні методи вивчення клініко-функціо-
нального стану голосового апарату і дихальної 
функції включали: непряму ларингоскопію, спек-
тральний аналіз голосу за допомогою програмного 
забезпечення Praat v.4.2.1, перцептивну оцінку 
голосу за допомогою шкали GRBAS, стан-
дартизоване інтерв'ювання за допомогою опиту-
вальника VHI-30. Статистична обробка даних 
проводилася за допомогою пакета про-
грам Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США).  

Результати. При спектральному аналізі 
голосу за допомогою програмного забезпечення 
Praat v.4.2.1 в І групі як у чоловіків, так і у жінок 
виявлено зниження частоти основного тону гортані 
(109,8 ± 9,0 Гц (n=128 Гц) та 206,6±9,4 Гц (n=225 
Гц)), зменшення часу максимальної фонації 
(13,6±2,2 с (n=22 с) та 12,2 ± 2,8 с (n =15с)), 
зменшення гармонійного показника (HNR) 
(10,9±2,2 dB (n˃20 dB) та 13,8±1,6 dB (n˃20 dB)), 
збільшення Jitter (8,45±2,1% (n≤1,04%) та 
7,02±1,1% (n≤1,04%)) та збільшення Shimmer 
(11,2±3,2% (n≤3,81%) та 9,1±2,1% (n≤3,81%)).  

В ІІ групі і у чоловіків і у жінок виявлено 
зниження частоти основного тону гортані (103,8 ± 
5,0 Гц та 180,6±5,5 Гц), зменшення часу 
максимальної фонації (10,6±3,2 с та 11,2±2,6 с), 
зменшення гармонійного показника (HNR) 
(9,9±2,42 dB та 11,8±1,6 dB), збільшення Jitter 

(9,55±2,1% та 8,12±1,1%) та збільшення Shimmer 
(13,2±1,2% та 10,1±1,1%). Середній показник при 
перцептивній оцінці голосу за шкалою GRBAS, у 
пацієнтів І групи складок – 9,8±1,5 бала, ІІ групи – 
11,9±1,25 бала. При аналізі результатів проведеного 
стандартизованого інтерв'ювання якості голосу у 
пацієнтів з дисфоніями центрального ґенезу за 
допомогою опитувальника VHI-30, було виявлено, 
що середнє значення загального балу у І групі 
складало 66,78±4,3 бала, у ІІ – 83,41±7,9 бала. 

Після проведення голосової терапії за допо-
могою методу резонаторної трубки у хворих, при 
спектральному аналізі голосу, суттєві зміни у І 
групі зафіксовані в показниках частоти основного 
тону гортані, ЧМФ, HNR, Jitter та Shimmer, у ІІ 
групі – у показниках ЧМФ та Jitter. В І групі 
спостерігалось помірне підвищення частотного 
діапазону: у чоловіків до 120,1±26,8 Гц, у жінок – 
до 221,6±3,4 Гц (в ІІ групі – у чоловіків тільки до 
110,8±6,9Гц, у жінок тільки до 198,6±3,5 Гц), 
збільшення гармонійного показника до 16±3,1 dB (в 
ІІ групі всього лише до 11±2,2 dB) зменшення Jitter 
практично в 3 рази (3,1±1,7%, при порівнянні ІІ гру-
пою – 4,0±2,1%), зменшення Shimmer до 5,1±2,1%.  

В обох підгрупах відзначена позитивна 
динаміка оціночних параметрів, проте пацієнти І 
групи демонстрували кращі показники за шкалою 
VHI-30 та GRBAS. Так, VHI в І групі складав – 
58,54±3,8 балів, в ІІ групі залишався високим – 
75,21±6,8 балів. GRBAS в І групі зменшився до 
5,0±1,5 бала, в ІІ групі – тільки до 7,1±2,0 бала.  

Висновки.  
Проведені дослідження показали, що 

використаний підхід до реабілітаційного лікування 
неврологічних хворих з руховими порушеннями 
гортані центрального ґенезу дає високу 
ефективність. Після закінчення курсу голосової 
терапії за допомогою методу резонаторної трубки, 
пацієнти відмічали покращення як якості голосу, 
так і якості життя, що фіксувалося нами за даними 
спектрального аналізу голосу, шкалою GRBAS та 
за допомогою опитувальника VHI-30. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ГІПОТОНУСНИХ СТАНІВ ГОРТАНІ  
У ОСІБ ДИТЯЧОГО ВІКУ 

 
Актуальність. Частота порушень 

голосоутворення у дітей, по даним, (Tavares E.L., 
2011; McAllister A., 2013) становить від 6 до 34% і 
має тенденцію до їх збільшення. Порушення голосу 
у дітей ускладнюють процеси комунікації та 

навчання, негативно впливаючи на загальний 
розвиток дітей та підлітків, їх нервово-психічний 
стан, а також формування їх,як особистості. 

Основними факторами, які приводять до 
порушення голосової функції у дітей є: 
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психотравмуючі фактори, рецидивуючі інфекції 
верхніх дихальних шляхів, перенапруження голосу, 
вегетосудинна дистонія, гормональні дисфункції, 
збільшення відсотка паління серед дітей. Серед 
функціональних розладів голосової функції у дітей 
найбільш частою зустрічається функціональна 
дисфонія по гіпотонусному типу (ФГД), що на 
нашу думку, обумовлено метаболічними 
порушеннями в м’язах гортані беручих участь у 
голосоутворенні, які призводять до зниження їх 
тонусу. Виникнення цих розладів голосоутворення 
в подальшому загрожує розвитком органічної 
патології, а саме формуванню вузликів голосових 
складок та хронічного ларингіту. 

Мета: 1) дати об’єктивну оцінку стану 
голосового апарату за даними ендоскопії гортані та 
акустичного аналізу голосу. 2) проаналізувати 
результати лікування дітей хворих на (ФГД) з 
використанням у складі стандартної терапії 
метаболічного препарату Кардонат. 

Матеріали і методи. В дослідження було 
включено 19 дітей хворих на (ФГД) (11 дівчаток і 8 
хлопчиків). Середній вік складав 9,45±1,4. Діти з 
мутаційною формою дисфонії не були включені в 
дослідження. Провідною скаргою дітей та їх 
батьків були розлади тембру голосу (100%). У 57% 
дітей відзначали швидку втомлюваність голосу, 
44,6% - відчуття подразнення, сухості, «клубка» в 
горлі. В 11,5% випадках виникав біль та спазми в 
глотці при голосовому навантаженні. 

Ендоскопічна картина гортані оцінювалась 
за допомогою 6 критеріїв, запропонованих 
Степановою Е.Ю. (2006) для постановки діагнозу 
ФГД: широка голосова щілина при фонації (100%), 
симптом «зіяння гортанних шлуночків» (86,6%), 
увігнутість вільного краю голосових складок на 
вдиху (71,1%), змикання голосових складок 
голосовими відростками (54,2%). У 41,5% на вдиху 
добре візуалізувалась нижня поверхня голосових 

складок, яку не видно в нормі, і лише в 27% 
випадків голосові складки виглядали 
неоднорідними. 

Середня оцінка голосу по GRBAS склала 
5,3±1,2 бали. Максимальний час фонації – 8,3±2,5 
сек. Середні значення акустичних показників: 
склали: Jitter-1,3±0,44 (N≤1,04%), Shimmer – 
5,13±2,22 (N≤3,81%), NHR – 17,89±2,27 (N≥20 для 
голосної /a/). 

Комп’ютерну цифрову акустичну обробку 
голосового сигналу проводили за допомогою 
програмного забезпечення «Praat V 6.0.56». 

В якості лікувального засобу був вико-
ристаний метаболічний препарат Кардонат, 
дозволений до використання з 1 року, який має 
унікальний склад: карнитин – 100 мг, лізин – 50 мг, 
кобамамід (кофермент віт. В12) – 1 мг, 
кокарбоксілаза (кофермент віт. В1) – 1 мг, 
пірідоксал – 5-фосфат (кофермент віт. В6) – 50 мг. 
Препарат призначали по 1 т. 2 рази на добу на 
протязі 1 місяця. 

Результати: При оцінці ефективності 
застосування препарату Кардонат на протязі 1 
місяця у 94,7 % (18 дітей серед 19) зафіксована 
значна позитивна динаміка. Спостерігалась 
нормалізація ларингоскопічної картини. За шкалою 
GRBAS голоса дітей були оцінені в 1,1±0,34 балів. 
При акустичному аналізі було встановлено 
підвищення ЧМФ до 11,1±1,2сек. Середні значення 
акустичних показників склали:Jitter-0,93±0,34, 
Shimmer-3,93±1,12, NHR-21,7±2,12, що свідчило 
про покращення синхронізму вібраторного циклу 
голосових складок. 

Висновки:  
Проведене дослідження свідчить про те, що 

використання препарату Кардонат у дітей з 
функціональною гіпотонусною дісфонією сприяє 
корекції метаболічних процесів в м’язах гортані і 
покращує якість голосоутворення. 

 
© В.І. Троян, І.О. Сінайко, В.М. Кришталь, В.В. Смагін, 2021 
 
 
 
 

В.І. ТРОЯН, І.О. СІНАЙКО, О.В. ЛОБОВА (ЗАПОРІЖЖЯ,УКРАЇНА) 
 

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАРНОГО МЕТАСТАЗУВАННЯ РАКУ ГОРТАНІ 
 

Одним з основних факторів, що визначають 
тактику лікування пацієнтів на рак гортані і прогноз 
захворювання, є інтраопераційна оцінка стану 
реґіонарних лімфатичних вузлів, оскільки частота 
появи метахронних метастазів в реґіонарні 
лімфатичні вузли шиї навіть при раку гортані 
T2N0M0 досягає 10-15%. 

Мета роботи – визначення у хворих на рак 
гортані Т1-2N0M0 частоти метастатичного 

ураження преперснеподібного сторожового 
лімфовузла (SNL) та кількісних показників 
предикторів, що асоціюються з метастатичним 
потенціалом первинної ракової пухлини. 

Матеріали і методи. До дослідження було 
залучено 61 хворого на рак гортані Т1-2N0M0, 
середній вік – 57,71±0,93року, 56 (91,1%) чоловіків. 
Критеріями включення в дослідження були хворі з 
підтвердженим діагнозом раку гортані без 
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клінічних ознак реґіонарного метастазування. 
Спеціалізоване лікування проводили за 
протоколом, з використанням на першому етапі 
комбінованого лікування різних за об'ємом 
резекцій гортані з вилученням пухлини. 
Метастатичне ураження пре перснеподібного SNL 
визначали гістоморфологічно на операційному 
матеріалі. Зв’язок між наявністю метастазування та 
показниками мікроциркуляції встановлювали з 
розрахунком коефіцієнта асоціації та точного 
критерію Фішера з побудовою таблиці 2×2. 
Розраховували відносний ризик метастазування. 
Дані наведені у вигляді відносного ризику та 
довірчих інтервалів ДІ. 

Результати. Встановлено, що у 15 хворих 
(26,2%) розповсюдженість пухлини відповідала 
критерію Т1N0M0, а у 46 (73,8%) – Т2N0M0. 
Патоморфологічним дослідженням видалених 
преперснеподібних SNL (n=61) метастатичне 
ураження (pN1sn) верифіковано у 7 хворих (11,4%) 
з Т2N0M0. 

Статистичним аналізом дослідження 
встановлено, що існує зв’язок між метастазуванням 

та глибиною інвазії пухлини (показник асоціації 
0,85), ступенем диференціації пухлини (показник 
асоціації 0.66), та показником шунтування 
(показник асоціації 0,96). Встановлено, що при 
показнику шунтування вище 1,63 пф.од. ризик 
виникнення метастазування зростав на 54%, 
RR=2,72 [1,64; 4,52]- ДІ 95%, OR=13,06 [1,39; 
122,50] – ДІ 95%, при глибині інвазії більше 6,28 мм 
відносний ризик метастазування зростав на 39%, 
RR=4,5 [1,72; 11,76] – ДІ 95%, OR=8 [1,89; 33,81] – 
ДІ 95%. 

Висновки. Встановлені критичні значення 
кількісних показників таких пре дикторів 
метастазування раку гортані, як поширеність 
процесу до Т2N0M0, глибини інвазії пухлини понад 
6,28±0,18 мм, низький ступень диференціації (G3), 
переважання в пухлині шунтового кровотоку над 
нутритивним – ПШ понад 1,84±0,05, можуть бути 
використані для інтраопераційного прогнозування 
наявності прихованого метастазування в SNL і 
свідчити про доцільність виконання симультанної 
футлярно-фасціальної лімфодисекції шиї на боці 
ураження гортані. 
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Е. ВАН ДЕН ХОЙВЕЛЬ (ОТІКОН МЕДИКАЛ, ДАНІЯ) 
 

СТИМУЛЯЦІЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ТА КЛІНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ  
КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ СИСТЕМОЮ NEURO 

 
Кохлеарні імплантати при активації 

генерують електричні поля, які виробляють 
регіональний струм. Розподіл струму, 
виробленого електродом, залежить від таких 
факторів як геометрія електродної решітки, 
параметри стимулу, алгоритм стимуляції та 
значення електродного імпедансу. Випадкова 
стимуляція неаудиторних нервових структур, що 
прилягають до завитки, може виникнути, коли 
потік позакохлеарного струму перевищує певний 
поріг. 

Стимуляція неаудиторних структур, таких 
як лицевий нерв, може викликати значний 
дискомфорт і тим самим обмежити динамічний 
діапазон імплантату та знизити його 
реабілітаційний потенціал. Хоча проблема 

стимуляції лицевого нерва кохлеарними 
імплантатами існує давно, конкретна інформація 
про механізм поширення струму при створенні 
цього побічного ефекту є недостатньою. 

Побічний ефект стимуляції лицевого нерва 
можна вирішити за допомогою змін у алгоритмі 
стимуляції імплантата, у програмуванні мовного 
процесора, а в деяких випадках – застосуванням 
модифікацій електродних решіток. 

Показано, що обмеження розповсюдження 
постійного струму при застосуванні сучасних 
багатоканальних електродних решіток та сучасні 
алгоритми стимуляції значно підвищують 
ефективність кохлеарної імплантації та знижують 
ризик стимуляції неаудиторних структур, таких як 
лицевий нерв. 

 
© Е. ван ден Хойвель, 2021 
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А.В. ЦИМАР (ЛЬВІВ) 
 

РОЛЬ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ  
В ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ 

 
Алергічний риніт (АР) є найпоширенішим 

алергічним захворюванням в світі. На нього 
страждають 615 млн осіб різного віку [Meltzer E.O., 
Nathan R., Derebery J. et al., 2009]. Незважаючи на те, 
що АР не належить до небезпечних для життя 
захворювань, він є причиною значного зниження 
якості життя хворих, порушення сну, когнітивних 
функцій (навчання, професійної діяльності), 
емоційної сфери [Brożek J.L., Bousquet J., Agache I. et 
al., 2017]. АР часто поєднується з іншими алергічними 
захворюваннями. Так, АР є фактором ризику 
розвитку бронхіальної астми (БА), а симптоми риніту 
спостерігаються у 88% хворих на БА. Важливість 
проблеми АР, крім його взаємозв'язку з БА, 
обумовлена його тісним зв'язком із захворюваннями 
ЛОР-органів, такими як гострий і хронічний 
риносинусит, ексудативний середній отит 
[Dykewicz M.S., Hamilos D.L., 2010; Wallace D.V., 
Dykewicz M.S., Bernstein D.I. et al., 2008]. 

 АР є імунологічно обумовленим (як правило, 
IgE-опосередкованим) запаленням слизової оболонки 
порожнини носа, викликаним причинно-значущим 
алергеном і клінічно проявляється двома і більше 
симптомами: рясними виділеннями з носа, 
утрудненням носового дихання, свербінням в 
порожнині носа, частим чханням і, нерідко, аносмією. 
Захворювання може супроводжуватися, також 
екстраназальними симптомами (очними, болем 
голови, гіпоксією, постназальним затіканням, кашлем) 
[Brożek J.L., Bousquet J., Agache I. et al., 2017]. 

Причиною АР є екзоалергени: пилкові, 
побутові, епідермальні, грибкові. Залежно від 
етіологічного чинника виділяють сезонний, 
цілорічний (побутовий), професійний АР. Сезонний 
АР (САР) виникає при сенсибілізації до пилкових і 
грибкових алергенів: пилку дерев, злакових і бур'янів, 
спорам грибів Cladosporium, Penicillium, Alternaria, 
Aspergillus і ін. Цілорічний АР (ЦАР) обумовлений 
сенсибілізацією до алергенів кліщів домашнього пилу 
(Dermatophagoides pteronyssinus і Dermatophagoides 
farinae), бібліотечної пилу, епідермальних алергенів 
тварин і птахів, алергенів цвілевих грибків, тарганів, 
харчових продуктів тощо. 

Класифікація міжнародних погоджувальних 
документів по АР пропонує розділяти АР за 
характером перебігу на інтермітуючий АР (ІАР), при 
якому симптоми турбують менше 4 днів на тиждень 
або менше 4 тижнів на рік, і персистуючий АР (ПАР), 
при якому симптоми турбують більше 4 днів на 
тиждень і більше 4 тижнів на рік . При цьому ІАР та 
ПАР не є еквівалентами САР і ЦАР. 

З початку 1970-х рр. ІНКС зарекомендували 
себе як ефективний засіб лікування АР. ІНКС можуть 

бути використані як у вигляді монотерапії, так і в 
комбінації з пероральними АГП. Кохрейновській 
метааналіз показав, що при тривалому застосуванні 
ІНКС мають перевагу над АГП [Nathan R.A.,2008 ]. 
Рекомендації фахівців з США і більшості 
європейських держав визначають ІНКС як першу 
лінію терапії при середньотяжкому і тяжкому АР. У 
2017 р. експертна група внесла зміни в міжнародний 
погоджувальну документ ARIA (Allergic Rhinitis and 
its Impacton Asthma – Алергічний риніт та його вплив 
на астму). Зміни торкнулися фармакотерапії АР. Так, 
зазначено, що при САР: рекомендується комбінація 
ІНКС і перорального АГП, або монотерапія ІНКС; 
комбінація ІНКС і інтраназального блокатора H1-
гістамінових рецепторів краще, ніж монотерапія 
останніми; рекомендується, або антагоніст 
лейкотрієнових рецепторів, або пероральний АГП. 
При ЦАР: краще терапія ІНКС, ніж комбінація ІНКС 
з пероральним АГП; пероральний АГП краще за 
антагоніста лейкотрієнових рецепторів. Загальні 
рекомендації з лікування пацієнтів з САР і ЦАР: 
рекомендується комбінація ІНКС та інтраназального 
АГП, або ІНКС; краще терапія ІНКС, ніж введення 
інтраназального АГП; рекомендується введення або 
інтраназального, або перорального АГП. 

В експериментальних і клінічних 
дослідженнях показано, що глюкокортикостероїди 
(ГКС) впливають практично на всі етапи патогенезу 
АР. Їх терапевтичний ефект при АР пов'язують, перш 
за все, з протизапальною і десенсибілізуючу дію. 
Перевагою ІНКС перед пероральними 
кортикостероїдами є мінімальний ризик системних 
побічних ефектів на тлі адекватних концентрацій 
активної речовини в слизовій оболонці носа, що 
дозволяють контролювати симптоми АР, як назальні, 
так і очні. ІНКС мають високу ефективність, 
швидкість зростання та тривалість лікувальної дії, 
високий профіль безпеки [Meltzer E.O.,2011 ]. 
Сьогодні в розпорядженні лікаря є широкий вибір 
ІНКС: беклометазону дипропіонат, будесонід, 
флутиказону фуроат, флутиказону пропіонат, 
мометазону фуроат. 

При виборі ІНКС слід враховувати їх 
фармакодинамічні (спорідненість до ГКС-
рецепторів), фізико-хімічні (ліпофільність) і 
фармакокінетичні (системна біодоступність) 
властивості, а також ступінь їх вивченості в 
адекватних клінічних дослідженнях. Найбільш низька 
біодоступність (менше 0,1%) характерна для 
мометазону фуроату, що обумовлює низький ризик 
розвитку системних небажаних реакцій при його 
застосуванні. Системна біодоступність інших ГКС 
при інтраназальному введенні коливається від менш 
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ніж 2% у флутиказону пропіонату до 10% у 
будесоніду, від 44% у беклометазону до більш ніж 
80% у дексаметазону. Завдяки тому що у мометазону 
фуроату переважає внегеномний механізм, в 
порівнянні з іншими ГКС, протизапальний ефект 
розвивається швидше, а вплив на геном зведено до 
мінімуму, що багато в чому обумовлює його високий 
профіль безпеки [Passali D., Spinosi M.C., Crisanti A., 
Bellussi L.M., 2016 ]. 

Максимальний терапевтичний індекс, що 
відображає максимальну ефективність і мінімальну 
кількість небажаних явищ при лікуванні АР, 
виявлений у мометазону фуроату [Schafer T., 
Schnoor M., Wagenmann M. et al., 2016]. Назальний 
спрей мометазону фуроату вивчався більш ніж в 300 
клінічних дослідженнях [Passali D., Spinosi M.C., 
Crisanti A., Bellussi L.M, 2016], в яких була показана 
його ефективність і безпека при САР і ЦАР, гострому 
і хронічному риносинуситі, гіпертрофії глоткового 
мигдалика і середньому отиті у дітей. Його безпеку 
доведено не тільки в рандомізованих клінічних 
дослідженнях, а й підтверджено досвідом більш ніж 
20-річного застосування в широкій медичній 
практиці. При АР рекомендована профілактична і 
терапевтична доза препарату становить 2 
впорскування (по 50 мкг кожне) у кожну ніздрю 1 раз 
на добу (загальна добова доза – 200 мкг) протягом 1-6 
міс і більше, що, зазвичай, дозволяє на 24 год 
купірувати всі симптоми АР, включаючи закладеність 
носа. Мометазону фуроат починає діяти вже протягом 
7-12 годин після прийому першої дози, має хороший 
профіль безпеки, а при тривалому застосуванні 
сприяє відновленню нормальної структури слизової 
оболонки. Високий профіль безпеки препарату дозво-
ляє використовувати його у дітей з 2-річного віку. 

Комплексний механізм протизапальної дії 
препарату обумовлює різноманіття показів до його 
застосування, включаючи: САР і ЦАР, гострий 
риносинусит або загострення хронічного 
риносинуситу, поліпоз носа. Серед інших спреїв 
мометазону фуро ату Флікс виділяється тривалим 
терміном придатності (3 роки), зручною упаковкою, 
яка забезпечує якісне розпилення препарату і 
зрошення слизової оболонки носа протягом усього 
терміну придатності. 

Нами було проведено проспективне відкрите 
наглядове непорівняльне дослідження, метою якого 
була оцінка ефективності, переносимості та безпеки 
інтраназального спрею Флікс у хворих на САР в 
поєднанні з алергічним кон'юнктивітом або без 
такого. У дослідження було включено 36 пацієнтів, 
які страждають САР в стадії загострення, з історією 
захворювання не менше 2 років. Середній вік 

пацієнтів склав 23,7±5,2 року (від 12 до 52 років). 
Середня тривалість захворювання склала 10,63±4,1 
року (від 2 до 16 років). Дослідження тривало 12 міс. 
Період терапії і активного спостереження – 28 днів. 
Пацієнти мали сенсибілізацію переважно до алергенів 
бур'янів, рідше – до алергенів злаків, лугових трав, 
пилку дерев. Ефективність препарату оцінювалася за 
динамікою 5 критеріїв: 1) симптоми АР назальні; 2) 
симптоми АР очні; 3) симптоми, що характеризують 
якість життя, які визначалися за допомогою 
модифікованого опитувальника Rhinoconjunctivitis 
Quality of Life Questionnaire (RQLQ) ; 4) рівню 
еозинофілів в периферичній крові;5) загальна 
ефективність терапії, що оцінювалася пацієнтами при 
заповненні анкети і, окремо, лікарем після закінчення 
дослідження. Безпека препарату оцінювалася на 
підставі суб'єктивних скарг пацієнта, даних 
фізикального та лабораторного обстеження, 
відсутність побічних ефектів і ускладнень. 

Позитивний клінічний ефект отриманий у 31 
(86,1%) пацієнтів, які використовували назальний 
спрей Флікс у вигляді монотерапії, з них відмінний 
результат відзначений у 10 (27,7%) пацієнтів, добрий 
результат – у 16 (44,4%) і задовільний результат – у 5 
(13,8%) Виявлено виражена позитивна динаміка 
зміни показників якості життя. Жоден з пацієнтів не 
відмічав відсутність ефекту або погіршення стану, не 
мав неприємних відчуттів при використанні 
назального спрею Флікс, не пред'явив скарг на носові 
кровотечі, сухість або печіння в носі, утворення 
шкуринок. Все це свідчить про хорошу переносимість 
препарату. 

Таким чином, в цьому дослідженні у 86,1% 
пацієнтів з САР показана висока клінічна 
ефективність і безпека назального спрею Флікс 
(діюча речовина мометазону фуроат) у вигляді 
монотерапії, що підтверджено об'єктивними даними і 
суб'єктивною оцінкою самих пацієнтів. Висока 
ефективність ІНКС обумовлена їх вираженою 
протизапальною дією, завдяки якої вони 
зарекомендували себе найефективнішими 
препаратами в лікуванні АР. Інтраназальний спрей 
мометазону фуроату Флікс може бути препаратом 
вибору в терапії АР. 

На закінчення ще раз підкреслимо, що АР 
вимагає ефективного лікування не тільки при гострій 
симптоматиці в сезон загострення, але, також, при 
персистуючому перебігу хвороби. Сучасні 
керівництва рекомендують для лікування АР ІНКС в 
якості основних препаратів, оскільки вони ефективні 
і безпечні, прості у використанні, надають можливість 
вибору з урахуванням індивідуальних переваг, що 
підвищує прихильність пацієнтів до лікуванню. 

 
© А.В. Цимар, 2021 
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І.Е. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕСА, УКРАЇНА) 
 

ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВОЇ ІМУНОФАРМАКОТЕРАПІЇ  
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛОР-ОРГАНІВ 

 
 В осінньо-зимовий період спостерігається 

виражена тенденція до росту числа як гострих, такі 
загостренню хронічних захворювань верхніх 
дихальних шляхів (ВДШ), з найбільш поширеними 
нозологічними формами. 

Основне навантаження в лікуванні цих 
процесів лягає на сімейних лікарів, педіатрів та 
отоларингологів. Застосовують комплекс 
лікарських засобів, включаючи місцеві 
антимікробні ліки, антибіотикотерапію загальну, 
НПЗП нового покоління, мукоактивні засобі, 
деконгестанти, антигістамінні препарати і тонічні 
стероїди, антипіретики, анальгетики та другу 
симптоматичну терапію. 

В останні роки значне зацікавлення 
виявляють препарати, які підвищують рівень 
неспецифічних факторів загального захисту (по-
перше рівень ендогенного інтерферону), місцевої 
резистентності (S-імуноглобуліни, лізоцим, 
інтерферон, пропердин), екстрено здатні запобігти 
розвитку не тільки грипу, але і всього спектру 
респіраторних вірусних захворювань. Серед таких 
препаратів є інтерферони (грипферон, назоферон), 

група хіміопрепаратів – індукторів інтерферону 
((аміксін, арбідол, циклоферон), Бактеріальні 
імунокоректори (ІРС-19, рібомуніл, бронхомунал). 

Важливим і новим напрямком є елімінаційна 
терапія, направлена на превентивне зниження 
вірусних і бактеріальних патогенів на слизових 
оболонках дихальних шляхів в епідемічно 
небезпечні періоди. Одним з основних принципів 
використання місцевої імунофармакотерапії є 
необхідність доставки імунокоректора в осередок 
ураження з метою впливу на ті імунокомпетентні 
структури, які знаходяться в ньому або беруть 
участь в його формуванні та елімінації. Місцева 
фармакотерапія передбачає відсутність або 
мінімальний вплив лікарських засобів на різні 
органи та системи організму, тобто знижує 
медикаментозну інтоксикацію і можливість 
розвитку алергії на ліки. 

Підводячи підсумок, слід сказати, що 
різноманітність форм застосування імуно-
модуляторів дозволяє використовувати їх в 
кожному конкретному випадку з найбільшою 
користю. 

 
© І.Е. Чернишева, 2021 
 
 
 
 

О.В. ШЕРБУЛ, І.А. СРЕБНЯК, А.Є. ПЕДАЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПЕРИЛІМФАТИЧНИМИ 
ФІСТУЛАМИ ТА ХОЛЕСТЕАТОМОЮ СЕРЕДНЬОГО ВУХА 

 
ПЛФ є небезпечним ускладненням при 

ХГСО з холестеатомою. При аналізі 410 історій 
хвороб пацієнтів у 38 (9,26 %) встановлено ПЛФ 
різної локалізації. Встановлені клінічні, 
рентгенологічні, інтраопераційну відмінності та 
підходи до вибору способу реконструктивно-
відновлювальної операції в залежності від типу 
ПЛФ. 

Більш агресивною за перебігом визначена 
екстенсивно розповсюджена ПЛФ, особливо у 
випадках холестеатомної деструкції кісткової 
стінки лабіринту та одночасною адгезією з 
перетинчастим лабіринтом. 

На етапі передопераційної діагностики за 
даними КТ скроневих кісток ПЛФ встановлена у 21 
(55,3 %) пацієнтів та визначалася майже у всіх 
пацієнтів з екстенсивною розповсюдженою ПЛФ (у 
12 пацієнтів з 13) і у 9 пацієнтів з обмеженою ПЛФ. 

При передопераційному обстеження 
позитивна фістульна проба визначалася лише у 7 % 
пацієнтів. 

За локалізацією частіше ПЛФ визначалася на 
рівні ЛНК – у 23 пацієнтів (60,5 %). Множинна 
локалізація ПЛФ з поєднаним ураженням кісткової 
стінки двох та більше напівколових каналів 
виявлена 5 пацієнтів (13,1 %). 

Відкритий варіант тимпанопластики 
виконано у 30 пацієнтів (78,9 %). Закритий варіант 
тимпанопластики – у 6 (15,8 %) пацієнтів. 

Найбільша небезпека при хірургічному 
лікуванні ПЛФ пов’язана з виникненням 
ускладнень з боку внутрішнього вуха у вигляді 
сенсоневральних порушень слуху, глухоти та 
персистуючого головокружіння. Для упередження 
їх розвитку, видалення холестеатомного епідермісу 
з поверхні ПЛФ повинно проводитися на 
заключному етапі санації середнього вуха з 
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наступною пластикою зруйнованої стінки структур 
кісткового лабіринту з використанням 
комбінованої мікроскопічної та ендоскопічної 
візуалізації. Щільні адгезії з мембранозним 
лабіринтом є фактором ризику розвитку 
незворотніх ускладнень з боку внутрішнього вуха у 
вигляді сенсоневральної глухоти та 
інвалідизуючого головокружіння. 

Раннє виявлення ПЛФ за наявністю не 
ураженого ендосту та своєчасно проведене 
реконструктивно-відновлювальне хірургічне 
втручання з оптимальною комбінованою 
мікроскопічно-ендоскопічною візуалізацією у 
пацієнтів на ХГСО з холестеатомою дозволить 
зберегти слух та запобігатиме розвитку незворотніх 
ускладнень з боку внутрішнього вуха. 

 
© О.В. Шербул, І.А. Сребняк, А.Є. Педаченко, 2021 
 
 
 
 
 

Т.А. ШИДЛОВСЬКА, П.М. КОВАЛЬЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 
 

ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  
У ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК  

 
Однією з провідних галузей промисловості 

України є хімічне виробництво. Історично склалося 
так, що через соціальні блага та пільги, які 
надаються на підприємствах хімічної галузі, 
найбільш активна, здорова та достатньо освічена 
частина населення йде працювати саме туди. Однак 
в силу наявної технології і практики її експлуатації, 
що склалася на підприємствах хімічної 
промисловості, не завжди вдається забезпечити 
умови, які відповідають санітарним нормам, що 
призводить до негативного впливу на організм 
працюючих (Преображенский Н.П. и соавт., 2012; 
Валеева Е.Т. и соавт., 2013; Кирсанов В.В., 2014; та 
ін.). Крім того, існує ризик забруднення 
оточуючого середовища, атмосферного повітря у 
місцях розташування хімічних виробництв, а отже, 
поширення негативного впливу на здоровя 
місцевого населення (Дзержинская Н.А., 2017; 
Петров С.Б., и соавт., 2017; Shusterman D., 2011). 
Одним з найважливіших і пріоритетних завдань є 
рання діагностика і профілактика професійних 
захворювань, визначення груп і ступенів ризику 
порушень показників здоров’я (Кундиев Ю.И., 
Нагорная А.М., 2007; Панкова В. Б., 2015). 

 Сільське господарство на протязі останніх 
років відіграє вагому роль у економіці України. 
Тому особливе місце в структурі хімічної 
промисловості посідає виробництво хімічних 
засобів для сільського господарства, в тому числі 
підприємства-виробники азотовмісних та 
комплексних добрив, зважаючи на зростаючу 
потребу у них економіки України та значну 
кількість працівників.  

У сучасній літературі практично відсутній 
науковий матеріал щодо змін слизової оболонки 
верхніх дихальних шляхів (ВДШ) і голосового 
апарату гортані, пов’язаних з синтезом аміаку і 
його дериватів в реальних умовах сучасного 

хімічного виробництва. Таким чином, присутня 
проблема діагностики ЛОР-патологій, пов’язаних з 
дією шкідливих факторів виробництва на ранніх 
стадіях, коли проведення лікування і своєчасної 
профілактики, дозволить виключити розвиток 
більш виражених форм професійних патологій 
голосового апарату гортані.  

Нами були вивчені чинники виробничого 
середовища (повітря робочої зони, рівень шуму, 
мікроклімат) на виробництві сполук азотної групи, 
а також проведено аналіз первинної захворюваності 
працівників ПАТ «АЗОТ» за І-IV квартали 2018 
року. При цьому ми здійснювали аналіз патологій 
верхніх дихальних шляхів та ЛОР-органів.  

Під час вивчення умов праці на виробництві 
ПАТ «АЗОТ» за 2018 рік ми з’ясували, що 
основними шкідливими речовинами є аміак, 
діоксид і оксид азоту, монооксид вуглецю, 
карбамід, формальдегід та ін. Концентрації аміаку, 
діоксиду азоту, монооксиду вуглецю перевищували 
гранично допустимі концентрації (ГДК), причому 
іноді в декілька разів. Концентрації метанолу, 
акролеїну, моноетаноламіну, формальдегіду, пилу 
карбаміду у повітряному середовищі підприємства 
деколи незначно перевищували ГДК або були на 
межі норми. Незважаючи на те, що токсичні 
речовини на виробництві часто знаходяться в 
повітрі робочої зони на рівні нижче ГДК, існує 
ймовірність появи комбінованої дії даних речовин, 
а тривалий хімічний вплив малої інтенсивності 
може стати умовою для виникнення захворювання 
або погіршення клінічної картини. За даними 
Черняка Ю. І. та співавт. (2007), при тривалому 
впливі невеликих доз аміаку, у пацієнтів 
реєструється ріст захворюваності з тимчасовою 
втратою працездатності внаслідок… зниження 
місцевої неспецифічної імунної резистентності, 
проявляючись, перш за все, підвищенням 
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чутливості до респіраторних інфекцій у вигляді 
хронічних катаральних і субатрофічних 
захворювань ВДШ. 

Нами була проаналізована загальна 
захворюваність ВДШ у працівників промислового 
хімічного виробництва в динаміці 2014-2018 рр. У 
окремих працівників на підприємстві були виявлені 
різноманітні захворювання, серед яких особливу 
роль мають патології верхніх дихальних шляхів: 
хронічні риніти, катаральні та субатрофічні 
фарингіти, хронічні ларингіти та трахеобронхіти. 
За даними первинної захворюваності на 
підприємстві хімічного виробництва азотовмісних 
сполук, помітними є досить високі показники 
уражень гортані, які становлять 10,2-12,48 % від 
всіх первинних патологій ВДШ. При цьому середня 
захворюваність на ларингіти по м. Черкаси за 2013-
2017 рр. становить 4,1%.  

Під час аналізу структури захворюваності 
патологіями ВДШ за 2018 рік ми виявили високий 
рівень захворюваності тонзилітами і фарингітами в 
холодний період року та аномально високий рівень 
захворюваності на ларингіти та трахеобронхіти в ІІ-
ІІІ кварталах. Причому така відмінність в напрямку 
збільшення захворюваності в порівнянні з 
показниками загалом по місту була достовірною. В 
результаті вивчення даних хімічного складу 
повітря робочої зони за І-IV квартали 2018 року, 
найбільші перевищення ГДК по аміаку, діоксиду 
азоту, монооксиду вуглецю, пилу аміачної селітри 
реєстрували саме в ІІ-ІІІ кварталах. Існує 
ймовірність того, що зростання захворюваності на 
ларингіти та трахеобронхіти в теплий період року 
пов’язане зі збільшенням концентрації токсичних 
речовин у повітрі робочої зони та температурним 

мікрокліматом у виробничих приміщеннях у 
зазначений період. Висока захворюваність на 
тонзиліти та фарингіти в І та IV кварталах 
пояснюється сезонністю та не відрізняється від 
показників по м. Черкаси в цілому. 

Зауважимо, що об'єктивно оцінити прямий 
вплив шкідливих чинників на виробництві досить 
складно, тому що процедура відбору проб і 
подальшого їх виміру для кількісного аналізу 
фізичних та хімічних чинників виробничого 
середовища має певні особливості та обмеження. 
Однак, виявлені нами тенденції свідчать про 
ймовірність взаємозв’язку між впливом хімічного 
та фізичного факторів технологічного процесу на 
працівників виробництва азотовмісних сполук та 
захворюваністю патологіями ВДШ. 

Висновки 
1. На виробництві сполук азотної групи 

умови праці на робочих місцях характеризуються 
дією на працюючих комплексу несприятливих 
чинників, серед яких пріоритетними є випари 
аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю з 
перевищенням ГДК, часом в декілька разів. 

2. У працівників хімічного виробництва 
азотовмісних сполук ПАТ “АЗОТ” встановлений 
достовірно підвищений рівень поширеності 
захворювань органів дихання, особливо ларингітів 
і трахеобронхітів (10,2-12,5 %), порівняно з 
показниками захворюваності по м. Черкаси (4,1%).  

3. Відмічається висока причинна ймовірність 
ролі хімічного фактору (аміак, оксиди азоту, 
монооксид вуглецю, пил аміачної селітри) у 
виникненні захворювань на ларингіти, трахеїти, 
бронхіти серед працівників хімічного виробництва 
азотовмісних сполук. 
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КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У ОСІБ,  
ЯКІ ОТРИМАЛИ АКУТРАВМУ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ,  

З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ПОРУШЕНЬ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ 
 

Надання медичної допомоги хворим з 
бойовою акутравмою залишається актуальною 
проблемою військової медицини. В літературі є 
роботи, які свідчать про зміни в центральній 
нервовій системі при дії інтенсивного шуму та при 
акутравмі, однак, тільки в поодиноких 
дослідженнях дана об’єктивна оцінка 
функціонального стану центральної нервової 
системи у хворих на сенсоневральну 
приглухуватість і показана перспективність їх 
використання. 

Мета нашої роботи – визначення найбільш 
значущих показників біоелектричної активності 
головного мозку за даними ЕЕГ в плані 
прогнозування перебігу та шляхів корекції 
сенсоневральних порушень слуху у осіб, які 
отримали акутравму в зоні бойових дій. 

Обстежено групу військовослужбовців з 
акутравмою з найбільш характерними, типовими 
формами аудіометричних кривих – з низхідним, 
часто – обривчастим типом кривої, які були 
розподілені на три групи в залежності від ступеня 
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вираженості сенсоневральної приглухуватості. 1 
група – пацієнти з початковими невираженими 
порушенням функції звукосприйняття в області 
базальної частини завитки, 2 група – з більш 
вираженою СНП, що супроводжувалася 
порушеннями мовної та надпорогової аудіометрії, 
до 3 групи увійшли хворі з вираженим порушенням 
слухової функції, ураженням медіобазальної 
частини завитки, часто – з «обривом» сприйняття 
тонів конвенціонального діапазону. Всього 
обстежено 205 пацієнтів з бойовою акутравмою. В 
якості контрольної групи обстежено 15 здорових 
нормальночуючих осіб. Дослідження ЕЕГ 
здійснювалось за допомогою комп'ютерного 
електроенцефалографа фірми «DХ-системи» 
(Україна) за загальноприйнятою методикою згідно 
схеми накладання електродів «10-20» 

При якісному аналізі електроенцефалограм у 
військовослужбовців з бойової акутравмою були 
виявлені відхилення від норми у функціональному 
стані ЦНС, виражені в різному ступені, причому 
найбільш характерними були зниження 
біоелектричної активності головного мозку, 
іритативні зміни, дезорганізація та десинхронізація 
ритмів, частіше у скроневих та лобних відведеннях. 
Найбільш значними такі зміни були у пацієнтів з 
більш вираженими порушеннями слухової функції 
(3 група). У значної частини обстежених 2 та 3 груп 
(88,0) % з порушеннями слуху внаслідок бойової 
акутравми виявлені виражені дифузні зміни 
біоелектричної активності головного мозку за 
наявністю зниження частки альфа-хвиль та значної 
представленості дельта – і тета – коливань. Ці зміни 
свідчать про ознаки вираженого подразнення кори 
та глибоких структур головного мозку у вій-
ськослужбовців з акутравмою із зони бойових дій. 

Аналіз кількісних показників ЕЕГ показав, 
що зміни біоелектричної активності головного 
мозку у пацієнтів з акутравмою проявлялися 
деформацією основного ритму з поганою 
модуляцією та ослабленою реакцією на 
функціональні навантаження, особливо в передніх 
відведеннях. У пацієнтів достовірно (Р<0,05) 
зменшувався відсотковий вміст домінуючого у 
нормальній картині ЕЕГ α ритму та відбувалося 
збільшення представленості бета- та дельта-ритму, 
як при фоновому записі, так і при проведенні 
функціональних навантажень – фотостимуляції та 
гіпервентиляції. Найбільш виражені достовірні 
(Р<0,05) зміни біоелектричній активності, у 
порівнянні з контрольною групою, спостерігалися у 
осіб 2 та, особливо, 3 груп, з більш значними 
порушеннями слухової функції. Так, наприклад, у 
осіб 3 групи у фоновому записі спостерігається 
достовірне (Р<0,05) збільшення вмісту дельта-
ритму у лобних відведеннях до (19,74±1,53) % при 
(8,5±1,6) % у контрольній групі відповідно.  

Нами також був проведений порівняльний 
аналіз кількісних показників ЕЕГ між 
досліджуваними групами. Результати досліджень 
свідчать про достовірні (Р<0,05) відмінності 
показників в групах, від першої до третьої групи 
відбувалося збільшення представленості дельта, 
тета- та бета-ритму, найбільше у передніх 
проекціях, та зниження частки альфа-ритму. 
Причому ці тенденції зберігалися як при фоновому 
записі, так і при функціональних навантаженнях. 
Так, наприклад, у пацієнтів 3-ї групи, відсоток 
дельта-ритму у лобних відведеннях при фоновому 
записі склав 19,47±1,53 %, що достовірно 
відрізняється від показників 1-ї (13,69±0,68 %) та 2-
ї груп (13,04±0,52 %). Загалом, показники 3-ї групи 
достовірно відрізнялись від значень в групах 1 і 2 за 
багатьма параметрами. Так, у 3-й групі в лобних 
відведеннях спостерігалася достовірна відмінність 
у значеннях відсоткового вмісту всіх 
досліджуваних основних ритмів ЕЕГ (α, β, θ, Δ) від 
таких же показників у групах 1 і 2 як при фоновому 
записі, так і при функціональних навантаженнях. У 
1-й та 2-й групах між собою також мала місце 
достовірна різниця у багатьох значеннях у 
скроневому та потиличному відведеннях: при 
фоновому записі у вмісті всіх основних ритмів, крім 
α, при фото стимуляції – β та θ; при гіпервентиляції 
– β, θ у скроневому та θ, Δ у потиличному 
відведеннях. 

Таким чином, у військовослужбовців із 
акутравмою виявлено об’єктивні ознаки 
функціональних порушень в коркових та глибоких 
структурах головного мозку. По мірі зниження 
слухової функції у пацієнтів з бойовою акутравмою 
и відбувається перерозподіл основних ритмів ЕЕГ в 
напрямку зростання проявів повільно-хвильової 
активності на дезорганізованому фоні, особливо в 
лобних і скроневих відведеннях. У обстежених 
нами осіб із вираженим порушенням слухової 
функції спостерігаються достовірно більш значні 
зміни з боку центральної нервової системи, ніж у 
хворих з початковою СНП, що доцільно 
враховувати при проведені лікувально-
профілактичних заходів, спрямованих на 
реабілітацію постраждалих учасників бойових дій з 
акутравмою. 

Висновки: 
Дослідження біоелектричної активності 

головного мозку за даними ЕЕГ у 
військовослужбовців, які отримали акутравму в 
умовах бойових дії, дозволяє об’єктивно виявити 
порушення функціонування ЦНС у таких хворих. 

У військовослужбовців з бойовою аку-
травмою виявлено достовірні (Р<0,05) відмінності 
відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ, насам-
перед α та Δ, від показників контрольної групи. 
Порушення у таких хворих проявлялись зниженням 
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біоелектричної активності головного мозку, особ-
ливо в скроневих і потиличних відведеннях, як при 
фоновому запису, так і при функціональних наван-
таженнях, дезорганізацією і десинхронізацією 
основних ритмів, і об’єктивно свідчать про 
наявність функціональних змін з боку центральної 
нервової системи. 

Для підвищення якості діагностики СНП і 
більш ефективного проведення лікувально-
профілактичних заходів у пацієнтів з бойовою 
акутравмою доцільно використовувати дані ЕЕГ 
уже при початкових проявах захворювання. 
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КЛІНІКО-АУДІОЛОГІЧНИІ ПОКАЗНИКИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ 
СЛУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У РОБІТНИКІВ СУДНОРЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА 

ВИЗНАЧЕННІ ГРУП «РИЗИКУ» СЕРЕД НИХ 
 

Численні автори відзначають негативний 
вплив виробничого шуму на організм працюючих 
(Мухіна І.В., 2006; Шидловська Т.В., Заболотний 
Д.І, Шидловська Т.А., 2006; Панкова В.Б., 2008). 
Причому нерідко цей вплив буває комплексним, з 
залученням крім слуховий системи, інших органів і 
систем, перш за все – cерцево-судинної та 
центральної нервової (ЦНС) систем. Однак в 
літературі немає даних, де б вивчалися і 
аналізувалися скарги, як з боку слухової системи, 
так і загального характеру, та наявність супутніх 
соматичних захворювань у робочих 
судноремонтного виробництва, на робочих місцях 
яких шум перевищує або відповідає гранично 
допустимим рівням (ГДР) 80 дБА. Нами 
проводилося вивчення і порівняння стану 
слухового аналізатора і соматичного статусу 
робітників «шумових» професій судноремонтного 
виробництва в залежності від інтенсивності 
шумового впливу на робочому місці до та більше 80 
дБА, та аналіз їх значення в ранній діагностиці 
слухових порушень і визначенні груп «ризику» 
щодо розвитку професійної приглухуватості серед 
них. 

Для вирішення поставленої мети нами було 
відібрано і обстежено 2 групи робітників в 
залежності від інтенсивності шумового впливу на 
робочому місці по 30 чоловік в групі, приблизно 
одного віку і стажу. Першу групу склали робочі 
«шумових» професій судноремонтного заводу м 
Маріуполя з рівнями шуму на робочому місці до 80 
дБА, другу – понад 80 дБА (відповідно 1 і 2 групи). 
Ми порівнювали скарги робітників 
судноремонтного виробництва, а також їх 
соматичний статус в залежності від рівня 
виробничого шуму на робочих місцях, а отже – від 
рівня шумового впливу на організм. Аудіометричні 
дослідження проводили в звукозаглушения і 

шумоізольованій камері за допомогою клінічного 
аудіометру МА 31 (Німеччина). 

Майже всі робочі 2-ї групи, де рівень 
виробничого шуму на робочому місці перевищував 
80 дБА, скаржилися не лише на порушення слуху 
(100,0%), але і шум у вухах (90,0%), підвищену 
дратівливість (96,7%) , порушення сну (93,3%), а 
трохи більше половини – на головний біль (53,3%). 
Робітники 1-ї групи, на робочих місцях яких 
виробничий шум не перевищував 80 дБА, також 
скаржилися на суб'єктивний шум у вухах (56,7%), 
досить часто мали підвищену дратівливість 
(70,0%), порушення сну (60,0%), 16,7% з них 
відзначили головний біль і тільки 13,3% порушення 
слуху . При проведенні періодичних медичних 
оглядів робітників шумових професій слід 
проводити аудіометричне обстеження і тим, у яких 
рівень шуму на робочих місцях не перевищує ПДК, 
але вони мають скарги на підвищену дратівливість, 
шум у вухах, хоча можуть і не скаржитися на 
зниження слуху. У таких робочих мають місце 
невелике зниження слуху на тони в області 8 кГц і 
відносне зниження порогів диференціації (ПД) за 
методом Люшера в області 4 кГц.  

Розглядаючи стан соматичного статусу 
робітників «шумових» професій судноремонтного 
виробництва з урахуванням інтенсивності 
шумового впливу на робочих місцях (1 і 2 групи), 
ми взяли до подальшого аналізу тільки ті соматичні 
стану, які спостерігалися як в 1-й, так і в 2-й групах 
досліджуваних робочих з метою їх порівняння. В 1-
й групі досліджуваних робочих ГХ спостерігалася 
в 33,3% випадків і в основному вона була I ступеня. 
У робочих 2-ї групи ГХ частіше була II-ІІІ ступеня 
і спостерігалася у переважної більшості 
обстежених(90,0%). Практично здорових 
соматично робочих у другій групі не було зовсім, а 
в першій їх частка склала 10%. Найчастіше в 1 групі 
спостерігалося періодичне несистематичне 
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підвищення артеріальний тиск (АТ) і такі робочі 
найчастіше скаржилися на підвищену дратівливість 
(70,0%), порушення сну (60,0%), суб'єктивний шум 
у вухах (56,7%). Головний біль робочих 1 групи, де 
рівень шуму на робочих місцях не перевищував 80 
дБА, турбувала в 16,7% випадків, а порушення 
слуху виявили тільки у 13,3%. Однак за даними 
суб’єктивної аудіометрії у робітників даної групи 
спостерігалося хоч і невелике, але зниження слуху 
на тони по кістковій провідності в області 4, 6 і 8 
кГц, яке склало 28,2±2,3; 21,8±2,4 і 22,7±2,1 дБ, 
відповідно. Також у цих робітників у області 4 кГц 
мали місце відносно знижені ПД за методом 
Люшера, які склали 0,72±0,03 дБ. Це свідчить про 
початкові сенсоневральні порушення слухової 
функції у обстежених даної групи. 

 Виходячи з аналізу отриманих даних, 
доцільно проводити аудіометричне обстеження 
всіх робітників «шумових» професій 

судноремонтного виробництва, незалежно від того, 
перевищує рівень шуму на їх робочих місцях ГДР, 
чи ні. При цьому слід звертати особливу увагу на 
пороги слуху на тони в області 4, 6 і 8 кГц, а також 
величину ПД за методом Люшера в області 4 кГц. 
Крім того, слід ретельно опитувати робітників і 
враховувати наявність скарг на підвищену 
дратівливість, порушення сну і суб'єктивний шум у 
вухах. Необхідно також враховувати соматичний 
статус робочих «шумових» професій, особливо 
звертаючи увагу на підвищений артеріальний тиск 
і наявність ГХ. Все це сприятиме ранньому 
виявленню порушень слуху у робітників 
судоремонтного виробництва і своєчасному 
проведенню лікувально-профілактичних заходів, 
запобігаючи тим самим розвитку професійної 
сенсоневральної приглухуватості (СНП) і її 
прогресування. 
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СТАН РЕЦЕПТОРНОГО ВІДДІЛУ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА  
ЗА ДАНИМИ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ  

ІІ ТИПУ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ  
 

Об'єктивні методи дослідження слухового 
аналізатору мають велике значення у діагностиці 
сенсоневральних порушень слухової функції, 
лікуванні таких захворювань та вирішенні низки 
експертних питань. Метод отоакустичної емісії на 
частоті продуктів спотворення (DPОАЕ) при 
діагностиці уражень слухової системи, насамперед 
рецепторного відділу слухового аналізатора, 
обіймає вагому роль. Досить часто при 
сенсоневральній приглухуватості різного ґенезу 
спостерігається саме ураження завиткових 
структур внутрішнього вуха. Цукровий діабет (ЦД) 
є однією з найгостріших медико-соціальних 
проблем. За останніми даними в світі налічується 
463 млн дорослих людей, хворих на цукровий 
діабет, що складає 9,3 % від загальної кількості 
населення планети, тобто кожна 11 людина 
страждає на ЦД (9 перегляд 2019 року видання 
Діабетичного Атласу IDF) . У хворих на цукровий 
діабет, за даними різних авторів, мають місце 
порушення у слуховому аналізаторі. 

Мета даної роботи − визначити зміни в стані 
рецепторного відділу слухового аналізатора за 
даними реєстрації ОАЕ на частоті продуктів 
спотворення у хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями 
слухової функції. 

Обстежено 17 хворих на ЦД ІІ типу, у яких за 
даними суб’єктивної аудіометрії буди виявлені 
порушення слухової функції І-ІІ ступеня 
(класифікація Розкладка А.І., Базаров В.Г.).. 
Контрольну групу склали 15 здорових 
нормальночуючих осіб, які не висували скарг на 
порушення слуху, не мали підвищених рівнів цукру 
у крові. Всього обстежено 32 особи.  

Реєстрацію отоакустичної емісії на частоті 
продуктів спотворення (DPОАЕ) проводили за 
допомогою приладу “Eclipse” фірми “Interacoustics” 
(Данія) в смузі частот 1 – 6 кГц. Статистичну 
обробку отриманих результатів здійснювали за 
загальноприйнятими методами математичної 
варіаційної статистики з використанням 
програмного пакету STATISTICA.  

Нами були відібрані для аналізу хворі на ЦД 
ІІ типу, у яких за даними суб’єктивної аудіометрії 
були виявлені порушення слухової функції. Також 
пацієнти пред’являли отологічні скарги на 
зниження слуху, періодичний або постійний 
суб’єктивний вушний шум.  

В результаті проведених досліджень ОАЕ на 
частоті продуктів спотворення були отримані 
наступні дані. Повна адекватна відповідь 
отоакустичної емісії по всьому частотному спектру 
зареєстрована лише у 3 пацієнтів (9,4 % випадків) з 
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одного боку. У більшості досліджуваних 
пацієнтів, у яких ОАЕ реєструвалася, був 
отриманий частково позитивний тест (68,7%). 
Рішення про частково позитивний тест 
приймається тоді, коли лише на одній або кількох 
з вищевказаних досліджуваних частотних смуг 
відзначається адекватна відповідь. У 7 пацієнтів 
(21,8%) відповідь ОАЕ не було зареєстровано 
взагалі з одного боку або з двох сторін. 
Відсутність відповіді ОАЕ або частково пози-
тивна реєстрація у 90,6% обстежених свідчить 
про порушення функції завитки у таких хворих. 

Амплітуда емісії DPOAE (інтенсивність 
отриманої відповіді) на усіх досліджуваних 
частотах (1-6) кГц у хворих на ЦД ІІ типу була 
достовірно (P<0,01) нижчою порівняно з нормою на 
усіх частотах. Особливо вираженим таке зниження 
є в області 4 кГц, де амплітуда відповіді ОАЕ 
становила 5,9±0,2 дБ при нормі 9,4±0,5 дБ.  

 Отже, у обстежених нами хворих на ЦД ІІ 
типу з порушеннями слухової функції мають місце 
зміни у рецепторному відділі слухового 
аналізатора, що підтверджено даними об’єктивних 
методів обстеження. 

 Зауважимо, що у 3 з обстежених нами 
пацієнтів були зафіксовані за даними суб’єктивної 
аудіометрії прояви ФПЗГ (феномену прискореного 
зростання гучності) у вигляді дискомфорту та 
зниження ДП за методом Люшера, що також 
свідчить про дисфункцію рецепторного відділу 
слухового аналізатора. Наявність ФПЗГ суттєво 

впливає на самопочуття пацієнтів і є прогностично 
несприятливою ознакою. 

Виявлені нами зміни у показниках ОАЕ 
можуть відбивати ураження рецепторного відділу 
слухового аналізатора у хворих на ЦД ІІ типу з 
порушеннями слухової функції. Отримані 
відомості щодо показників ОАЕ забезпечують 
виявлення ранніх порушень та об’єктивної 
констатації змін у рецепторному відділі слухового 
аналізатора при цукровому діабеті ІІ типу.  

Висновки: 
1. Дані ОАЕ на частоті продуктів 

спотворення у пацієнтів з ЦД ІІ типу об’єктивно 
підтверджують наявність порушень у рецеп-
торному відділі слухового аналізатора.  

2. У пацієнтів з ЦД ІІ типу амплітуда ОАЕ на 
частоті продуктів спотворення достовірно нижча 
від норми на усіх досліджуваних частотах (1-6 кГц). 
Особливо вираженим таке зниження є в області 4 
кГц, де амплітуда відповіді ОАЕ становила 5,9±0,2 
дБ при нормі 9,4±0,5 дБ.  

3. Проведені дослідження свідчать про 
доцільність обстеження методом реєстрації ОАЕ 
хворих на цукровий діабет ІІ типу, адже це сприяє 
ранньому виявленню порушень у рецепторному 
відділі слухового аналізатора у таких хворих.  

4. Застосування методу реєстрації 
отоакустичної емісії при обстеженні хворих на 
цукровий діабет ІІ типу має важливе значення для 
об’єктивізації ранніх ознак сенсоневральних 
порушень слуху у даного контингенту. 
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ОСНОВНІ СКАРГИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ БОЙОВОЇ АКУБАРОТРАВМИ У 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ПОРУШЕНЬ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ 
 

Шумовий фактор є одним з провідних у 
етіології сенсоневральних порушень слуху. Однак 
імпульсні короткочасні звуки, що мають значну 
силу як фактор впливу на слуховий аналізатор, 
вивчені ще недостатньо. Джерелами цього виду 
шумів можуть бути вибухи, постріли, особливо з 
гранатометів, артилерії та ін. Тобто йде мова про 
уражаючу дію надпотужних звуків на слуховий 
аналізатор. Результати клініко-експериментальних 
досліджень показали, що інтенсивна звукова дія, 
яка перевищує больовий поріг вуха людини 
викликає зміни досить розширеного характеру, 
однак найбільш виражені вони в тих ділянках 
завитки, які відповідають сприйняттю 
спектрального складу діючих звукових частот 

(Гапноева Э.Т., 2006). Збільшення кількості мінно-
вибухових та інших травм в Україні останнім часом 
призводить до зростання кількості хворих із 
слуховими порушеннями різного ступеню, 
обумовленими акустичним впливом.  

В плані першої діагностики сенсоневральних 
порушень слуху у осіб, постраждалих в зоні 
проведення бойових дій, найбільш поширеними є 
клінічні методи, аналіз скарг та дані анамнезу. 
Вивчення обставин та характеру ушкоджуючого 
впливу при застосуванні різних видів озброєння, 
що призвело до виникнення акутравми, має 
науковий та практичний інтерес. Нами було 
проаналізовані обставини та умови отримання 
акубаротравми в реальних бойових умовах та 
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основні скарги пацієнтів з сенсоневральними 
порушеннями слуху. Вивчено дані у пацієнтів, що 
отримали акутравму в зоні бойових дій (понад 600 
осіб), з яких відібрано для аналізу 50 пацієнтів з 
найбільш типовим ураженням слухової системи – 
двобічною сенсоневральною приглухуватістю, 
низхідним типом аудиометричної кривої, найбільш 
вираженими підвищенням порогів слуху до тонів 4, 
6 и 8 кГц. За ступенем зниження слухової функції 
вони були поділені на дві групи: з початковими (1) 
та вираженими (2) порушеннями. 

Обстежені нами бійці отримували 
ураження під час обстрілів реактивної (частіше 
установки залпового вогню БМ-21 «Град») та 
важкої артилерії (в т.ч. пушок-гаубиць Д 30, 
пушок танку калібру 122 мм, САУ 122 мм, 152 
мм), у бойових зіткненнях з використанням 
мінометного озброєння (калібру 82 та 120 мм) та 
гранатометів (РПГ- 7В, РПГ 16, РПГ-22, АК-РПГ 
7, ГП 25 та ін), кулеметів (ДШК 12.7 мм, ПКМ 
7.62 мм) та озброєння БМП 2 (2А42-30мм), з 
використанням стрілецької зброї (АК, АКС-74, 
СВД-16 та ін.). Слід зазначити, що ізольоване 
ураження від окремого типу озброєння 
зустрічається рідко – переважно при пострілах з 
гранатомету РПГ -7, РПГ-22, розривах мін, 
наприклад. Часто хворі відмічають кілька типів 
вражаючого агенту – наприклад, розрив міни та 
підрив бойових машин з послідуючим 
артобстрілом. Взагалі в ході боєзіткнення буває 
важко виділити один вражаючий агент, 
накладання ефекту від дії різної зброї створює 
умови для більш вираженого ураження структур 
слухової системи внаслідок акубаротравми. 
Часто дія інтенсивного звуку і змін тиску різних 
характеристик посилюють один одного, 
створюючи потужний руйнівний вплив на 
слухову систему людей. Тому виділення 
основного озброєння, що викликало акутравму у 
обстежених нами військовослужбовців у 
багатьох випадках – за основним, найбільш 
вираженим чинником. 

Отже, за нашими даними, найбільш 
поширеним було ураження при пострілах з 
гранатометів (РПГ 22, РПГ 7, РПГ16 (28,8%); 
вибухах мін (82мм, 122 мм) (21,9%),застосування 
стрілецького озброєння (з АК, АКС -74, СВД-16 та 
ін.) (18,5%). Комбіноване ураження різними видами 
озброєння мало місце у (12,04%). Причому, серед 
різних видів зброї, що застосовується зараз під час 
гибрідної війни, найбільший травмуючий ефект на 
орган слуху спостерігається при обстрілах з тяжкої 
артилерії САУ 122мм, 152 мм; пушок-гаубиць; 
вибухах мін 120, 122 мм, мінометних та 
гаранатометних обстрілах, при стрільбі бійцями з 
РПГ 7, РПГ 22. Саме мінометні (31,2%), 
гранатометні (19,1%) обстріли та задіяння тяжкої 

артилерії (10,4%) викликали найбільш тяжкі 
ураження слухової системи. 

Проведений нами аналіз обставин отримання 
бойової акутравми показав, що майже у всіх 
випадках (95,8 – в 1 групі, 100,0% - в 2) це 
відбувалося під час активних бойових дій, обстрілу. 
Частіше за все бійці отримували акубаротравму з 
використанням такого озброєння. В 1 групі - 
реактивна артилерія - (58,3%), тяжка артилерія 
(45,8%), гранатомет - (45,8%), де потужність звуку 
складала понад 130 дБ. В 2 – ручний протитанковий 
гранатомет (РПГ) (84,6%), міномет (73,1%), 
гранатомет (53,8%), з потужністю звуків від 130 до 
157 дБ. За типом озброєння самих 
військовослужбовців, у 1 групі переважали РПГ 
(45,8%) та стрілецька зброя (33,3%), в 2 (з більш 
вираженими порушеннями слуху) – стрілецька 
зброя (73,0%) . 

Нами також були проаналізовані основні 
скарги військовослужбовців з бойовою аку-
травмою. За нашими даними, у постраждалих в зоні 
бойових дій певні скарги на момент отримання 
акутравми були найбільш вираженими та мали 
найбільше прогностичне значення. До них 
належать скарги на тимчасове оглушення в момент 
акутравми, зниження слуху одразу після акутравми. 
Шум у вухах часто турбував пацієнтів з 
акутравмою безпосередньо після негативного 
впливу на слуховий аналізатор. Закладання вух 
також турбувало переважну більшість таких 
хворих. Запаморочення, порушення рівноваги 
(хиткість ходи), біль у вухах під час акутравми, 
відзначали більшість обстежених нами 
постраждалих.  

Аналіз найбільш характерних скарг на 
момент отримання акутравми з враховуванням 
ступеня порушення слухової функції показав таке. 
В 1 групі частіше всього мали місце скарги на шум 
та закладеність у вухах (83,3%) безпосередньо після 
акутравми та зниження слуху (29,2%) через 12 
годин потому. В 2 – найбільш вираженими були 
скарги на запаморочення (76,9%) та порушення 
рівноваги (53,8%) образу після акутравми, а через 
деякий час - шум в ушах (92,3%) та зниження слуху 
(65,4%). В 2 групі загалом зберігалася більша 
кількість і вираженість скарг через 12 годин після 
події. Отже, у 2 групі обстежених скарги були 
більш виражені і довше зберігалися після 
акутравми. Тому тривалі закладання, оглушення, 
запаморочення, наявність інтенсивного високо-
частотного шуму, хиткість ходи (порушення 
координації), за нашими даними, є несприятливими 
ознаками виникнення та прогресування СНП при 
акутравмі. Навпаки, чим швидше у пацієнтів з 
акутравмою зникали закладання вух, оглушення, 
біль у вухах, порушення рівноваги (хиткість ходи), 
тим кращим був прогноз.  
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Отже, ступінь ураження слухової системи та 
тип аудіометричної кривої при бойовій акутравмі 
знаходиться в певній залежності від характера 
уражаючого впливу потужного звуку, типу 
озброєння та обставин отримання акутравми. При 
зборі анамнеза у таких хворих доцільно 
враховувати не лише наявність характерних скарг, 
але і тривалість таких відчуттів після події. 

Проведені дослідження показали, що тривалі 
закладання вух, оглушення, запаморочення, наявність 
інтенсивного високочастотного шуму, хиткість ходи 
(порушення координації), є несприятливими озна-
ками виникнення та прогресування СНП при бойовій 
акутравмі. Чим довше вони тривали після акутравми, 
тим більш виражені сенсоневральні порушення 
розвивалися в подальшому в такому випадку. 
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АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНЕМНИХ ФОРМАНТ F1 ТА F2  
ГОЛОСУ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ/ГОРТАНОГЛОТКИ  

 
Серед методів дослідження голосової 

функції та визначення стану голосового апарату 
одним з найбільш поширеними та інформативними 
є акустичний аналіз голосу. Метод 
використовується для об’єктивної оцінки фонації та 
дають можливість отримання кількісних 
показників, як от: частота і сила його основного 
тону, обертонів, ділянок основних фонемних, а 
також високої та низької співочих формант, тощо. 

Нами були проведені акустичні дослідження 
голосового сигналу у 30 хворих з злоякісними 
утвореннями гортані: 15 – після хірургічного 
втручання та голосової реабілітації за допомогою 
голосового протезу (1 група), 15 – хворі на рак 
гортані/гортаноглотки до хірургічного лікування (2 
група), а також 15 осіб без патології голосового 
апарату і порушень фонації (К) за допомогою 
програми ADOBE AUDITION 2.0 (Wave Lab LE 7), 
а також апаратно-програмного комплексу LAR. 
Дослідження проводили при фонуванні звуків «і», 
«а» та «е». Ми оцінювали наявність та вираженість 
основних «фонемних» формант (F1 та F2); 
розташування їх піків відповідно до нормативних 
(референтних) меж частотного діапазону; 
«згуртованість» (щільність) частотних піків у 
складі форманти; регулярність (гармонійність) 
основних та другорядних формант та обертонів; 
наявність та вираженість додаткових нерегулярних 
частотних проявів (шум, дисгармонійність), що, як 
правило, відображає наявність та ступінь 
захриплості голосу пацієнта. Оскільки ми 
обстежували в даній роботі осіб різної статі, різного 
віку і різної висоти голосу, ми не досліджували 
докладно характеристики F0. Для визначення 
гармонічного складу складного коливання 
використовувалося перетворення Фур’є. Для 
статистичного аналізу отриманих даних нами були 
використані величина (М) та її похибка (±m), а 
також коефіцієнт достовірної різниці (t) Стьюдента. 

При аналізі кількісних показників нами було 
виявлено, що у досліджуваних пацієнтів 
відбуваються значні зміни у акустичних 
характеристиках формант F1 та F2. Причому у 
групах спостерігаються як спільні риси, так і 
характерні відмінності між собою. Так, у групі 1 
має місце найбільш виражене з усіх груп зниження 
інтенсивності формант F1 та F2 при фонуванні усіх 
досліджуваних звуків. А у групі 2 при зниженні 
інтенсивності F1 відносно контролю на усіх 
фонемах, спостерігається зовсім невелике 
зниження інтенсивності F2 при фонуванні звуків 
«а» та «е». А при виголошенні звуку «і» має місце 
підвищення інтенсивності форманти F2 понад 
контрольні значення. Отже, у даній групі 
спостерігається посилення участі ротової 
порожнини у фонації звуку при послабленні 
глоткового компоненту.  

У обох групах хворих має місце достовірне 
збільшення основи піку обох фонемних формант F1 
та F2 (зменшення щільності формант), крім звуку 
«а» де розширення основи форманти F2 у групі 1 
було недостовірним. Причому найбільшим таке 
розширення обох формант F1 та F2 (на усіх 
фонемах) було у групі 2, крім основи піку форманти 
F1 на звуку «і», де найбільш розширеною вона була 
у групі 1. Зауважимо, що у багатьох випадках 
розширення основи формант у пацієнтів 2 групи 
було достовірно більшим порівняно з контрольною 
групою. А у випадку F2 на «і» достовірною була і 
різниця між групами (Р<0,01): значення у групі 2 
склало 94,2±2,7, у групі 1 – 101,28±4,8 Гц, при 
нормі 75,56±4,90 Гц. 

У переважної більшості пацієнтів 
спостерігалося зміщення найбільш вираженої 
частоти піків формант F1 та F2 відносно 
контрольного значення і таке зміщення було 
односпрямоване в обох групах. Нерідко воно було 
достовірним, особливо у не прооперованих хворих 
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на рак гортані/гортаноглотки. Так, у 2 групі 
досліджуваних хворих спостерігалося достовірне 
(p<0,05; p<0,01) зміщення частоти піку форманти 
F1 при фонуванні «і» та «е», та F2 на «а». Найбільш 
вираженими (p<0,01) такі зміни були при 
фонуванні звуку «і». Це свідчить про виражене у 
значній мірі порушення голосової функції, яке 
відбивається на впізнаваності звуків фонації. 
Причому для F2 при фонації звуку «і» достовірна 
(p<0,01) різниця спостерігається і порівняно з 
групою 1. Так, у групі 2 цей показник 
склав123,5±12,72, а у групі 1 186,63±14,24 Гц. При 
фонуванні звуку «а» мали місце достовірні зсуви F1 
у обох групах, та F2 у 3 групі.  

Зауважимо, що при виголошенні звуку «і» 
також спостерігалась достовірна відмінність 
частоти піку форманти F2 у групах хворих 
порівняно з контролем, що, очевидно, можна 
пояснити значними змінами конфігурації ротової 
порожнини як компенсаторного механізму 
внаслідок послаблення глоткового компоненту 
фонації у таких хворих. 

Отже, згідно аналізу отриманих даних, чим 
більше страждає впізнаваність голосу у пацієнтів з 
раком гортані/гортаноглотки, тим більші зміни 
відбуваються у них з основними фонемними 
формантами (F1 та F2) – вони стають менш 
щільними та інтенсивними, а також менш 
«точними» по частоті – візуально на спектрограмах 
це виглядає так, що піки стають більш широкими та 
низькими, а їх верхівка дещо зміщується від 
контрольної частотної зони, нерідко має нечітку 
форму. Причому найбільше простежувані тенденції 
виявлялися на звуках «і» та «е», що можна 
пояснити особливостями фонування цих голосних 

звуків та положення органів голосового апарата 
при їх виголошенні. 

Висновки: 
1. У пацієнтів зі злоякісними утвореннями 

гортані/гортаноголотки при фонуванні фонем «а», 
«і», «е», як правило, спостерігається тенденція до 
зниження інтенсивності формант F1 та F2 та 
зменшення їх «щільності» (має місце розширення 
основи піків), і зміщення найбільш вираженої 
частоти піку фонемних формант від контрольних 
значень у зону більш високих або більш низьких 
частот.  

2. Найбільш інформативними кількісними 
показниками спектрального аналізу голосового 
сигналу для оцінки фонації у хворих на рак 
гортані/гортаноглотки є зміни характеристик 
основних фонемних формант (F1 та F2): 
розташування їх піків на частотній шкалі 
відповідно до нормативних (референтних) меж 
(наявність і вираженість зміщення), «щільність» 
формант при фонуванні звуків «і» та «е». 

3. У пацієнтів з голосовими протезами 
голосова функція не гірша, а за деякими 
показниками – краща, ніж у хворих на рак 
гортані/гортаноглотки до операції. 

4. Показники спектрального аналізу 
голосового сигналу (інтенсивність, щільність та 
зсув частоти) фонемних формант F1 та F2 можуть 
слугувати об’єктивними критеріями для оцінки 
ефективності різних методів голосової реабілітації, 
а також одним з маркерів об’єктивного визначення 
якості їх життя пацієнтів зі злоякісними утворен-
нями гортані/гортаноголотки. Важливою умовою 
реабілітації таких осіб є максимально можливе 
чітке фонування фонем та «впізнаваність» голосу. 
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КОЛОРИЗАЦІЯ ТА ТЕКСТУРНИЙ АНАЛІЗ В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ  

ДІАГНОСТИЦІ СТАНУ ЛИМФОВУЗЛІВ ШИЇ  
 

Сучасні методи діагностики, такі як 
комп’ютерна томографія (КТ), магнітно-
резонансна томографія (МРТ), позитронно-
емісійна томографія (ПЕТ), радіологічне і 
ультразвукове дослідження (УЗД) з датчиком 5,5 
Мгц та наступним проведенням голкової біопсії 
змінених структур чи лімфовузлів (ЛВ) – надійний 
інструментарій у діагностиці злоякісної патології та 
визначення характеру змін при лімфаденопатіях. 
Клінічне значення має також пошук сторожового 
(сигнального) ЛВ. Для підвищення якості 

первинної діагностики стану ЛВ потрібно 
безупинно шукати додаткових ультразвукових (УЗ) 
критеріїв діагностики.  

Мета дослідження. Вдосконалити методи 
УЗ діагностики злоякісних новоутворень шиї та 
визначення характеру змін при лімфаденопатіях з 
урахуванням аналізу даних еластографії та 
колоризації УЗ зображень. 

Матеріал та методи. За період із 2015 по 
2018 роки в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка НАМН України», нами 
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обстежено 74 прооперованих хворих із 
онкопатологією ЛОР органів. Обстеження хворих 
проводилось на УЗ апаратах іU-22 та Soneus Р7, 
останній з режимом компресійної та 
зсувнохвильової еластографії. Перед проведенням 
ультразвукового обстеження (УЗО) здійснювався 
пошук оптимальних режимів УЗ зображень. 
Використання в апараті iU-22 підпрограм XREX, 
Sono CT, Wide Scan не надавало бажаного рівня 
якості зображення. Тому для більш поглибленого 
структурного аналізу запропоновано при обробці 
УЗ зображень у B-режимі використовувати 
математичні фільтри Color Emboss, Hipass, Edge 
Enhance (Колесник С.В.). Після застосування до 
зображення вказаних фільтрів, певним діапазонам 
яскравості пікселів УЗ зображення присвоюється 
заданий колір. Для вивчення характеру 
морфологічних змін використовували 
оригінальний метод відсоткового аналізу 
кольорового зображення (Шило В.Т., Колесник 
С.В.), узагальнені в двох патентах України (UA 
90422 та UA 63306). Зміна медіани розподілу 
яскравості в зоні діагностичного інтересу на УЗ 
зображенні характеризувала активність 
патологічного процесу чи відновлення нормальних 
структур внаслідок лікування. 

Результати проведених обстежень. 
Використання визнаних УЗ симптомів у змінених 
ЛВ дозволяє розрізняти зміни реактивного та 
запального характеру від пухлинного ушкодження. 
З’ясовано, що при наявності реактивних змін у ЛВ 
спостерігається гіпоехогенність паренхіми вузла з 
втратою диференціації структурних компонентів. 
Такі зміни виникають внаслідок токсичних впливів 
на ЛВ при загостренні хронічних запалень. При 
лімфомах, лейкемії, грануломатозі спостерігалося 
поширення збільшених ЛВ по всьому організмові, 
підвищення їхньої гіпоехогенності, в 
новоутворених розширених судинах підви-
щувалася швидкість кровоплину зі зменшенням 
коефіцієнту опору. За результатами спостережень 
місцем первинного метастатичного ушкодження в 
структурі ЛВ є збільшення в них фолікулів. Перед 
вибором об'єму оперативного втручання проводили 
поглиблений поліпозиційний аналіз форми й 
розташування ЛВ, що доповнює інформацію до 
результатів проведеної ангіографії. Це сприяє 
вивченню характеру проростання ЛВ в стінку 

судин чи проявів пролонгації пухлинного процесу. 
Встановлено, що відбиті УЗ хвилі змінюють 
величини кольорової гами в процесі прогресування 
захворювання чи внаслідок ефективного лікування. 
Отримані результати колоризації УЗ зображень у 
зонах діагностичного інтересу мають високу 
кореляційну залежність із проведеними КТ 
обстеженнями з контрастним підсиленням. За 
результатами обробки УЗ зображень із 
використанням їхньої колоризації визначалися 
найбільш ушкоджені місця, у які проводили 
ціленаправлені пункції під контролем УЗ датчика в 
режимі free hand з подальшим морфологічним 
визначенням активності патологічного процесу. 

Оскільки текстурні властивості УЗ 
зображень залежать не тільки від об’єкту 
дослідження, а й від характеристик скануючих 
сигналів та їхньої попередньої апаратної обробки, 
для отримання коректних кількісних показників 
УЗО потрібно порівнювати отримані УЗ 
зображення з контрольними фантомними 
зображеннями, що дозволило нам об’єктивізувати 
кількісний аналіз текстурних властивостей тканин.  

Величини коефіцієнтів деформації в умовах 
компресійної еластографії та величини щільності в 
кПа в умовах еластографії зсувної хвилі дають 
додаткову інформацію про структурні зміни в цих 
органах (Тверда Н.О.). Показано, що збільшення 
коефіцієнтів деформації чи коефіцієнтів щільності 
в кПа характеризує активність патологічного 
процесу. Оцінка вузлової архітектоніки за 
допомогою КТ і УЗД, доповнена результатами 
еластографії, які підвищували достовірність 
відмінностей між злоякісною та доброякісною 
лімфаденопатіями.  

Висновки.  
Використання для обробки УЗ зображень 

методу колоризації надають додаткову інформацію 
про гетерогенність тканин та уточнення місця для 
ціленаправленої пункції.  

Зміни показників, що характеризують 
еластичність тканин, розкривають активність 
патологічних процесів в ЛВ.  

Використання в УЗД вказаних методів 
обробки зображень та їхнього аналізу підвищує 
рівень діагностики і сприяє коректному ста-
тистичному порівнянню з результатами раніше 
проведених УЗО.

 
 
© Т.А. Шидловська, Є.М. Цимбалюк, Т.В. Волкова, 2021 
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І.О. ШКІТАК, Ю.Ю. КОБЕЛЯЦЬКИЙ (ДНІПРО, УКРАЇНА) 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ АНЕСТЕЗІЇ ТА ПЕРИОПЕРАЦІЙНОЇ АНАЛЬГЕЗІЇ  
В ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ ПРИ ТОТАЛЬНІЙ ЛАРИНГЕКТОМІЇ 

 
В інтраопераційному періоді головним 

завданням анестезії є захист організму від 
операційного стресу. Периопераційний стрес 
зменшує активність Т- клітин, зменшує кількість 
NK-клітин, що може негативно впливати на 
довгострокове виживання у онкологічних хворих. 

Періопераційне знеболення в онкологічних 
хворих має низку особливостей. Хворі зі 
злоякісними пухлинами істотно відрізняються від 
пацієнтів загальнохірургічного профілю станом 
імунної системи, наслідками хіміотерапії. Неадек-
ватне усунення болю в онкології є сприятливим 
чинником ракової прогресії, місцеві рецидиви та 
метастази являються головними причинами 
захворюваності в подальшому та смертності у даної 
категорії хворих. Анестезіологічна тактика в 
периопераційний період відіграє одну з ключових 
ролей в подальшому розвитку гіпералгезії, та 
хронізації болю у даної категорії хворих. Все це 
вимагає змінити стратегію знеболення у хворих 
онкологічного профілю. У відділенні ЛОР 
онкології КП Обл. кл. лікарні ім. І.І. Мечникова м. 
Дніпро, знеболення при тотальній ларингектомії 
проводиться з використанням принципів 
мультимодального знеболення та опіоідлімітуючої 
анестезії. В премедикацію за 40 хв. до операції 
призначався декскетопрофен 2 мл. в/м, р-н сібазону 
0,5%-2 мл.в/м. За 20 хв. до оперативного втручання 
проводиться інфузія дексмедетомидину зі 
швидкістю 0,5 мкг/кг/год, вводна анестезія болюс 
лідокаіна 1,5 мг/кг в/в, пропофол 1,5-2 мг/кг в/в, 
фентаніл 0,005%-2 мл в/в. Інтубація трахеї у даної 

категорії хворих проводилась через трахеостому. 
М’язову релаксацію підтримували рокуронію 
бромідом згідно з рекомендаціями виробника. 

Продовжували інфузію дексмедетомідину зі 
швидкістю 0,4-0,5 мкг/кг/год, проводили анестезію 
на основі пропофола згідно розрахованих доз, 
контролювали глибину анестезії за допомогою BIS 
моніторінга. На протязі всього оперативного 
втручання проводилась інфузія лідокаіну 1 
мг/кг/год. 

 Припиняли інфузію дексмедетомідину 
безпосередньо перед закінченням операції за 10–15 
хв , інфузію лідокаіну після пробудження хворих. 

У схему мультимодальної анестезії було 
включено внутрішньовенне введення парацетамолу 
1000 мг за 20 хв. до тракції гортані (найбільш 
болісного етапу оперативного втручання). 

Інтраопераційно проводили моніторинг 
показників серцево-судинної та дихальної систем: 
неінвазивний артеріальний тиск (АТ) (середній), 
частота серцевих скорочень (ЧСС) кожні 5 хв, 
електрокардіограма, SpO2, BIS, ANI моніторинг. 
Середня тривалість оперативного втручання 1год. 
50 хв. 

Після пробудження, для вимірювання 
інтенсивності післяопераційного болю 
використовували візуально-аналогову шкалу болю 
(ВАШ), та данні ANI моніторингу. 

Мультимодальна анестезія, при тотальній 
ларингектомії, дозволяє зменшити дози опіоїдів, 
зменшити вірогідність опіоїдзалежних побічних 
ефектів в тому числі й на імунний стан хворого. 

 
© І.О. Шкітак, Ю.Ю. Кобеляцький, 2021 
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С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 
 

НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ НА ЦИКЛІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ З ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ 
 

Цикли спеціалізації з отоларингології 
займають важливе місце в підготовці лікарських 
кадрів. Співробітники кафедри 
оториноларингології НУОЗ України імені 
П.Л. Шупика розробили навчальний план та 
програму циклу спеціалізації за спеціальністю 
"Отоларингологія". Тривалість навчання: для 
лікарів – хірургів – 3 місяця; для лікарів – 
спеціалістів, які закінчили інтернатуру за однією із 
спеціальностей “Лікувальна справа” – 5 місяців. 

Мета циклу спеціалізації – перепідготовка 
лікарів лікувального профілю відповідно до вимог 
кваліфікаційної характеристики лікаря – 
спеціаліста за спеціальністю «Отоларингологія». 

Цикл спеціалізації передбачає розгляд 
питань анатомії і фізіології ЛОР органів у віковому 
аспекті, методи обстеження, діагностики та 
лікування захворювань вуха, носа і приносових 
пазух, глотки, гортані, а також травми та пухлини 
ЛОР органів. 
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Програма охоплює обсяг як теоретичних, так 
і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, 
необхідних лікарю-спеціалісту за спеціальністю 
«Отоларингологія» для належного здійснення 
професійної діяльності. 

Програма побудована за системою блоків. 
Основними блоками є 16 розділів програми.  

За додатковими програмами включено 11 
розділів для циклу терміном навчання 3 місяця: 
військово-медична підготовка, гуманітарні аспекти 
клінічного мислення, імунологія, медичне право, 
організація невідкладної медичної допомоги при 
надзвичайних ситуаціях, особливо небезпечні 
інфекції, питання імунопрофілактики, проблеми 
СНІДУ та вірусних гепатитів, протидія насильству 
в сім’ї, радіаційна медицина, туберкульоз. 

За додатковими програмами для циклу 
терміном навчання 5 місяців включено 12 розділів: 
військово-медична підготовка, гуманітарні аспекти 
клінічного мислення, імунологія, медичне право, 
організація невідкладної медичної допомоги при 
надзвичайних ситуаціях, особливо небезпечні 
інфекції, питання імунопрофілактики, проблеми 
сніду та вірусних гепатитів, протидія насильству в 

сім’ї, радіаційна медицина, туберкульоз, медична 
інформатика. 

Навчальний план та програму доповнено 
кваліфікаційною характеристикою лікаря — 
спеціаліста за зазначеною спеціальністю, переліком 
практичних навичок лікаря та списком 
рекомендованих джерел. 

Для виконання програми під час навчання 
передбачено такі види навчальних занять: лекції, 
практичні заняття, різні види семінарських занять, 
також самостійну роботу слухачів. 

Для визначення рівня засвоєння знань і 
набуття практичних навичок слухачами 
проводиться проміжний контроль за комп’ютерною 
тестовою програмою або інший вид контролю за 
рахунок годин, передбачених на семінарські 
заняття. Для проведення іспиту використовують 
атестаційну комп’ютерну тестову програму 
затверджену в установленому порядку. 

Лікарі, які виконали програму циклу 
спеціалізації, підлягають атестації на визначення 
рівня знань та практичних навичок з присвоєнням 
звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю 
«Отоларингологія». 
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ НА ЦИКЛАХ СТАЖУВАННЯ  
З ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 
Цикли стажування за спеціальністю 

«Отоларингологія» проводяться з метою спе-
ціальної теоретичної та практичної підготовки 
лікарів з основних питань отоларингології, 
формування, оновлення, поглиблення ключових 
професійних компетентностей, а також отримання 
нових актуальних знань з отоларингології, 
необхідних для професійної діяльності слухачів 
відповідно до вимог системи якості підготовки 
кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з 
новітніми досягненнями в галузі тощо. 

Викладачами кафедри оториноларингології 
НУОЗ України імені П.Л. Шупика розроблені 
навчальний план та програма циклу стажування за 
спеціальністю «Отоларингологія». 

На цикл приймаються лікарі, що не 
працювали за спеціальністю впродовж 3 років. 

Зміст програми охоплює теоретичні знання, 
уміння і практичні навички, необхідні лікарю-
спеціалісту за спеціальністю «Отоларингологія» 
для належного здійснення професійної діяльності. 

Програма містить наступні розділи: 
організація отоларингологічної допомоги; клінічна 
анатомія ЛОР-органів у віковому аспекті, 
фізіологія ЛОР-органів; методи дослідження ЛОР-
органів; хвороби вуха та їх ускладнення; хвороби 
носа і приносових пазух; хвороби глотки, хвороби 
гортані, трахеї, бронхів і стравоходу; специфічні 
хвороби ЛОР-органів; пухлини верхніх дихальних 
шляхів та вуха; травми, сторонні тіла ЛОР-органів і 
невідкладна допомога при них; основи пластичної і 
відновлювальної хірургії ЛОР-органів; основи 
аудіології та сурдології; оcнови отоневрології; 
основи фоніатрії; професійні хвороби вуха та 
верхніх дихальних шляхів. 

За додатковими програмами включено: 
військово-медичну підготовку, організацію 
невідкладної медичної допомоги при надзвичайних 
ситуаціях, проблеми СНІДу та вірусних гепатитів, 
питання імунопрофілактики. 

Для забезпечення виконання цієї програми 
під час навчання передбачено такі види занять: 
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лекції, практичні заняття, різні види семінарcьких 
занять, а також самостійну роботу. 

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів 
проводиться оцінка базових знань, етапні контролі 
та підсумковий іспит. Для базового та підсумкового 

іспитів використовується комп’ютерна атестаційна 
програма, затверджена в установленому порядку. 

Слухачам, які успішно склали іспит, 
видається сертифікат лікаря-спеціаліста вста-
новленого зразка. 
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ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ З ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ  
В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
 

Цикли тематичного удосконалення лікарів є 
однією з ефективних форм поглиблення та 
поширення нових знань. 

Теоретичні та практичні знання з 
отоларингології, особливо з ургентних станів, 
необхідні в роботі як лікарів-отоларингологів, так і 
лікарів суміжних спеціальностей для підвищення 
якості діагностики, визначення ефективної тактики 
лікування. 

Зважаючи на зміни перебігу, патогенезу, 
етіології захворювань ЛОР органів, які часто 
справляють вплив на інші органи і системи 
організму, а також на розвиток нових методів 
діагностики та лікування захворювань кафедрою 
отоларингології НУОЗ України імені П.Л. Шупика 
проводяться цикли тематичного удосконалення для 
лікарів різних спеціальностей «Ургентні стани в 
отоларингології». Тривалість навчання – 0,5 місяця 
(78 год.). Контингент, який може навчатися на 
таких циклах складається з лікарів-
отоларингологів, лікарів-отоларингологів дитячих, 
лікарів-отоларингологів-онкологів, лікарів 
загальної практики – сімейної медицини, лікарів з 
медицини невідкладних станів, лікарів-педіатрів, 
лікарів-терапевтів, лікарів-хірургів. 

Мета циклу – удосконалення теоретичних 
знань та практичної підготовки, формування, 
оновлення, поглиблення ключових професійних 
компетентностей, а також отримання нових 
актуальних знань з отоларингології, необхідних для 
професійної діяльності слухачів відповідно до 
вимог системи якості підготовки кадрів для сфери 
охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми 
досягненнями в галузі. 

Цикл тематичного удосконалення 
передбачає розгляд питань клініки, діагностики та 
лікування окремих ЛОР-захворювань, що мають 
граничний з іншими спеціальностями характер або 
потребують невідкладної допомоги. 

Програма навчання містить 10 курсів з 
найбільш актуальних проблем ургентної 
оториноларингології, а саме: методи дослідження 
ЛОР-органів; синдром «Носова кровотеча»; 
синдром “Головний біль”; ізольовані та поєднані 
травми ЛОР-органів, їх місце в політравмі; ангіни 
та хронічний тонзиліт, тонзилогенні хвороби; 
флегмонозні захворювання глотки, гортані, 
стравоходу, їх ускладнення; алергічні хвороби 
ЛОР-органів та їх вплив на розвиток інших хвороб 
організму; запальні хвороби носа, приносових 
пазух та їх ускладнення; запальні хвороби вуха та 
їх ускладнення; ранні ознаки пухлин ЛОР-органів: 
клініка, діагностика, лікувальна тактика; проблеми 
СНІДу, заходи профілактики ВІЛ-інфекції для 
медичних працівників.  

За додатковими програмами до циклу 
тривалістю включено: «Питання імунопро-
філактики». 

Для виконання цієї програми під час 
навчання передбачено такі види навчальних занять: 
лекції, практичні заняття, різні види семінарських 
занять, а також самостійну роботу слухачів.  

Для визначення рівня засвоєння програми 
циклу тематичного удосконалення передбачено 
підсумковий залік.  

Слухачам, які виконали програму і успішно 
склали залік, видається посвідчення про 
проходження циклу встановленого зразка. 
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ З ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ 
 

Частина 1 статті 60 закону України «Про 
вищу освіту» визначає післядипломну освіту як 
спеціалізоване вдосконалення освіти та профе-
сійної підготовки особи шляхом поглиблення, 
розширення та оновлення її професійних знань, 
умінь та навичок або отримання іншої професії, 
спеціальності на основі здобутого раніше 
освітнього рівня та практичного досвіду. Серед 124 
лікарських спеціальностей наказом МОЗ № 446 від 
22.02.2019 року в розділі II Хірургія Номенклатури 
лікарських спеціальностей під номером 7 визначена 
«Онкоотоларингологія». Навчання в закладах 
післядипломної освіти відбувається згідно 
затверджених навчальних планів і програм. 
Кафедра оториноларингології НУОЗ України імені 
П.Л. Шупика є опорною з фаху «Онкоотоларин-
гологія» серед закладів післядипломної освіти 
України. 

Співробітники кафедри оториноларингології 
НУОЗ України імені П.Л. Шупика, а саме завідувач 
кафедри, професор В.О. Шкорботун, професор 
Р.А. Абизов, доценти Н.В. Божко, В.В. Кривша, 
С.О. Лакиза, О.О. Пелешенко та С.С. Самойленко 
розробили навчальний план та програму циклу 
спеціалізації за спеціальністю "Онкоотоларин-
гологія". Тривалість навчання2 місяці (312 годин). 

Навчальна програма призначена для 
підготовки лікарів-спеціалістів за спеціальністю 
«Онкоотоларингологія». У програмі визначається 
зміст навчання на циклі спеціалізації, встанов-
люються вимоги до обсягу та рівня підготовки 
фахівців. 

Цикл проводиться відповідно до Положення 
про організацію освітнього процесу в НУОЗ 
України імені П.Л. Шупика з урахуванням вимог 
постанови Кабміну від 28.03.2018 № 302 «Про 
затвердження Положення про систему 
безперервного професійного розвитку фахівців у 
сфері охорони здоров'я», наказу МОЗ України від 
22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного 
професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в 
Мін'юсті 25.03.2019 за № 293/33264, та інших 
нормативних документів, що регламентують 
підготовку фахівців галузі знань «Охорона 
здоров'я» на післядипломному етапі. 

Мета навчання: підготовка лікарів до 
атестації (присвоєння) на звання лікаря-спеціаліста 
за спеціальністю “Онкоотоларингологія” та 
визначення рівня його знань та вмінь відповідно до 
кваліфікаційнихвимог. 

Контингент слухачів: лікарі-отоларингологи. 

Цикл спеціалізації передбачає розгляд 
організації онкоотоларингологічної допомоги, 
топографічної анатомії і оперативної хірургії ЛОР-
органів, клінічної анатомії ЛОР-органів, фізіології 
та методів дослідження ЛОР-органів, загальних 
питань онкології, пухлин верхніх дихальних шляхів 
і вуха, а також окремих питань медичної радіології. 

Програма охоплює обсяг як теоретичних, так 
і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, 
необхідних лікарю-спеціалісту за спеціальністю 
«Онкотоларингологія» для належного здійснення 
професійної діяльності. Навчальний план циклу 
визначає контингент слухачів, тривалість їх 
навчання, розподіл годин, відведених на вивчення 
розділів навчальної програми. У разі необхідності, 
враховуючи базовий рівень знань слухачів, кафедра 
може вносити корективи та доповнення до 
навчальних годин, які регламентовані навчальними 
планами, в межах 15 % від загального обсягу часу. 

Програма побудована за системою блоків. 
Основними блоками є 7 розділів програми. Розділ 
— самостійна частина програми, в якій подано 
значну за обсягом навчальну інформацію з питань 
онкоотоларингології. Розділи поділено на теми. 
Для полегшення орієнтування у програмі та 
впорядкування інформації, що міститься в ній, 
розділи і теми закодовано. 

За додатковими програмами включено                     
11 розділів: військово-медична підготовка, гума-
нітарні аспекти клінічного мислення, імунологія, 
медичне право, організація невідкладної медичної 
допомоги при надзвичайних ситуаціях, особливо 
небезпечні інфекції, питання імунопрофілактики, 
проблеми СНІДу та вірусних гепатитів, протидія 
насильству в сім’ї, радіаційна медицина, 
туберкульоз. 

Навчальний план та програму доповнено 
кваліфікаційною характеристикою лікаря-
спеціаліста за зазначеною спеціальністю, переліком 
практичних навичок лікаря за зазначеною 
спеціальністю та списком рекомендованих джерел. 

Для виконання програми під час навчання 
передбачено такі види навчальних занять: лекції, 
практичні заняття, різні види семінарських занять, 
а також самостійну роботу слухачів. 

Для визначення рівня засвоєння знань і 
набуття практичних навичок слухачами про-
водиться проміжний контроль за комп’ютерною 
тестовою програмою або інший вид контролю за 
рахунок годин, передбачених на семінарські 
заняття. Для проведення іспиту використовують 
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атестаційну комп’ютерну тестову програму, за-
тверджену в установленому порядку, а також 
комплект з 16 білетів за всіма розділами програми. 
В кожному білеті перед слухачем поставлено 
чотири питання із різних розділів, що дозволяє 
екзаменувати лікаря з широкого кола питань 
програми.. 

Слухачі, які виконали програму циклу 
спеціалізації, підлягають атестації на визначення 
рівня знань та практичних навичок з присвоєнням 
звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю 
«Онкоотоларингологія». Слухачам, які успішно 
складуть іспит, буде видано сертифікат лікаря-
спеціаліста встановленого зразка. 

Після рецензування завідувачем відділу 
онкопатології ЛОР-органів ДУ «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
НАМН України», доктором медичних наук, 
професором Е.В. Лукачем та завідувачем кафедри 
дитячої оториноларингології, аудіології та 
фоніатрії Національного університету охорони 
здоров’я України імені П.Л. Шупика, доктором 
медичних наук, професором А.Л. Косаковським 
навчальний план та програма циклу спеціалізації за 
спеціальністю «Онкоотоларингологія», а також 
екзаменаційні білети до даного циклу були 
затверджені Вченою радою НУОЗ України імені 
П.Л. Шупика 10.03.2021 року (Протокол №3). 
Даний навчальний план та програма циклу 
спеціалізації за спеціальністю "Онкоотоларинго-
логія" чинна протягом 5 років від дати 
затвердження. 

 
© В.О. Шкорботун, Р.А. Абизов, Н.В. Божко, В.В. Кривша, С.О. Лакиза, О.О. Пелешенко, С.С. Самойленко, 2021 
 
 
 
 

В.О. ШКОРБОТУН, М.О. ОВСІЄНКО, Я.С. НАЧЕСА (КИЇВ, УКРАЇНА) 
 

НЮХОВА ДИСФУНКЦІЯ В ФОРМУВАННІ ВІДЧУТТЯ НЕЗАДОВОЛЕНОСТІ  
ПАЦІЄНТІВ ЯКІСТЮ НОСОВОГО ДИХАННЯ 

  
Носове дихання являється унікальним і 

складним фізіологічним механізмом, при якому 
реалізується одразу декілька функцій носа. При 
вдиханні повітря через ніс включаються механізми 
його очищення, зігрівання, зволоження та інші 
адаптивні реакції організму. Важливою складовою 
серед них є нюхова рецепція з тригерною системою 
вазомоторного регулювання опору повітрю в 
носових ходах зі зміною площі та товщини слизової 
оболонки порожнини носа і виділення слизу.  

В публікаціях з вивчення дихальної та 
нюхової функцій носа є значна кількість наукових 
робіт, але інформації щодо вивчення впливу 
нюхової рецепції, на якість життя за рівнем 
задоволеності пацієнтами носовим диханням ми не 
знайшли.  

Мета дослідження: вивчити вплив нюхової 
рецепції на задоволеність пацієнтів дихальною 
функцією носа в залежності від порушення 
прохідності носових ходів. 

Матеріали і методи. На базі отола-
рингологічного відділення КНП «КМКЛ №9» 
(клінічна база кафедри оториноларингології НУОЗУ 
імені П.Л. Шупика) нами обстежено 56 пацієнтів, що 
скаржились на незадоволеність якістю носового 
дихання. Вік хворих від 18 до 46років, жінок було 25 
(44,6%), чоловіків – 31 (55,4%). 

Окрім вивчення анамнестичних даних та 
загального оториноларингологічного обстеження, 
всім пацієнтам проведено опитування щодо якості 
життя за опитувальником Sino-nasalOutcomeTest – 

22 (SNOT-22), ринопневмометріяза методикою 
ПАРМ (риноманометр “OPTIMUS” Україна, св. 
держреєстр. №14777/2015)та ольфактометрія із 
застосуванням набору психофізичних тестів 
«Sniffin’ Sticks» (Burghardt®, Wedel, Germany).  

Результати та обговорення. За 
результатами дослідження установлено, що між 
суб’єктивними показниками якості життя за SNOT-
22 та кількісними показниками дихальної і нюхової 
функцій носа, існує певна залежність.  

Виявлено, що у пацієнтів зі скаргами на 
незадоволеність носовим диханням, що 
підтверджено опитуванням SNOT-22, порушення 
повітротоку за результатами риноманометрії – 
підвищення загального опору проходження повітря 
через носові ходи (R150 (заг)  0,25 ПА/см3/сек), 
відмітили у 41 (73,2%) хворих, тоді, як у 15 (26,8%) 
осіб прохідність носових ходів була в межах норми 
– R150 (заг)  0,25 ПА/см3/сек. 

За результатами проведеної ольфактометрії, 
у 17 (30,4%) пацієнтів із 56 установлена нормосмія, 
у 37 (66,1%) – гіпосмія і у 2 (3,5%) – аносмія. При 
аналізі отриманих результатів, звертає на себе увагу 
те, що у 11 (73,3%) пацієнтів з 15, у котрих 
прохідність носових ходів за показником 
загального опору повітря в носових ходах була в 
межах норми, теж виявлена різна ступінь гіпосмії. 
Необхідно зазначити, що за результатами 
опитування пацієнтів перед ольфактометрією, 
вказані особи не завжди відмічали порушення 
сприйняття запахів чи смаку, 
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Якщо порушення якості життя за рахунок 
синоназальних симптомів можна пояснити підви-
щеним опором проходження повітря через ніс, то у 
випадках з R150 (заг)  0,25 ПА/см3/сек незадо-
воленість носовим диханням потребує іншого 
пояснення. 

На основі проведених досліджень, можна 

зробити висновок, що однією з причин 
порушення формування відчуття задоволеності 
пацієнтів якістю носового дихання при достатній 
прохідності носових ходів (R150 (заг) -                                    
0,25 ПА/см3/сек), може бути дисфункція 
нюхового рецептора (гіпосмія чи аносмія). 

 
© В.О. Шкорботун, М.О. Овсієнко, Я.С. Начеса, 2021 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН СЛИЗИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НОСА 
ПРИРЕСПІРАТОРНО-НЮХОВИХ ПОРУШЕННЯХ ЗА ДАНИМИ РИНОЦИТОГРАМ 

 
Цитологічне дослідження слизової оболонки 

різних органів, зокрема, порожнини носа і 
навколоносових пазух – неінвазивний діагностич-
ний метод, широко використовуваний в клінічній 
практиці. Він дозволяє лікарю визначати склад і 
кількість клітинних елементів в матеріалі і 
оцінювати їх стан (деструкцію, проліферацію, 
дистрофію, некроз та ін.), констатувати 
напруженість реактивних здібностей організму, 
стежити за динамікою відновлення органів чи 
процесу загоєння в них. Тому, актуальним є 
вивчення особливостей структурних змін слизової 
оболонки носа в залежності від ступеня обструкції 
порожнини носа і тривалості порушення 
респіраторно-нюхових порушень по даним 
риноцитограм. 

В мазках із порожнини носу виявлялися 
клітини респіраторного епітелію, що мали конічну 
форму, чітко помітну війкову облямівку на 
апікальному полюсі, хвістоподібно звужений 
базальний кінець, овальні або округлі ядра та 
базофільну цитоплазму. Збільшення кількості даних 
клітин здебільшого свідчило про запальний процес. 
Відрив війок, вакуолізація цитоплазми, каріопікноз, 
каріорексис, каріолізис, голі ядра, нерівний контур 
цитоплазми відображали дистрофічні зміни війкового 
епітелію.  

Зустрічалися, хоча і рідко, келихоподібні 
клітини, що мали овально-округлу форму, слабко 
базофільну цитоплазму зі слизовими вакуолями та 
ексцентрично розташоване, подекуди сплощене ядро. 
Зменшення кількості келихоподібних клітин і 
дегенеративні зміни в них були ознаками, що 
притаманні атрофічному процесу в СО носа. 

В РЦГ (риноцитограмі) виявлялися 
метапластично змінені (плоскоклітинна метаплазія) 
клітини циліндричного епітелію, що харак-
теризувалися втратою війок. Наявність великої 
кількості плоского епітелію в мазку свідчило про 

наявність запального процесу, а також про атрофію 
СО порожнини носа. 

Серед епітеліальних клітин також 
спостерігалися базальні епітеліоцити, які відносяться 
до малодиференційованих клітин, що беруть участь в 
процесах регенерації епітелію. Вони маленьких 
розмірів, величиною з лімфоцит, округлої або 
полігональної форми з гіперхромним, центрально 
розташованим ядром і базофільною цитоплазмою у 
вигляді вузького обідка. Наявність в мазках великої 
кількості даних клітин свідчило про порушення 
трофічної і механічної функції СО, про ослаблення 
міжклітинного та епітеліо-мезенхімального поєднань, 
які відповідають як за цілісність міжклітинних 
контактів, так і за закріплення епітеліоцитів на 
базальній мембран. Внаслідок таких подій, 
відбувається легке травмування епітелію, що і 
обумовлює виражену десквамацію базальних клітин.  

В клітинному представництві на постійній 
основі спостерігалися нейтрофільні гранулоцити 
(нерідко вони з явищами розпаду) і лімфоцити. 
Велика кількість нейтрофільних гранулоцитів 
свідчила про гостре гнійне запалення, або загострення 
хронічного запального процесу. Переважання серед 
клітинних елементів лімфоцитів було притаманно 
хронічному запальному процесу. Крім того, в 
окремих спостереженнях зустрічатися у великій 
кількості еритроцити, що доводило підвищену 
проникність судинної стінки СО порожнини носа. В 
РЦГ був присутній слиз, а також виявлялась 
бактеріальна і мікотична контамінація, що було 
слідством порушення захисної функції СО. 

За результатами вивчення цитологічних 
препаратів, а саме в залежності від переважання в них 
того чи іншого виду клітин та наявності запальних 
елементів і мікроорганізмів тип РЦГ ми оцінювали як 
запальний (гостро-запальний, хронічно-запальний, 
хронічно-запальний із загостренням), дескваматив-
ний, атрофічний. 

© Н.О. Шушляпіна, Ю.В. Світлична, А.В. Дзиза, Я.В. Носова, 2021 
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"WAIT AND SCAN" EVALUATION OF VESTIBULAR SCHWANNOMA:  
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN GROWTH AND NO GROWTH TUMORS 

 
Introduction: Vestibular schwannoma is a 

benign, slow growing tumor that arises from the 
Schwann cells sheath of the vestibulocochlear nerve. 
Acoustic neuroma was mentioned for the first time by 
Eduard Sandifort during an autopsy in 1977 (Ruggieri 
et al., 2017). Vestibular schwannoma represents 8-10% 
of all intracranial tumors and 75-80% of tumors located 
in the cerebellopontine angle (Harner et al., 1993). In 
Denmark the number vestibular schwannoma 
diagnosed annually increased from 14 in 1976 to 193 in 
2015 as a result of widespread use of magnetic 
resonance imaging (Reznitky et al., 2019). Monitoring 
of vestibular schwannoma by the help of magnetic 
resonance imaging (MRI), also entitled as "Wait & 
Scan", was initiated in 1974 in the "Florida Ear and 
Sinus Center"(Zou &Hirvonen, 2017). In tumors 
smaller than 2 cm management of vestibular 
schwannoma tends to move from surgical treatment to 
"Wait & Scan" monitoring (Maldonado et al., 2019). 
This trend has increased in recent years because the 
evolution of vestibular schwannoma, despite numerous 
studies, is not fully elucidated, this pathology being 
able to show a continuous growth or on the contrary 
stagnation in evolution or even shrink in size. 

Aim of study: To identify predicting factors by 
which we may suppose vestibular schwannoma growth. 

Materials and methods: In the department of Ear 
microsurgery and Otoneurosurgery of Kolomiychenko 
Otolaryngology Institute were monitored 47 patients with 
vestibular schwannoma. According to repetitive MRI 
results, these patients were divided into two groups:                 
1st group – 24 patients that didn’t show tumor growth and 
2nd group – 23 patients that had growing tumor. Patients 
beside otorhinolaryngological and neurological 

examination underwent audiometry, brainstem auditory 
evoked potential test, vestibulometry and MRI 
examination.  

Results: Age of patients was in the interval 21-
70 years old (middle age – 51,3). Male female ratio was 
20 men to 27 women. In 24 patients tumor was on the 
left side and in 23 patients on the right side. According 
to Jackler’s classification, intracanalicular acoustic 
neuroma was found in 11 patients (23,4%), 1st stage in 
19 patients (40,4%), 2nd stage in 14 patients (29,7%) 
and 3rd stage in 3 patients (6,3%). 1st symptom 
indicated by patients mostly was hearing loss and 
tinnitus. By AAO-HNS classification, unilateral 
hearing loss in non-growth tumor group predominantly 
was C and D class, and in growth tumor group it was B 
and D class. During "Wait and scan" monitoring 
progressive hearing loss was found in 8 patients from 
growth tumor group in comparison to 1 patient from 
non-growth tumor group. According to MRI exam 
there were found 4 cases of cystic vestibular 
schwannoma in growth tumor group. 

Discussion: In our study non-growth tumors 
were mostly intracanalicular or of 1st stage, but growth 
tumors were mostly of 1st and 2nd grade. First 
symptom of acoustic neuroma in most cases was 
hearing loss and tinnitus. Progressive hearing loss was 
found mostly in growth tumor group. Cystic tumors 
were found only in growth tumor group. 

Conclusions: In our study progressive hearing 
loss and cystic type of tumor were found to be factors 
that may predict growth of acoustic neuroma. Neither 
age, sex of patient, nor initial tumor size or stage of 
hearing loss influenced potential tumor growth.  

 
© Oleg Borisenko, Marin Buracovschi, 2021 
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