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М АТЕРІАЛИ
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСІННЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ

«ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ»

Р.А. АБИЗОВ, С.О. ЛАКІЗА, С.С. САМОЙЛЕНКО, О.І. ШАЦЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
НЕДОЛІКИ РЕАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ
ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ
Незважаючи на велику кількість досліджень гострого середнього отиту (ГСО), ряд
питань до цього часу залишається невирішеними, або з приводу них існують суперечливі міркування. Одне із самих важливих питань: як
призначати і чи варто взагалі призначати антибіотики при гострому середньому отиті?
Метою даної роботи було дослідження
ефективності схем емпіричної антибактеріальної терапії гострого середнього отиту, що найбільш часто використовуються в Київському
регіоні, а також вивчення мікробного спектру
виділень із середнього вуха при даному захворюванні з врахуванням чутливості висіяних
штамів мікроорганізмів до певних груп антибіотиків.
Дослідження проводилось на базі ЛОРвідділення Київської обласної клінічної лікарні,
а також 10-ти районних поліклінік м. Києва і
Київської області. Проаналізовано 204 випадки
гострого середнього отиту у пацієнтів 15-70 років. Ретроспективно оцінювались амбулаторні
карти та історії хвороб пацієнтів, які перенесли
в 2004-2006 рр. гострий середній отит (перфоративні і неперфоративні форми) з відомими наслідками лікування. Посіви із вуха проводились у
хворих з перфоративним середнім отитом, а також брались мазки на мікрофлору і чутливість
до антибіотиків вмісту, отриманого при парацентезі. Проводилось порівняння ефективності
лікування антибіотиками, які традиційно використовуються в амбулаторній практиці з ефек-
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тивністю при застосуванні цефалоспоринів третього покоління, фторхінолонів та макролідів.
Статистичний аналіз проводився для 2-х
основних груп (амбулаторні і стаціонарні пацієнти). Для якісних змінних визначали частоту
випадків і частку (в %) від загального числа випадків в групі, для кількісних змінних – середнє
арифметичне, стандартне відхилення, мінімальне і максимальне значення.
Із висіяних нами штамів бактерій при гострому середньому отиті найбільш часто зустрічались такі: Stahylococcus epidermidis- 26%,
Stahylococcus aureus - 24%, S. Pneumoniae – 18%,
Neisseria – 6%, Klebsiella – 1%, інші штами –
15%, полімікробна мікрофлора від 2 до 5 бактерій в культурі – 10%. Недавно з’явилась можливість визначати в культурі H. influenzaе та M.
catarrhalis і в останніх зразках посівів все частіше почали виявлятися саме ці штами.
Установлено, що серед антибактеріальних
препаратів амбулаторно найчастіше застосовувались: ампіокс – 6% випадків, доксициклін – в
4%, ампіцилін – 5%, амоксицилін – 4%, офлоксацин – 8%. В умовах стаціонару провідним антибіотиком був цефазолін, котрий призначався у
42,1% пацієнтів з гострим середнім отитом.
Найчастішими недоліками у лікуванні гострого
середнього отиту в поліклініках і стаціонарах м.
Києва і Київської області були: 1) застосування
лікарських засобів з недоведеною ефективністю;
2) вибір антибактеріальних препаратів без врахування головних збудників, 3) нераціональна

тактика антибактеріальної терапії. Так, амоксицилін, не активний по відношенню до деяких
штамів H.influenzae і M.catarrhalis. Офлоксацин
і ципрофлоксацин, як і всі фторхінолони II покоління, характеризуються низькою активністю
у відношенні до S. pneumoniae. Також досить
часто в амбулаторних умовах використовується
доксициклін, котрий характеризується достатньо високою частотою розвитку побічних реакцій. В останні роки відмічався ріст резистентності S.pneumoniae до тетрациклінів. Необхідно
відмітити, що все ще зустрічається застосування
токсичних (тетрациклін,) і застарілих (ампіокс)
антибіотиків. Із цефалоспоринів часто використовувались препарати I покоління (цефалексін,
цефазолін, цефалотін), активність яких стосовно
H. influenzae и M. catarrhalis клінічно незначна,
оскільки ці препарати чутливі до гідролізу їх βлактамазами. В той же час, практично не використовувались ефективні, стосовно даних мікроорганізмів, цефалоспоріни II-III покоління.
Серед макролідів значне місце все ще займає
еритроміцин, котрий, в порівнянні з новими макролідними антибіотиками, володіє більш низькою біодоступністю, малоактивний по відношенню до H. influenzae, часто викликає побічні
реакції. Нові препарати цієї групи такі як азитроміцин и кларитроміцин також не рекомендується використовувати для лікування ГСО, оскільки вони концентруються всередині клітини а
не в рідинах середнього вуха, а отже виявляють
тільки бактеріостатичну дію. Ще досить часто

призначаються інгібіторнезахищені пеніциліни.
Крім того, не зареєстровано жодного випадку
використання ступеневої антибактеріальної терапії, яка дозволяє при збереженні високої клінічної ефективності суттєво скоротити терміни
перебування в стаціонарі і вартість лікування.
Оцінюючи режими дозування антибіотиків, що
застосовувалися для лікування ГСО, слід відмітити, що кратність введення ряду препаратів не
відповідала їх фармакокінетичним параметрам,
а добові дози деяких (амоксицилін, котримоксазол) були суттєво нижчі загальноприйнятих. Для більшості антибіотиків курс лікування ГСО повинен складати не менше 7 днів, щоб
забезпечити ерадикацію збудника і попередити
розвиток рецидивів інфекції. Комбінації антибіотиків, які застосовували при лікування ГСО не
мають, з мікробіологічної точки зору, переваг
перед монотерапією.
Таким чином, проведене дослідження виявило певні відмінності реальної практики застосування антибіотиків при гострому середньому отиті від існуючих стандартів терапії. До
них відносяться: необґрунтований вибір антибактеріальних препаратів, недотримання режимів
дозування (кратність і тривалість терапії), часте
застосування при ГСО антибактеріальних засобів з недоведеною клінічною ефективністю.
Відмічені недоліки можуть бути причиною хронізації процесу, сприяти росту антибіотикорезистентності і в кінцевому підсумку, підвищувати
ризик неефективності лікування.
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Р.А.АБИЗОВ, Т.М.ГОЛУБОК-АБИЗОВА, С.С.САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СПРЕЙ „АКВА-МАРІС” В КОМПЛЕКСІ ПРОФІЛАКТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
У ХВОРИХ З ТУБОТИМПАНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
Стан носової порожнини в голосоутворенні та голосооформленні відіграє надзвичайно важливу роль. Використання верхнього
резонатора (носової порожнини та приносових
порожнин) забезпечує голосову функцію підсиленням звуків високих обертонів області
високої співочої форманти, підвищує дзвінкість, розбірливість звуків, ослаблює обертони
в області середніх частот.
Свідоме прагнення вокалістів направити
звук на певне поле, розміщене по середній лінії твердого піднебіння позаду верхніх різців

для досягнення кращого резонаторного ефекту
носової порожнини, підтверджене роботами Husson. Автор вважає, що направлення звуку на вищезгадане поле, викликає подразнення гілок лицевого нерва. Це подразнення рефлекторно забезпечує підвищення тонусу голосових м’язів, в результаті чого покращується темброве забарвлення
звуків.
Основною особливістю клінічного перебігу
більшості захворювань носа та приносових порожнин, особливо у професіоналів голосу, є те, що
ці захворювання завжди супроводжуються скар-
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гами на погіршення голосу. Як правило, такі
скарги переважають над іншими. Будь-яке захворювання носа призводить до зменшення
об`єму приносових порожнин носа (гіпертрофічні, гіперпластичні процеси, підсилення васкуляризації, збільшення секреції слизових
залоз) або до збільшення (дегенеративні процеси, атрофія слизової оболонки). Форма та
площа фізіологічних отворів приносових порожнин також зазнають змін. Потовщення
слизової оболонки веде до порушень іннервації даної області.
З огляду на всі вищезгадані чинники,
зрозуміло, що навіть слабовиражений патологічний стан носової порожнини, у вокалістів
може викликати суттєві скарги на погіршення
голосу. Такі хворі скаржаться на зниження
звучності, «матовість» голосу, зменшення в
голосі металічних відтінків, швидку втомлюваність при співі.
Зрозуміло, захворювання носа та приносових порожнин потребують з боку фоніатра
підвищеної уваги. Важливо лікування та активне спостереження кожного хворого проводити до повного одужання – до відсутності скарг
на погіршення голосу.
До захворювань носу, з якими найбільш
часто звертаються вокалісти до фоніатра, відносяться гострі та хронічні риніти, частіше гіпертрофічні, гострі синуїти, вазомоторні риніти.
Під нашим наглядом знаходилося 62
хворих з гострим ринітом та гострим катаральним риносинуїтом. Середній вік хворих становив – у жінок 42±1,8 та чоловіків – 45±2,1
року.

Всім хворим призначалася стандартна схема лікування основного захворювання, що включала антибактеріальні, гіпосенсибілізуючі, протизапальні препарати та місцеву терапію судинозвужуючими краплями для носа. 32 хворим до
стандартної схеми лікування для зрошення носової порожнини ми додавали лікарський препарат
на основі стерилізованої води Адріатичного моря
«Аква-Маріс» (Ядран, Хорватія) у вигляді ізотонічного спрею. 20 хворих, які не отримували додатково «Аква-Маріс», склали контрольну групу.
При застосуванні спрею «Аква-Маріс» забезпечується механічне очищення слизової оболонки, розріджується слиз, видаляються збудники
інфекції. Відновленню фізіологічного стану слизової носа сприяють магній, цинк та селен, що
також стимулюють локальний синтез інтерферону, лізоциму, імуноглобулінів. Антисептичні властивості натрію хлориду та йоду зумовлюють
профілактичну дію даного препарату. Препарат
зменшує сухість слизової оболонки, викликаної
дією судинозвужуючих крапель. Дисперсність
спрею, зручний аплікатор забезпечує рівномірне
розподілення в порожнині носа, робить його використання більш зручним для пацієнтів. Ми застосовували назальний спрей «Аква-Маріс» під
час лікування в кількості – 1 доза в кожну половину носа 3 рази на добу.
Всі хворі основної групи, які отримували в
курсі стандартної терапії назальний спрей «АкваМаріс» відмічали покрашення носового дихання,
полегшення евакуації виділень з носа вже за тиждень після початку терапії, відсутність виділень
на момент контрольного огляду, зниження інтенсивності кашлю, зменшення захриплості голосу.

Таблиця 1
Найближчі результати клінічного обстеження хворих основної та контрольної групи
через 1 тиждень від початку терапії
Клінічні показники
Зменшення набряку слизової оболонки
Нормалізація кольору слизової оболонки
Зменшення слизового вмісту носової порожнини
Зменшення гіперемії та набряку голосових складок

Основна група N=32
24 (75%)
22 (68%)
26 (81%)
27 (84%)

Контрольна група N=30
12 (40%)
11 (36%)
9 (30%)
10 (33%)

Таблиця 2
Відстрочені результати клінічного огляду (через один місяць від початку терапії)
Клінічні показники
Відсутність ознак запалення при контрольному огляді
Нормалізація кольору голосових складок
Відновлення фонаторної функції
Обстеження хворих через один місяць після лікування продемонструвало стійкі позитивні
клінічні результати терапії, повне відновлення фо-
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Основна група N=32
28 (87%)
30 (93%)
29 (90%)

Контрольна група N=30
18 (60%)
21 (70%)
20 (66%)

наторної функції навіть в несприятливих умовах
запиленого приміщення. Хворі почували себе
більш комфортно, відчуття сухості та подразнення

турбували їх менше, відновлення голосової функції та якість голосоутворення у них була вище.
Таким чином, проведений аналіз результатів терапії запальних захворювань носа за допомогою інтраназального лікарського засобу „АкваМаріс” дозволяє зробити наступні висновки:
1. Застосування назального спрею «АкваМаріс» в комплексній терапії захворювань носа
сприяє скороченню терміну захворювання, попереджує виникнення хронічних процесів слизової

порожнини носа та приносових порожнин у професіоналів голосу.
2. Спостереження за пролікованими хворими протягом місяця показало стійкість отриманих результатів лікування.
3. Добра переносимість препарату «АкваМаріс», його висока та пролонгована клінічна
ефективність дозволяють рекомендувати «АкваМаріс» до широкого використання у якості лікувального та профілактичного засобу.

© Р.А.Абизов, Т.М.Голубок-Абизова, С.С.Самойленко, 2007

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, В.Р. АБИЗОВ, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОМЕНЕВИЙ АРАХНОЇДИТ У ХВОРИХ ЗІ ЗЛОЯКІСНИМИ ПУХЛИНАМИ ВУХА:
ТРУДНОЩІ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ З МЕТАСТАЗАМИ РАКУ В МОЗОК
Променева терапія, як самостійно так і в
складі комбінованого (з хірургічним) лікування є
головним методом лікування злоякісних новоутворень вуха. В зону опромінення разом з первинним пухлинним вогнищем включаються реґіонарні метастази (глибокі привушні лімфатичні
вузли). Разом з повною лікувальною ефективністю
променева терапія несе ризик появи ускладнень
(некроз кісток черепа, арозивна кровотеча, тощо),
серед яких радіоарахноїдит досить поширений
процес, з яким пов'язані певні труднощі у проведенні своєчасної диференційної діагностики з метастазуванням пухлини у мозок.
Під нашим наглядом знаходились 5 пацієнтів з променевим арахноїдитом та 3 хворих з
метастазами раку вуха у мозок.
Це ускладнення охоплює приблизно 10 %
від загальної кількості хворих на рак середнього
та зовнішнього вуха, які отримували променеву
терапію під нашим наглядом (10 річний термін
спостереження).
Клінічний перебіг в обох контингентах
хворих був подібний й проявлявся нападоподібним ремітуючим головним болем, відчуттям
тяжкості у голові, запамороченням, нудотою,
інколи блюванням. Спостерігалися вимушене
положення голови, погіршення пам'яті, швидка
стомлюваність, дратівливість.

Диференційна діагностика між променевим арахноїдитом та пухлинним ураженням мозку достатньо складна. Необхідно проведення
ретельного неврологічного обстеження пацієнтів із застосуванням пневмоенцефалографії,
електроенцефалографії, дослідження очного
дна, спинномозкової рідини й, найголовніше,
проведення МРТ. На МР-томограмах променевий арахноїдит, що відноситься до фібрінознопродуктивної форми, візуалізуюється фіброзними перемичками павутинної та м'якої мозкових
оболонок. Стосовно хворих з метастазами раку
в мозок на МРТ у двох пацієнтів встановлені
численні фональні утворення, у третього на
МРТ візуалізувалися не дуже чіткі контури новоутворень, оскільки діаметр метастатичних
пухлин був менш 1 см. З часом діагноз метастазування у мозок підтвердився після смерті хворих і розтину черепної порожнини.
Отже, існують певні труднощі в диференційній діагностиці між променевим арахноїдитом та метастазами раку в мозок, що потребує
застосування комплексного дослідження з обов'язком включення МРТ.
При малих за розміром метастазах раку у
черепну
порожнину
(мозок)
магнітнорезонансна томографія, на жаль не є достатньо
інформативною.

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, В.Р. Абизов, С.С. Самойленко, 2007
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Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, А.Е. ВОРОБЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЦЕРУМІНОМА – РІДКІСНЕ, АЛЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ
МІСЦЕВО-ДЕСТРУКТИВНЕ НОВОУТВОРЕННЯ
Церумінома або аденома сірчаних залоз
первинно локалізується у зовнішньому слуховому ході. Пухлина не має капсули, гістологічна
структура її досить варіабельна. Зустрічаються
папілярний, кістозний і циліндроматозний варіанти. Пухлина росте повільно, протягом кількох
років, спочатку з малосимптомним перебігом,
характеризується місцево-деструктивним ростом у бік соскоподібного паростка скроневої
кістки й твердої мозкової оболонки, має схильність до малігнізації й спостерігається як у осіб
молодого так і похилого віку.
Під нашим спостереженням було чотири
хворих, віком від 32 до 64 років, які проходили
стаціонарне лікування на протязі останніх 5 років. Тільки у одного пацієнта церумінома була
діагностована у ранньому періоді й тотально видалена. Інші пацієнти поступили у клініку зі значним розповсюдженням цього новоутворення.
Церумінома спочатку сприймається як сірчана пробка або отомікоз й тільки поступове
розповсюдження новоутворення з різким больовим синдромом свідчить про хибність первинної
діагностики. Ступінь розповсюдження пухлини
(топічну діагностику) визнавали по даним ком-

п'ютерної томографії скроневої кістки, а у двох
випадках малігнізації обсяг пухлини був встановлений за допомогою радіонуклідної візуалізації з використанням 99Тс (технеція).
Лікування здійснювалося комбінованим
методом: поєднання широкої ексцизії пухлини з
променевою терапією в дозі 50-60 Гр. У двох
хворих комбінована терапія ефекту не дала й
летальний кінець був обумовлений розвитком
різних внутрішньочерепних ускладнень (гнійний менінгіт, менінгоенцефаліт).
Таким чином, церумінома зовнішньо слухового ходу, що на початку процесу мало турбує пацієнта, згодом розповсюджується на
скроневу кістку (середнє вухо) й в силу місцеводеструктивного росту веде до внутрішньочерепних ускладнень.
Рецидивуючий перебіг захворювання має
високу вірогідність малігнізації аденоми сірчаних залоз.
Ступінь розповсюдження процесу констатується за допомогою радіонуклідної діагностики та комп'ютерної томографії, що має неабияке
значення для радикального лікування хворих з
цією пухлиною.

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, А.Е. Воробченко, 2007

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, С.С. САМОЙЛЕНКО, Л.В. САВЧУК, А.Е. ВОРОБЧЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ДІАГНОСТИКИ
ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ СЕРЕДНЬОГО ВУХА
Відомо, що злоякісні пухлини середнього
вуха виникають на тлі хронічного гнійного отиту
або запальний процес супроводжує розвиток пухлини (В.Ф. Антонів, Д.І. Заболотний, Г.М. Прокопів, 1997; Р.А. Абизов, 2001). В зв'язку з цією особливістю клінічна симптоматика (зниження слуху,
гноєтеча, біль у вусі) є типовою для загострення
хронічного гнійного середнього отиту. Своєчасно
не встановлений діагноз пухлинного процесу обумовлює не адекватне (тільки протизапальне) лікування. Є також певні труднощі у встановленні обсягу та напрямку розповсюдження новоутворення
(В.Ф. Антонів і співавт., 1997; Р.А. Абизов, 2001;
Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, 2006).
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В цьому зв'язку в ЛОР клініці НМАПО ім.
П.Л. Шупика проаналізовані особливості клінічного перебігу та діагностики злоякісних новоутворень середнього вуха на відповідному контингенті хворих, які спостерігались на протязі
останніх 10 років.
Під нашим наглядом знаходилися 11 хворих зі злоякісними новоутвореннями середнього
вуха, 8 чоловік та 3 жінки, у віці від 13 до 64
років (переважно 45-55 років).
Найчастіше спостерігався плоскоклітинний зроговілий рак (6 пацієнтів), рідше низько
диференційований рак та аденокарцинома (по
два випадки); в одному спостереженні (у 13 річ-

ного хлопчика) констатована злоякісна парагангліома.
У восьми спостереженнях злоякісний
процес у вусі перебігав на фоні хронічного
гнійного середнього отиту з парезом лицевого
нерва (у 6 випадках). Стан після радикальної
операції з неповною епідермізацією післяопераційної порожнини був фоном розвитку злоякісних пухлин у двох пацієнтів.
Крім вище згаданих симптомів характерною ознакою раку були щільно кровоточиві грануляції, гістологічне дослідження яких дозволило встановити злоякісний процес. Істотну допомогу в діагностиці злоякісних пухлин надавала
мікроскопія, що дозволяло провести прицільну
біопсію та отримати точний диференціальний
діагноз.
Певні труднощі топічної діагностики були
пов'язані в встановленні меж пухлини її об'єму й
напрямку розповсюдження. Вирішенню цієї
проблеми сприяли такі методи дослідження, як
рентгенографія, КТ, МРТ. При достатній інформативності вище згаданих променевих досліджень у 4-х пацієнтів була проведена радіонук-

лідна діагностика з радіофармпрепаратом 99
технецій, що дозволило підтвердити розповсюдження процесу у бік порожнини черепа.
Метастази у реґіонарні лімфатичні (біля
вушні) вузли були встановлені тільки у двох
хворих. У 4-х спостереженнях спостерігався
розвиток карциноматозу мозкових оболонок, у
2-х – ерозивної кровотечі.
Таким чином, особливістю клінічного перебігу злоякісного новоутворення у середньому
вусі на тлі запального процесу слід вважати значний відсоток руйнування кісткового каналу
лицевого нерву (55 %); наявність щільних кровоточивих грануляцій, а також спільних зі загостренням середнього гнійного отиту симптомів
(оталгія, смердючий гній, згасання кохлеарної і,
згодом, вестибулярної функції).
Стосовно диференціальної діагностики
значна роль належить мікроскопії з прицільною
біопсією, а якісна топічна діагностика обумовлюється застосуванням таких променевих методів дослідження, як рентгенографія, КТ, МРТ та
радіонуклідна діагностика з радіофармпрепаратом 99 технецій (99Те).

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, С.С. Самойленко, Л.В. Савчук, А.Е. Воробченко, 2007

Н.В.АЛЕКСАНДРУК, В.І.ПОПОВИЧ, М.КУДЕРСЬКА,О.М.ЛЕГУН
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ОСТЕОПОРОЗ АСОЦІЙОВАНА ВТРАТА СЛУХУ
За останні роки увагу багатьох дослідників привертає проблема остеопорозу. Патогенетично значущим етапом формування остеопорозу є розвиток вторинного або третинного гіперпаратиреозу, який утворюється внаслідок порушення обміну кальцію, фосфору та вітаміну D.
В зв’язку з особливостями етіопатогенезу даний
стан найчастіше розвивається у пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю. Тому, виділяють окрему форму нефрогенного остеопорозу.
Остеопоротичні зміни розвиваються не
тільки у великих кістках, а й у кістках черепа, в
тому числі й скроневих кістках та їх внутрішніх
структурах (лабіринт, слухових кісточках), які
беруть безпосередню участь у функціонуванні
периферичних відділів слухового аналізатора.
Екстраоссальні кальцинати та фосфати відкладаються у стінці судин, міокарді, м'яких тканинах,
викликаючи
незворотні
судинносклеротичні та ішемічні зміни багатьох органів і
тканин. Порушення слуху, в даному випадку,

спостерігається по змішаному типу (як кондуктивний так і сенсоневральний компоненти), тобто відбуваються як остеопоротичні зміни в слухових кісточках так і порушується передача імпульсу в синапсах, за рахунок недостатньої кількості іонів кальцію.
Метою нашої роботи є вивчення стану
слухової функції у хворих із остеопорозом.
Обстежено 65 хворих віком від 20 до 70
років, із нефрогенним гіперпаратиреозом, що
знаходяться на програмному гемодіалізі від одного до п'яти років.
Вміст кальцію становив від 1,80 до 2,2
ммоль/л ±0,15 ммоль/л (норма – 2,25-2,75
ммоль/л); фосфору – 1,32-1,42 ммоль/л
±0,08ммоль/л (0,75-1,60 ммоль/л); лужна фосфатаза – від 2105 до 3070 ммоль/лсек ±54
ммоль/лсек (740-2290 ммоль/лсек); паратгормон
– від 650 до 750 ±23 нг/мл (15-60 нг/мл).
Підвищений рівень паратгормону це пряме свідчення гіперпаратиреозу та виявляється
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майже у 100% хворих із хронічною нирковою
недостатністю на гемодіалізі.
Рівень кальцію у більшості хворих знаходиться нижче норми або ближче до її нижньої межі, незалежно від високого рівня паратгормону.
Лужна фосфатаза крові має тенденцію до підвищення. Даний показник добре корелює з активністю остеодистрофічних та остеолітичних процесів.
За даними комп'ютерної денситометрії
мінеральна щільність кісткової тканини відповідає остеопоротичним змінам. Втрата кісткової
маси становить 41-45% у 30 хворих (46%) та 2230% у 35 хворих (54%).
При аудіологічному дослідженні виявлено двобічне ураження слуху за типом порушення звукопроведення у 49 хворих (75%), у 4 хворих (6%) – порушення звукосприйняття та у 5

пацієнтів (6,5%) – норма та у 7 хворих – комбіноване ураження слуху (12,5%).
За даними акустичної імпедансометрії переважно зустрічається тимпанограма типу А за
Jerger. Пороги акустичного рефлексу були підвищенні, що свідчить про зниження еластичності звукопровідного апарату.
Динамічне спостереження проводилося
через два тижні, місяць та півроку після комплексного лікування препаратами кальцію. Під
час дослідження у пацієнтів виявлено покращення слухової функції як кондуктивного так і
сприймального апаратів.
Отже, вивчення змін слухової функції на
фоні остеопорозу у пацієнтів може дозволити
розробити ранні методи профілактики остеопорозу кісток черепа.

© Н.В.Александрук, В.І.Попович, М.Кудерська,О.М.Легун, 2007

С.Б.АЛЕКСЕЕВ, Д.С. БОЕНКО, И.Н.МАТРОС-ТАРАНЕЦ, С.К. БОЕНКО,
И.А.ТАЛАЛАЕНКО, Н.А.ГЛАДКОВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕЛЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Плазма крови, обогащенная тромбоцитами, – тромбоцитарный гель – обладает остеозамещающей способностью, ускоряет заживление
ран. В настоящее время его применяют в разных
отраслях медицины (А.А. Тимофеев, 2004; А.А.
Кулаков, М.А. Ахмадова, 2005; Ф. Адда, 2005;
Р. Маркс, 2005).
Целью нашего исследования являлось
изучение эффективности использования тромбоцитарного геля (ТГ), при хирургическом лечении заболеваний ЛОР-органов и челюстнолицевой области.
Материалы и методы. Нами в 2005-2007
гг. в клиниках болезней уха, горла и носа ФИПО
и челюстно-лицевой хирургии Донецкого медицинского университета при хирургическом лечении 238 пациентов с разными патологическими процессами ЛОР-органов и челюстнолицевой области использован ТГ. Мужчин было
143 (60,1%), женщин – 95 (39,9%). Возраст
больных колебался от 18 до 70 лет.
У 69 (29,0%) пациентов ТГ использован
при оперативной коррекции носовой перегородки, у 38 (16,0%) – при пластике ороантральных
фистул, у 43 (18,1%) – при пластике лунки зуба
после экстракции, у 46 (19,3%) – при травматических повреждениях челюстно-лицевой облас-
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ти, у 17 (7,1%) – после цистэктомий и у 25
(10,5%) – при дентальных имплантациях.
ТГ готовили по одноэтапной методике с
использованием медицинской лабораторной центрифуги ОПН-8, в которой могут одновременно
обрабатываться от 2 до 4 пробирок на скорости
от 100 до 8000 об/мин (Л.Н. Федоровская и соавт., 2001; А.А. Кулаков, М.А. Ахмадова, 2005).
Методика получения ТГ такова. Непосредственно перед операцией у пациента, в зависимости от объема дефекта тканей, выполняли забор от 10 до 50 мл крови из вены в стерильные пробирки. Центрифугирование проводили со скоростью от 6000 до 8000 об/мин на
протяжении 15 минут. В результате этого в пробирках образовывались три фракции. В нижней
части оседали эритроциты, в верхней части –
плазма с низким содержанием тромбоцитов, а
между этими двумя фракциями – сгусток ТГ,
который извлекали стерильным пинцетом непосредственно в операционной.
У 126 (53,0%) больных ТГ использовали в
виде сгустка, у 101 (42,4%) – в виде пластинки,
а у 11 (4,6%) – в сочетании с другими остеопластическими материалами.
При коррекции носовой перегородки пластинки ТГ вводили между листками мукопери-

хондрия и мукопериоста, в первую очередь – в
места их надрыва (если таковые были).
При пластике ороантральных перфораций
вначале с использованием эндоскопической техники проводили синусоскопию или по показаниям
микрогайморотомию (при необходимости удаления из пазухи патологических образований или
инородных тел – костных фрагментов, корней зубов, пломбировочного материала и пр.) В полость
фистулы вначале укладывали пластинку ТГ, а затем полностью заполняли сгустками. После этого
выкраивали слизисто-надкостничный лоскут и
ушивали дефект.
После выполнения экстракций зубов и цистэктомий костную полость заполняли одним или
несколькими (в зависимости от ее объема) сгустками ТГ и ушивали мобилизованным лоскутом.
При травматических повреждениях челюстно-лицевой области и дентальных имплантациях чаще использовали пластинки ТГ.
Результаты исследований и их обсуждения. Отечность мукоперихондрия и мукопе-

риоста после коррекции носовой перегородки с
использованием ТГ выражена значительно
меньше, чем обычно, носовое дыхание нормализовывалось на 6-8 день после операции.
Хирургическое лечение больных одонтогенным гайморитом с ороантральной фистулой
при применении ТГ сократилось до 7-9 дней,
повторное вмешательство потребовалось только
у одной больной.
Лунка зуба после экстракции при использовании ТГ заживает первичным натяжением
без дефекта кости альвеолярной дуги к 6-7 дню
после операции, что особо важно при необходимости дальнейшего протезирования.
Выводы. 1. Тромбоцитарный гель является эффективным остеозамещающим препаратом,
он также ускоряет эпителизацию ран мягких тканей. 2. Применение тромбоцитарного геля в оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии
высоко эффективно, не требует дополнительных
материальных затрат, широко доступно для
практического здравоохранения Украины.

© С.Б.Алексеев, Д.С. Боенко, И.Н.Матрос-Таранец, С.К. Боенко, И.А.Талалаенко, Н.А.Гладкова, 2007

В.В.БЕРЕЗНЮК, А.В.ЗАЙЦЕВ, Е.Л.БИТЕВА, Н.В.ШЕПЕЛЕНКО
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, КИЕВ; УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ КОРОТКОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ
Современные статистические данные
свидетельствуют об устойчивой тенденции к
росту заболеваемости сенсоневральной тугоухостью (СНТ). По данным ВОЗ, на сегодняшний
день в мире насчитывается более 250 миллионов
человек с социально значимыми нарушениями
слуха различного генеза, при этом на долю СНТ
приходится 70-74% (Е.В. Щербакова, 2006).
Этим обусловлена актуальность ранней диагностики тугоухости, расширяющей возможности
использования адекватных методов реабилитации слуховой функции и социальной адаптации
пациентов. Особую важность эти мероприятия
приобретают в детском возрасте, поскольку изза нарушения слуховосприятия, наступившего в
период формирования речи, страдает развитие
коммуникативных и конгитивных навыков, языковой системы в целом. В связи с изложенным,
вопросы ранней диагностики тугоухости у детей
приобретают особое значение как с медицинской, так и с социальной точки зрения.

До недавнего времени обследование детей разных возрастных групп базировалось на
применении субъективных психоакустических
методик. Начиная с 2006 года, в ЛОР клинике
Днепропетровской медицинской академии проводится объективная оценка состояния слуховой
функции с использованием электрофизиологического метода – регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП)
с помощью системы ABR System EP25
(Interacustics, Дания). Метод основан на проведении нервных импульсов в слуховой системе,
сопровождающихся специфической электрической активностью, отличной от фоновой активности головного мозга. КСВП являются комплексным ответом, отражающим активность
слухового нерва, улитковых ядер, ядер верхнеоливного комплекса, боковой петли и нижнего
бугорка. Пять различных образований на протяжении слухового проводящего пути обеспечивают генерацию потенциалов, проявляющих-
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ся как пики на кривой КСВП и обозначаемых в
порядке их возникновения римскими цифрами I,
II, III, IV, V (метки Jewett). Последняя V волна,
являющаяся наиболее значимой для клинической практики, легче идентифицируется и с наибольшим постоянством регистрируется, вплоть
до околопороговых интенсивностей звука. Другие компоненты КСВП, как правило, возникают
при подаче звуковых стимулов, существенно
превышающих пороги звуковосприятия. В этой
связи основным критерием порогов слуха при
регистрации КСВП является V волна. По данным Baner и соавторов (1975), КСВП точно отражают изменения параметров восприятия звукового стимула и коррелируют с громкостью в
свободном звуковом поле с погрешностью ±10
дБ. В ходе исследования определяют порог визуализации КСВП (соответствует порогу слуховых ощущений) и порог насыщения амплитуды
КСВП (соответствует порогу дискомфорта). Это
обследование также является исключительно
важным при решении вопроса о целесообразности проведения кохлеарной имплантации у пациентов со слуховой нейропатией.
Нами обследовано 62 ребенка в возрасте
от 10 месяцев до 11 лет, их них 35 мальчиков и
27 девочек. Все исследования проводились в
состоянии естественного или медикаментозного
сна. В качестве стимулов при регистрации
КСВП использовались короткие акустические
щелчки длительностью 0,1 мс переменной полярности с частотой предъявления стимулов от
21 до 31 /с. Отводимую активность усиливали

при полосе пропускания усилителя от 100 Гц
(нижняя граница) до 1,5 кГц (верхняя граница).
Проводилось 2000 усреднений постстимульных
отрезков ЭЭГ с обязательным контролем режекции.
Интерпретация параметров КСВП проводилась на основании анализа латентности и амплитуды волн, межпиковых интервалов, соотношения амплитуд волн. Лишь у 17 детей
(27,4%) были зарегистрированы все пять волн
КСВП, латентность и амплитудные соотношения которых не отличались существенно от
нормативных (уровень громкости 60-70 дБ
нПС). Еще у 16 детей (25,8%) даже при уровне
громкости 70-90 дБ нПС регистрировался только устойчивый V пик. У 29 детей (46,8%) ответ
отсутствовал, даже при интенсивности стимуляции 100 дБ нПС.
С учетом объективной оценки состояния
слуховой функции 25 детей были отобраны для
проведения кохлеарной имплантации и 19 из них
уже прооперированы – 6 мальчиков и 13 девочек.
27 детям было рекомендовано адекватное слухопротезирование. Всем обследованным детям, в
том числе со значительным нарушением слуха,
рекомендовано проведение комплекса медикопедагогических мероприятий в специальных учреждениях для детей с нарушением слуха с обязательным участием специалистов-сурдопедагогов.
Таким образом, метод регистрации КСВП
существенно повышает качество ранней диагностики тугоухости у детей, что улучшает прогноз
реабилитации слуховой функции.

© В.В.Березнюк, А.В.Зайцев, Е.Л.Битева, Н.В.Шепеленко, 2007

В.В.БЕРЕЗНЮК, А.В.ЗАЙЦЕВ, Д.В.ЛЫЩЕНКО, Е.Л.БИТЕВА
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
СТАНДАРТНЫЙ ДОСТУП ПРИ ОПЕРАЦИИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
На сегодняшний день наиболее эффективным методом лечения больных с хронической сенсоневральной тугоухостью IV степени
является кохлеарная имплантация (КИ), история
которой насчитывает около 30 лет. В последние
годы разработаны различные техники операций
с альтернативными (нестандартными) доступами – трансканальный (Veria), супрамеатальный,
трансэпитимпанальный, через круглое окно.
Указанные доступы могут помочь в случаях различных анатомических аномалий в строении
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височной кости. Ряд хирургов предпочитают
оперировать всех пациентов альтернативным
подходом к улитке, считая эту техника более
простой и с меньшей, по их мнению, вероятностью травмы лицевого нерва. И все-таки преобладающее большинство предпочитают стандартный позадиушный доступ с наложением
кохлеостомы посредством задней тимпанотомии.
В 2006-2007 гг. на базе ЛОР-клиники
Днепропетровской областной клинической

больницы им. И. Мечникова произведено 29
КИ. Все операции выполнены под общим обезболиванием (тотальная внутривенная анестезия+ИВЛ эндотрахеальным методом аппаратом
Фаза-21) с интраоперационным контролем всех
жизненно важных показателей (следящая система – монитор UTAS UM-300). Для импланта-

ции в 27 случаях использовались стандартные
12-канальные кохлеарные импланты Combi 40+
фирмы MED-EL (Австрия) и у 2 больных splitэлектроды при облитерации улитки. Возраст
отобранных для операции пациентов составлял
от 1 до 38 лет. Распределение возрастным группам представлено в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Распределение оперированных пациентов с прелингвальной глухотой по возрастным группам
Возраст на момент имплантации
Количество пациентов

1-2 года

2-3 года

4-5 лет

6-7 лет

9-11 лет

4

9

7

4

2

Таблица 2
Распределение оперированных пациентов с постлингвальной глухотой по возрастным группам
Возраст потери
слуха

Возраст
имплантации

Длительность глухоты

Причина глухоты

Пациент 1

36

38

2 года

Отосклероз

Пациент 2

32

34

1год

ЧМ травма+менингит

Пациент 3

23

30

7 лет

Гентамицин

Техника операции заключалась в стандартном позадиушном доступе с наложением
кохлеостомы через заднюю тимпанотомию. Осложнений в раннем или позднем послеоперационном периоде не отмечено ни у одного пациента. Все дети успешно занимаются с сурдопедагогами. Обращает на себя внимание очень быстрая реабилитация слуха у взрослых позднооглохших пациентов. Уже через 6 мес после КИ
они не только хорошо разбирают речь, свободно

общаются и слушают музыку, но и пользуются
мобильными телефонами.
Таким образом, стандартные доступы при
кохлеарной имплантации, хорошо зарекомендовавшие себя среди многих отомикрохирургов,
при данной операции остаются ведущими с минимальным количеством осложнений. Однако
овладение альтернативными подходами к улитке позволит хирургу избежать осложнений в
случаях аномального строения височной кости.

© В.В.Березнюк, А.В.Зайцев, Д.В.Лыщенко, Е.Л.Битева, 2007

В.В. БЕРЕЗНЮК, О.Д. ЛИВШИЦ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ
У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ
В Украине около 3 млн. человек пользуется слуховыми аппаратами (Д.И. Заболотный и
соавт., 2002 г.). Одной из проблем у пациентов,
пользующихся слуховыми аппаратами, являются рецидивирующие наружные отиты. Последние могут возникать в результате хронической
микротравмы кожи наружного слухового прохода от воздействия вкладыша слухового аппарата, несоблюдения правил личной гигиены, а
также нарушения природной вентиляции в слуховом проходе.

Целью нашего исследования явилось сравнительное изучение состава микрофлоры у пациентов, использующих ушные вкладыши с вентиляционными отверстиями и без них по сравнению с контрольной группой здоровых людей.
Нами были обследованы 112 слухопротезированных пациентов с индивидуальными ушными вкладышами, которые разбиты на три
группы. В первую группу вошли 51 человек без
вентиляционного отверстия во вкладыше, во
вторую 39 – с 1 вентиляционным отверстием и

11

третья группа – 22 пациента с двумя отверстиями во вкладыше (метод приточно-отточной вентиляции). Для сравнения были также обследованы 32 здоровых человека на наличие микрофлоры в наружном слуховом проходе (контрольная группа).
Исследования проводились при отсутствии в данный момент воспаления в слуховом
проходе.
Наличие микрофлоры в 1-ой группе: грам
«+» - 37 (72,5%) чел; грам «-» -5 чел.(9,8%); грибы - 4 (7,8 %) чел., посев роста не дал - 3(5,9%)
чел., смешанная флора у 2 (3,9%) чел..
Во 2-ой группе выявлена следующая флора: грам«+» - 29 (74,4%), грам «-» - 4 (10,3%), а
также грибы 3 (7,8%), посев роста не дал2(5,1%),1(2,6%). В обеих группах определяется
чувствительность к цефураксиму, оксациллину,
линкомицину, офлоксацину, фузидину.
В 3 группе (у пациентов, пользующихся
вкладышами с приточно-отточной вентиляцией)
высеяна следующая микрофлора: грам «+» - 17
(77,3%), грам«-» - 1 (4,5%) грибы – 1 (4,5%),
посев роста не дал – 3 (13,6%).

В 4 группе (контрольной) у здоровых людей результаты были следующими:
У 25 чел. (78,1%) высеяна грам «+» флора, у 1 чел. (3,1 %) – грам «-», посев роста не дал
– у 5 чел. (15,6%), смешанная флора – у 1 чел.
(3,1%).
Выводы. При сравнении наличия патогенной микрофлоры наружного слухового прохода в 4 исследуемых группах выявлено, что в
1-ой группе (ушной вкладыш без вентиляционного отверстия) и 2-ой (с одним вентиляционным отверстием) она практически не отличается. В 3-ей группе (вкладыш с приточноотточной вентиляцией) отмечается тенденция к
уменьшению грам «- » флоры и грибов в 2 раза,
«посев роста не дал» - встречается в 2,5 раза
чаще. В 4 (контрольной) группе в единичных
случаях выявлена грам«-» флора, грибковая
флора отсутствовала. Во всех 4 группах высевается условно патогенная грам«+» микрофлора.
Таким образом, отмечена прямо пропорциональная зависимость наличия патогенной
микрофлоры от степени вентиляции слухового
прохода у слухопротезированных пациентов.

© В.В. Березнюк, О.Д. Ливши, 2007

Г.М. БЛУВШТЕЙН, С.С. РЯЗАНЦЕВ, А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК, Е.В. ДЕМИНА
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
К ВЫЯВЛЕНИЮ "РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА" ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ В ПРАКТИКЕ
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТОВ СЛУХА
Для успешной реабилитации лиц с нарушением слуховой функции исключительно важным является учет всех особенностей остаточного слуха пациента.
Впервые P. Guberina (1972) ввел понятие
об "оптималах", опорных звуковых частотах
восприятия речи плохо слышащего ребенка.
Позднее Г.С. Лях и А.М. Марусева (1979) предложили при реабилитации подобных детей исходить из "рабочего диапазона" частот, своего
рода индивидуально сложившегося стереотипа
распознавания речевой информации в условиях
искаженного слухового восприятия. Наш многолетний опыт слухопротезирования лиц с сенсоневральной тугоухостью показывает, что
формирование сугубо индивидуальной полосы
частот для оптимального восприятия речи нередко имеет место и у взрослых с длительно
протекающим нарушением слуха. Центральные
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отделы акустического анализатора с годами вырабатывают свои приспособительные стереотипы разборчивости речевых образов на базе наиболее сохранных частот остаточного слуха. В
этих условиях "навязывание" иного стереотипа
исключительно на основе широкополосного
усиления может вызвать разочарование пациента и отказ от слухопротезирования вообще.
Поэтому при выборе оптимального режима усиления слухового аппарата (СА) наряду с
общепринятыми характеристиками остаточного
слуха следует учитывать и тонально-речевые
соотношения. В лабораторных условиях для
изучения подобных явлений использовали методику "фильтрованной" речи (Ю.В. Крылов и
соавт.1981; О.П. Токарев, 1985). Более приемлемо предложение В.Г. Базарова и соавторов
(1981) судить о возможном сдвиге тонального
диапазона восприятия речи по особенностям

пересечения пороговой тональной кривой с речевой областью слухового поля.
Наше предложение относительно выявления и количественной оценки индивидуального
речевого диапазона основано на сравнении данных тональной и речевой аудиометрии. Среднюю потерю слуха в речевом диапазоне мы рассчитывали исходя из состояния восприятия частот 0,5-4 кГц (В.Г. Базаров, А.И. Розкладка,
1989). При этом обращало на себя внимание
встречающееся превышение средней потери
слуха в приведенном частотном диапазоне над
порогами 50% разборчивости теста числительных, главным образом при нисходящей форме
тональной пороговой кривой. Обозначим подобное несоответствие как "тонально-речевой
дисбаланс", представляющий собой частное от
деления средней потери слуха в нормальном
диапазоне речевых частот на значение уровня
50% разборчивости теста числительных в дБ.
Получаемые при этом показатели являются достаточно информативным количественным выражением степени дисбаланса между тональным
и речевым слухом у конкретного пациента. При
нормальном тонально-речевом балансе данный
показатель близок к единице. Колебаниями показателя в пределах ±1,15 можно пренебречь,
сохраняя режим широкополосного усиления
СА. Тонально-речевой дисбаланс порядка 1,21,4 следует расценивать как существенное проявление измененного стереотипа восприятия
речи, а при тонально-речевом дисбалансе на
уровне 1,5 и более имеет место резкое смещение
"рабочего диапазона" восприятия речи в низкочастотную полосу тонального слуха. Понятно,
что в этой ситуации широкополосное усиление

может не обеспечить максимально возможную
разборчивость. Для подобных пациентов наряду
с широкополосным усилением методом выбора
является использование частотно избирательного режима усиления (Б.С. Мороз с соавт., 1980)
в зоне низких частот.
Следует, однако, учесть, что переусиление в низкочастотной полосе вызывает нежелательные эффекты самомаскировки и маскирующее влияние окружающего шума (И.М. Белов,
1968; Ю.К. Соколов,1985). Это приводит к снижению разборчивости согласных звуков речи.
Вот почему превышение уровня усиления в полосе низких частот должно быть строго дозированным. Ориентирами здесь могут быть предлагаемые показатели. Соотношение степеней усиления в низко- и высокочастотной полосах не
должно существенно отличаться от выявленного
у конкретного пациента значения его тональноречевого дисбаланса. Соблюдение данной пропорции, как правило, приводит к улучшению
разборчивости речи по мере введения строго
дозированного уровня усиления в низкочастотной полосе. Разумеется, окончательные коррективы режима усиления СА вносятся уже на последующем сурдопедагогическом этапе.
Осуществление изложенных принципов
более успешно удается реализовать, используя
многоканальные СА с цифровым программированием режима усиления, либо полностью цифровые СА, способные поддерживать заданные
уровни усиления и коэффициенты компрессии
на каждой частотной полосе. Существенному
приросту разборчивости речи может также способствовать достижение бинаурального слуха
на социально адекватном уровне.

© Г.М. Блувштейн, С.С. Рязанцев, А.С. Журавлев, М.В. Калашник, Е.В. Демина, 2007

С.К. БОЕНКО, А.Е. КОНОНОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ХРОНИЧЕСКАЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ И СОСУДИСТЫЕ
НАРУШЕНИЯ У ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ СУДОРЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Проблема корреляции хронической сенсоневральной тугоухости (ХСНТ) и сосудистых
нарушений весьма актуальна в клинике профессиональных поражений слуха. Различные сосудистые нарушения (в первую очередь – артериальная гипертония) в нашей стране отмечается
почти у 16 миллионов человек, причем впервые
ежегодно выявляются около 100 тысяч таких
больных. Среди органов и систем, особенно
страдающих при гипертонической болезни, ухо

занимает одно из первых мест, однако сведения
о нарушениях слуха при данном заболевании
очень скудны (Т.В. Шидловская, Д.И. Заболотный, Т.А. Шидловская, 2006). Особый интерес
взаимосвязь ХСНТ и сосудистых нарушений
представляет у электросварщиков судоремонтных предприятий, которые значительную часть
времени работают в закрытых емкостях в условиях повышенного уровня шума и высоких концентраций электросварочного аэрозоля.
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Целью нашего исследования являлся анализ уровня заболеваемости хронической сенсоневральной тугоухостью (ХСНТ), артериальной
гипо- и гипертонией у электросварщиков судоремонтного предприятия в зависимости от стажа работы и возраста.
Материалы и методы. Нами обследовано 337 электросварщиков судоремонтного
завода г. Мариуполя. Мужчин было 321
(95,2%), женщин – 16 (4,8%). Возраст рабочих
колебался от 19 до 68 лет, в среднем составляя
42,5 года.
Проводили отоскопию, исследование слуха шепотной и разговорной речью, тональную
пороговую и надпороговую аудиометрии по
общепринятым методикам. Артериальное давление измеряли стандартным манометром. Уровень заболеваемости ХСНТ, артериальной гипои гипертонией у электросварщиков судоремонтного предприятия изучали в различных возрастных и стажевых группах.
Полученные результаты и их обсуждение. ХСНТ диагностирована у 202 (59,9%) электросварщиков, а различные сосудистые нарушения – у 141 (41,8%) рабочего: артериальная
гипертония выявлена у 124 (36,8%), а гипотония
– только у 17 (5,0%) лиц молодого возраста. У

12 (3,6%) рабочих, страдающих гипотонией,
нарушений слуха не обнаружено. Сочетание
ХСНТ с артериальной гипотонией отмечено у 5
(1,5%) электросварщиков в возрасте до 35 лет со
стажем работы до 10 лет.
У 11 (3,3%) лиц, страдающих гипертонией, нарушений слуха не выявлено. Сочетание
ХСНТ с артериальной гипертонией обнаружено
у 113 (33,5%) сварщиков разных возрастных
групп: 21-30 лет – у 5 (1,5%), 31-40 лет – у 9
(2,7%), 41-50 лет – у 28 (8,3%), 51-60 лет – у 42
(12,5%), старше 60 лет – у 29 (8,6%) рабочих. В
группах электросварщиков со стажем работы от
1 года до 5 лет сочетание ХСНТ с артериальной
гипертонией имело место у 4 (1,2%), от 6 до 10
лет – у 4 (1,2%), от 11 до 20 лет – у 29 (8,6%),
свыше 20 лет – у 76 (22,5%) трудящихся. Как
видно, сочетание ХСНТ с артериальной гипертонией имеет четкую тенденцию к росту с увеличением возраста и стажа работы электросварщиков.
Выводы. Нарастание частоты ХСНТ и артериальной гипертонии со стажем работы электросварщиков свидетельствует о том, что неблагоприятные производственные факторы судоремонтного производства могут иметь значение
в генезе этих заболеваний.

© С.К.Боенко, А.Е.Кононов, 2007

С.К.БОЕНКО, П.В.НЕЧИПОРЕНКО, О.Н.КОВАЛЬ, Е.А.СТУПАК, А.В.КОВАЛЕВА
(ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПЕТРОЗИТЫ ЯВНЫЕ И ЛАТЕНТНО ПРОТЕКАЮЩИЕ
Патологический процесс в пирамиде височной кости не является исключительно редким.
Воспалительное заболевание пирамиды височной
кости несколько чаще возникает при остром
гнойном среднем отите. Петрозиты как следствие
хронического гнойного среднего отита (ХГСО)
протекают исключительно тяжело и нередко являются причиной смертельных внутричерепных
осложнений. Диагностика петрозита при ХГСО в
ряде случаев является затруднительной из-за недостаточно отчетливой симптоматики.
Клинические проявления петрозита как
особой формы осложнения острого гнойного
среднего отита чаще укладываются в картину
классического описания этого патологического
процесса - «синдром Градениго». В некоторых
случаях указанный синдром является только
частью симптомокомплекса, характеризующего
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петрозит, в других случаях при наличии петрозита проявляется не вся триада.
В основе патогенеза петрозита лежат особенности пневматизации височной кости, характер острого или хронического гнойного среднего отита, иммунобиологические свойства организма.
Наиболее активный воспалительный процесс локализуется преимущественно в наружных отделах пирамиды, граничащих с антрумом. Самые тяжелые формы петрозита с поражением верхушки наблюдаются при диплоэтическом строении пирамиды (В.Ф. Ундриц, 1952;
А.Д. Гусаков, В.А. Каширин, 1987).
Целью нашей работы являлась оптимизация диагностики и лечения петрозита как осложнения ХГСО за счет своевременной диагностики и комплексного лечения.

Материалы и методы. Нами в 1995-2007
гг. наблюдалось 8 пациентов, страдавших
ХГСО, осложнившимся петрозитом. Все больные – мужчины. В возрасте до 20 лет было 2
больных, свыше 40 лет – 6 пациентов. У всех
больных выполнены санирующие операции на
среднем ухе, включая разные отделы пирамидки
височной кости.
Полученные результаты и их обсуждение. У четырех больных петрозит диагностирован своевременно, хотя симптоматика была
скудной, а поражение отводящего нерва может
наблюдаться при самых различных заболеваниях, в том числе и при менингите. У одного
больного латентно протекавший петрозит явился причиной интермиттирующего отогенного
менингита, а у трех – менингита «неясной»
этиологии.
Проводя дренирующие операции при петрозите, необходимо учитывать, что распространение воздухоносных ячеек со стороны барабанной полости по направлению к верхушке
пирамиды идет в виде цепочек. Эти цепочки
распространяются под лабиринтом, образуя

нижний путь, или над лабиринтом, образуя
верхний путь. Через систему промежуточных
ячеек они сообщаются с барабанной полостью.
Отверстия или щели, при помощи которых происходит сообщение системы воздухоносных
ячеек с барабанной полостью, располагаются на
нижней и передней ее стенках. Воспалительный
процесс может также распространиться из клеток сосцевидного отростка, окружающих слуховую трубу, через канал сонной артерии, а также
из пневматических клеток, расположенных рядом с внутренней сонной артерией.
Выводы. Даже при самой незначительной
симптоматике следует более широко использовать рентгенологические методы исследования,
спиральную компьютерную томографию (СКТ)
с тем, чтобы не пропустить петрозит как осложнение ХГСО. СКТ позволяет диагностировать
различные патологические процессы в височной
кости. Отмечается высокая достоверность получаемых с ее помощью данных, которая определяется не только возможностью видеть патологические образования, но и характеризовать их
денситометрически.

© С.К.Боенко, П.В.Нечипоренко, О.Н.Коваль, Е.А.Ступак, А.В.Ковалева, 2007

С.К. БОЕНКО, А.П. РЫБАЛКО, З.Т. КЛИМОВ, В.В. КИЗИМ, Е.И. БОНДАРЬ
(ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПРОФИЛАКТИКА СРЕДНЕГО ОТИТА У БОЛЬНЫХ С НОСОВЫМИ
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ИЗ ЗАДНИХ ОТДЕЛОВ ПОЛОСТИ НОСА
Основным способом остановки носовых
кровотечений из задних отделов полости носа,
широко применяемым в повседневной оториноларингологической практике, остается задняя
тампонада. Вне зависимости от вида тампона,
зачастую он механически обтурирует устья слуховых труб. Возникающие при этом нарушения
гемодинамики
и
активизация
условнопатогенной флоры могут приводить к развитию
евстахеита и среднего отита. Риск возникновения этих осложнений возрастает при повторных
задних тампонадах, проводимых у пациентов с
рецидивирующими носовыми кровотечениями,
что требует назначения им антибактериальных
препаратов (В.Т. Пальчун и соавт., 2001).
Целью нашей работы являлась профилактика острого среднего отита у больных с носовыми кровотечениями из задних отделов полости носа.
Материалы и методы. В нашей клинике
в период с 2002 по 2007 гг. находилось 35 паци-

ентов с осложненными носовыми кровотечениями из задних отделов полости носа. У 26
(74,3%) из них потребовалось применение разработанного нами способа окклюзии решетчатых артерий (патент Украины №18283 от
15.11.2006 г.). У 19 больных (54,3%) способ
применен как самостоятельная методика, а в 7
(20,0%) случаях он был дополнен тампонадой
послеоперационной полости тампоном из серджицеля. У 9 (25,7%) больных выполнена только
селективная тампонада кровоточащего участка
слизистой оболочки полости носа серджицелем.
Антибактериальная терапия в этих случаях не
проводилась. В послеоперационном периоде
больные использовали инстилляции водных носовых капель.
Полученные результаты и их обсуждение. Использование способа окклюзии решетчатых артерий и селективной тампонады кровоточащей зоны серджицелем при носовых кровотечениях из задних отделов полости носа позво-
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лило отказаться от повторных задних тампонад
и применения антибиотиков в послеоперационном периоде, сократило срок пребывания больного в стационаре на 2 суток. Рецидивов кровотечения не отмечено. Развитие среднего отита
не наблюдалось ни у одного из этих пациентов.
Выводы. Применение у больных с рецидивирующими носовыми кровотечениями из задних

отделов полости носа способа окклюзии решетчатых артерий и селективной тампонады серджицелем позволяет достигнуть стойкого гемостаза с
сохранением носового дыхания и физиологической вентиляции слуховой трубы и полостей
среднего уха. При этом не возникает необходимости в повторных задних тампонадах и использовании антибиотиков в послеоперационном периоде.

© С.К. Боенко, А.П. Рыбалко, З.Т. Климов, В.В. Кизим, Е.И. Бондар, 2007

А.А.БОНДАРЕНКО, М.А.ЗОЛОТАРЕВА, Л.В.ГУЛЯЕВА, А.В.ЗАВАДСКИЙ
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
КОСТНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АР КРЫМ
Костные опухоли наружных слуховых проходов встречаются довольно редко от 1% до 0,5%
от всех ушных больных, по данным Бецольда,
Кессель, Штейна и др. Чаще бывают доброкачественные костные опухоли (экзостозы и гиперстозы,
остеомы). Экзостозы – новообразования на ножке,
гиперстозы – равномерное разлитое утолщение
костной ткани наружного слухового прохода. Различают экзофитно и эндофитно растущие остеомы
(В.Ф. Антонив, В.Т. Тимофеев, 1981). Встречаются сочетания экзостоза с гиперстозом. Первичной
их локализацией является костная часть наружного слухового прохода, чаще из компактного слоя
задней, реже верхней и нижней его стенок. Они
бывают врожденные и приобретенные. Экзофитные новообразования растут в просвет наружного
слухового прохода и их, как правило, быстро выявляют. Эндофитные нередко растут в толщу сосцевидного отростка медленно десятки лет. Многие
такие опухоли остаются незамеченными до конца
жизни их носителей. По морфологическому
строению новообразования напоминают остеомы.
Клиническая картина экзостозов зависит
от их формы, локализации и не всегда связана с
размерами. Жалобы: незначительное снижение
слуха, болевые ощущения внутри слухового прохода, иногда головная боль, крайне редко сильные тригеминальные боли. Обычно же небольшие остеомы не вызывают функциональные нарушения. Наблюдаются часто наружные отиты.
Гиперстозы, как правило, множественные,
двусторонние и некомпактные, имеют спангиозное строение. Туалет уха при сочетании костных
опухолей с хроническим отитом резко затруднен.

Лечение костных опухолей только хирургическое. Его можно проводить экзо и эндоурально (К.Б. Радугин, Л.М. Шапиро, 1975).
Наши наблюдения включают 58 больных.
Из них мужчин – 38, женщин – 16, в возрасте от
12 до 68 лет, с экзостозами, остеомами, гиперстозами. Хирургическое лечение получили 32 больных (28 мужчин, 4 женщины). Обычно хирургическое лечение проходило удовлетворительно,
лишь у одного больного операция осложнилась
острой нейропатией лицевого нерва по периферическому типу. После проведения антиневритной терапии явления нейропатии исчезли.
Практика показывает, что чаще больные
наблюдаются амбулаторно и дают согласие на
операцию при нарастании функциональных нарушений. Рецидивы после удаления остеом, экзостозов ни в одном случае не наблюдались. У 3х больных с эндофитным ростом появилась необходимость через 5-7 лет повторного удаления.
По данным литературы, также редко наблюдается остеобластокластома, которая растет
медленно (от 8 до 45 лет), захватывая и костный
наружный слуховой проход и сосцевидный отросток. Проявляется безболезненной припухлостью в виде отдельного узла каменистой плотности позади ушной раковины или над ней. Реактивные процессы обычно отсутствуют. Как правило, определяется рентгенологически. Под нашим наблюдением находится 2 таких больных.
Диагностика и лечение костных опухолей
наружных слуховых проходов проводится строго
индивидуально. Предпочтительным остается хирургический метод.

© А.А.Бондаренко, М.А.Золотарева, Л.В.Гуляева, А.В.Завадский, 2007
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А.А. БОНДАРЕНКО, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, А.И. КОЛИСНИЧЕНКО, Н.В. ЗАВАДСКИЙ,
О.Н. КАЛИНОВСКАЯ, А.Ф. ДЕРВИШЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ УШНЫХ ШУМОВ ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ
Проблема лечения шума в ушах при острой и хронической нейросенсорной тугоухости
остается и по настоящее время одной из самых
сложных. Нередко к лечению приходится подходить эмпирически. Использование разнообразного комплекса лечебных мероприятий часто
оказывается малоэффективным и далеко не универсальным.
Нами проведены наблюдения над 275
больными с хронической нейросенсорной тугоухостью в возрасте от 11 до 68 лет, мужчин –
162, женщин – 113. У 72 – II, у 126 – III, и у 77 –
IV степень тугоухости (по Базарову В.Г., Розкладке А.И.).
Всем больным проведен курс комплексного антиневритного лечения с использованием
электрогрязелечения грязевым отжимом с добавлением 0,05% раствора прозерина курсом 1012 процедур через день. Температура – 38-40°С,
сила тока – 3-5 мА, длительность – 10 минут. У
121 больного параллельно с электрогрязелечением применена неинвазивная чрезкожная электростимуляция слуховых нервов. Способ разработан НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана
РГУ совместно с отделением отоларингологии
РОКБ (Е.Б. Компанеец и др., 1993г.). Применен
индивидуальный режим, на курс лечения 8-10
процедур, через день. Перед началом лечения, в
динамике и после окончания лечения проведено
общеклиническое, аудиологическое обследование больных с использованием надпороговых
проб.

Ближайшие результаты указывают на
улучшение слуховой функции у 67%. У 37% расширился диапазон воспринимаемых частот, у 30%
больных снизился порог восприятия до 10-30 ДБ
отдельных частот, расширился диапазон воспринимаемых частот. В группе больных, получавших
неинвазивную чрезкожную стимуляцию слуховых
нервов, звуковой диапазон изменен не только в
низкочастотной и высокочастотной границах, но и
в области средних частот. Обращено внимание,
что у этих больных, по данным ближайших результатов и данным катамнеза, практически исчезли звон, шум. Лишь у 18% больных шум сохранялся при наличии положительных изменений
в сторону интенсивности и высоты.
В комплексную антиневритную терапию
у 78 больных с острой нейросенсорной тугоухостью включена чрезкожная неинвазивная электростимуляция слуховых нервов. Курс 8-10
процедур через день по индивидуальному режиму. Нами проанализированы ближайшие и
отдаленные результаты лечения у этих больных.
Улучшение отмечено у большинства больных,
которые отмечали почти полное восстановление
слуховой функции и исчезновение шумов. У 1%
больных наряду с улучшением слуха шум оставался прежним.
Полученные результаты свидетельствуют
о необходимости включать в комплексную терапию острой хронической нейросенсорной тугоухости чрезкожную неинвазивную электростимуляцию слуховых нервов.

© А.А.Бондаренко, М.А.Золотарева, А.И.Колисниченко, Н.В.Завадский, О.Н.Калиновская,
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А.А.БОНДАРЕНКО, А.И.КОЛИСНИЧЕНКО, М.А.ЗОЛОТАРЕВА, Н.Б.ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ,
А.Ф.ДЕРВИШЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
СВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ В КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ АР КРЫМ
Нами применена светотерапия биоптрон
в комплексном лечении острых отитов, возникших во время отдыха на курорте АР Крым.
Частота возникновения острых средних
отитов во время отдыха у моря связана с нали-

чием серных, серно-эпидермальных пробок в
наружных слуховых проходах, с неправильным
сморканием, злоупотреблением нырянием, когда морская вода попадает не только в уши, но и
в нос, околоносовые пазухи, провоцируя острые
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или обострения хронических очагов в околоносовых пазухах. Особенно часто это возникает на
фоне хронической патологии носа, околоносовых пазух, искривления носовой перегородки,
хронического ринита и т.д. Не последнее место
занимает злоупотребление полосканиями прибрежной морской водой носа и глотки. В этих
случаях инфицирование среднего уха происходит через носоглотку, слуховые трубы.
Тактика отоларинголога при курации
больных с острым средним отитом в условиях
курорта должна включать не только оказание
экстренной помощи (снятие болевого синдрома,
уменьшение воспалительных явлений и т.д.), но
и обеспечение комплексного лечения для выздоровления в наиболее короткие сроки.
Наши наблюдения проведены над 137
больными с острым средним отитом в возрасте
от 5 до 67 лет. Мужчин – 96, женщин – 41. У 92
отмечена хроническая патология носа и околоносовых пазух, носоглотки (искривление носовой перегородки, хронические риниты, синуситы, аденоиды и др.).
Терапия включала стандартный комплекс
назначений. Нами использована в лечении этих
больных переносная лампа биоптрон компакт
III фирмы «Цептер Интернациональ Медикаль»
для светолечения. Процедуры длительностью от
4 минут до 6, на курс от 3 до 5 сеансов. Экспозиции проводились у 34 больных 2 раза в день.

Свет лампы биоптрон близок по спектральным характеристикам к солнечному, но без
ультрафиолетового спектра. Биологический эффект определяется:
1. поляризацией света, волны света распространяются в параллельных плоскостях;
2. полихроматичностью (включает видимый спектр и инфракрасное излучение);
3. некогерентностью (отсутствие фазы);
4. относительно постоянной низкой
энергетичностью света.
Свет биоптрона способствует биостимуляции процессов регенерации, обладает болеутоляющим эффектом, улучшает иммунную
систему организма.
У всех больных получены положительные
результаты лечения острых средних отитов
(снятие болевого синдрома, уменьшение воспалительных явлений, улучшение слуха) в короткие сроки (от 3 до 5 дней). Ни у одного больного не возникла необходимость в проведении
парацентеза барабанной перепонки, не наступили отогенные осложнения. Подкупает удобство
и простота применения переносной лампы биоптрон компакт III.
Наш опыт позволяет рекомендовать
включение светотерапии биоптроном в комплекс лечения больных с острыми отитами в
курортных условиях.

© А.А.Бондаренко, А.И.Колисниченко, М.А.Золотарева, Н.Б.Загребельная, А.Ф.Дервишева, 2007

О.Н. БОРИСЕНКО, Ю.А. СУШКО, И.А. СРЕБНЯК (КИЕВ, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДОСТУП К РЕТРОТИМПАНУМУ
Ретротимпанум представляет собой пространство медиальнее заднего края рамки костного барабанного кольца. Задней его стенкой
является задняя стенка барабанной полости,
верхняя 1/3 часть которой является отверстием
(адитус), соединяющим эпитимпанум (аттик) и
антрум. Нижние 2/3 представлены костной стенкой в центре которой имеется возвышение – пирамидальный отросток, откуда выходит сухожилие стременной мышцы. Позади пирамидального
отростка проходит мастоидальная часть канала
лицевого нерва. От пирамидального отростка в
четырех направлениях – кверху, книзу, медиально и латерально – отходят костные гребни, которые образуют на задней стенке ретротимпанума
четыре вдавления: кнаружи – лицевой карман и
латеральный тимпанальный синус, кнутри – зад-
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ний тимпанальный синус и собственно тимпанальный синус. В эти углубления может втягиваться ослабленная вследствие хронического
воспалительного процесса и длительной дисфункции слуховой трубы pars tensa барабанной
перепонки. Это состояние называют ретракционным карманом. При увеличении размеров ретракционного кармана он может срастаться со
стенками барабанной полости, приводить к разрушению цепи слуховых косточек и нарушению
слуха. Внутри кармана могут скапливаться слущенные чешуйки эпителия. Когда ретракционный карман не в состоянии очищаться от чешуек
эпителия, он может со временем превратиться в
холестеатому. При наличии краевой перфорации
барабанной перепонки в задних отделах через ее
края в ретротимпанум может также врастать эпи-

дермис со стороны наружного слухового прохода, превращаясь в холестеатому.
Санация ретротимпанума при хирургическом вмешательстве на ухе затруднена вследствие отсутствия прямого визуального контроля
за углублениями задней стенки. Удаление эпидермиса иногда производиться вслепую. Применяющийся доступ к лицевому карману и латеральному тимпанальному синусу со стороны
сосцевидного отростка через отверстие задней
тимпанотомии не позволяет адекватно контролировать медиально расположенные синусы
ретротимпанума. На наш взгляд, более адекватным является эндомеатальный доступ, во время

которого бором удаляется часть рамки костного
барабанного кольца для раскрытия латерально
расположенных углублений и облегчается визуальный контроль за медиальными синусами.
Для предупреждения развития рецидива ретракции неотимпанальной мембраны, последняя укрепляется изнутри полоской хряща козелка или
ушной раковины. По данной методике было
прооперировано 48 пациентов с ретракционным
карманом и холестеатомой. У всех пациентов
удалось добиться стойкого восстановления целостности барабанной перепонки и сохранить
или улучшить слух.

© О.Н. Борисенко, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, 2007

П.В. ВИННИЧУК, Г.Э. ТИМЕН (КИЕВ, УКРАИНА)
КЛИНИКО-КТ ПАРАЛЛЕЛИ У БОЛЬНЫХ
С АТРЕЗИЕЙ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
Анотия и микротия 2 и 3 степени в подавляющем большинстве случаев сопровождается
атрезией наружного слухового прохода и разнообразными пороками развития среднего уха. Т.е.
сочетание этих патологий наблюдается у одного
ребенка из 10-12 тыс. новорожденных.
Решение вопроса о возможности проведения оперативного вмешательства у данной категории больных – меатотимпанопластики, на сегодняшний день, невозможно без проведения КТисследования височных костей.
Целью настоящей работы была оценка соотношения данных полученных при КТисследовании височных костей и меатотимпанопластики и изучение возможности прогнозирования на этой основе эффективности оперативного
вмешательства.
Под нашим наблюдением находилось 10
больных с врожденной атрезией наружных слуховых проходов. У одной половины патология
была односторонней, у второй – двусторонней.
По полу пациенты были распределены поровну.
Меатотимпанопластика была произведена
на 11 «ушах». У двух пациентов при КТисследовании височных костей имел место склеротический тип строения сосцевидного отростка,
а у одного больного он сочетался с гипоплазией
барабанной полости. Во время операции последнюю обнаружить не удалось ни у одного из
больных, а вмешательство закончилось форми-

рованием «эстетического» наружного слухового
прохода глубинно до 2 см.
У 8 больных при КТ-исследовании обнаружен пневматический тип строения сосцевидных отростков с наличием слуховых косточек в
барабанной полости. При хирургическом вмешательстве нами обнаружено, что у 6 детей молоточек и стремя находились в одном конгломерате, а
у двух выявлена гипоплазия молоточка при хорошо сформированных и подвижных наковальне
и стремени. Данные операционные находки позволили провести слухоулучшающий этап вмешательства и добиться уменьшения костновоздушного интервала у больных от 20 до 35 дБ.
Полученные данные позволили сделать
следующие выводы: 1) у больных со склеротическим типом строения сосцевидного отростка и
гипоплазией барабанной полости эффективность
хирургического вмешательства может свестись к
формированию «эстетического» наружного слухового прохода; 2) наличие у пациента пневматического типа строения сосцевидного отростка
и слуховых косточек, диагностированных при
КТ-исследовании, гарантируют создание наружного слухового прохода и нахождение барабанной полости, однако слухоулучшающий эффект
операции может быть спрогнозирован только во
время ее проведения при оценке состояния барабанной полости и находящейся в ней цепи слуховых косточек.

© П.В. Винничук, Г.Э. Тимен, 2007
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В.А. ГАЕВСКИЙ, Н.Г. АЛЕНГОЗ, Т.В. БОГДАНОВА, В.В. ГАЕВСКИЙ (ОДЕССА).
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
В КЛИНИКЕ ОДЕССКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА
Украина оказалась одной из передовых
республик бывшего СССР по становлению и
развитию слуховосстановительных операций в
отоларингологии. По заключению проф. В.А.
Гукович, клиника Одесского медуниверситета
была вторым центром после Киева, где стали
производить слуховосстановительные операции
при отосклерозе. Дальнейшие изыскания в этом
направлении в течение многих лет привели к
созданию такого способа стапедопластики, при
котором исключается свободная пересадка тканевого лоскута на окно преддверия, а используется мукопериост на питающей ножке с обходным вариантом по отношению к отосклеротическому очагу. С избранием профессора Л.А. Зарицкого, представителя Киевской школы отоларингологов, на пост заведующего ЛОРкафедрой Одесского мединститута, развернулась под его руководством исследовательская
работа по изучению различных видов тимпанопластики и мирингопластики. К этой работе были привлечены не только сотрудники кафедры,
но и ЛОР-отделения областной больницы –
М.И. Гаршин, М.Я. Полунов, Н.Г. Аленгоз, В.Д.
Бобруйко, Н.Г. Гребниченко. Позже к этой
группе присоединились В.А. Гаевский, В.Р. Сегалович, Т.В. Богданова, А.Ю. Запорощенко. В
начале операции проводились по классификации Вульштейна и большинство больных, поступающих в клинику, были в такой стадии развития, что приходилось проводить операции по
III и IV типу. В основном внимание было сконцентрировано на технике формирования малой
тимпанальной системы, куда открывалось устье
евстахиевой трубы и окно улитки. Велись исследования по выбору пластического лоскута из
разных тканей: кожа, надкостница из области
сосцевидного отростка, фасциальный лоскут,
комбинированный лоскут (кожа + слизистая
оболочка из нижней губы), консервированная
твердая мозговая оболочка. В результате пришли к выводу, что лучшей тканью для лоскута
оказалась фасция височной мышцы. Но в дальнейшем было отмечено, что и этот лоскут при
определенных ситуациях с понижением давления в малой тимпанальной системе притягивается к медиальной стенке барабанной полости,
что приводит к значительному снижению слуха.
Тогда предложили вместе с лоскутом фасции
устанавливать фрагмент хряща из носовой перегородки или гомохрящ, консервированный в
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слабых растворах формалина, при этом у него
теряется белковая специфичность, но остаётся
биологическая активность и стерильность. В
этих случаях устойчивость объёма малой тимпанальной системы была обеспечена. Такой
способ тимпанопластики не потерял актуальность и в настоящее время.
С приходом новых идей по сохранению
«рамки» барабанной перепонки и расстояния её
от медиальной стенки барабанной полости с облитерацией сосцевидного отростка, возникли
новые вопросы, которые необходимо было решать: 1) выбор материала для облитерации сосцевидного отростка; 2) эндауральная технология
операций в барабанной полости под микроскопом (такие операции при хронических отитах
стали называться); 3) мирингопластика. При изучении различных тканей для мастоидопластики
(мышечная ткань, жир, фрагменты кости и др.)
был сделан вывод, что лучшей тканью фрагменты аутокости и дополненные к ним фрагменты
гомокости, выдержанные в слабых растворах
формалина (послойная мастоидопластика). В
этом выборе материала много труда было приложено Т.В. Богдановой, В.А. Гаевским и А.Ю.
Запорощенко. Много лет клинических наблюдений было потрачено для решения вопроса о сохранении антрума в определенных случаях хорошего состояния слизистой оболочки его и свободного сообщения его с барабанной полостью.
При этом костная облитерация осуществляется
только в клеточной системе сосцевидного отростка. Сохранение воздушного пространства антрума система среднего уха приводит к лучшей
«демпферовке» барабанной перепонки и более
гармоничным её реакциям при физиологических
перепадах давления в барабанной полости.
Путь коллектива нашей клиники по изучению тимпанопластики был многолетним и
нелегким, в котором принимали участие несколько поколений. Теперь в клинике выработаны четкие показания к тем или иным видам
тимпанопластики в зависимости от степени поражения от степени поражения всех отделов
среднего уха при хронических отитах. Вопросы
мирингопластики в клинике разрабатывались
много лет и уже в 1984 г. на республиканской
конференции по микрохирургии в отоларингологии (г. Одесса) от нашей клиники был сделан
доклад по разработанным нами различным видам мирингопластики (В.А. Гаевский).

Операция мирингопластики может быть
как самостоятельным вмешательством при адгезивных отитах, так и в комплексе с санирующими операциями, как последний этап после мастоидопластики и эндауральной опера-

ции ревизии барабанной полости с удалением
кариозных участков кости и другим патологических элементов. Лучшим материалом для
мирингопластики мы считаем фасцию височной мышцы.

© В.А. Гаевский, Н.Г. Аленгоз, Т.В. Богданова, В.В. Гаевский, 2007

П.Ф. ГАЛЕЦЬКИЙ (ЛУЦЬК, УКРАЇНА)
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІПИХОВОЇ ОЛІЇ ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ РОЗРИВАХ
БАРАБАННОЇ ПЕРЕТИНКИ ТА ГОСТРИХ КАТАРАЛЬНИХ ОТИТАХ
Як відомо, невеликі посттравматичні
перфорації барабанної перетинки за сприятливих умов (відсутності запальних процесів у середньому та зовнішньому вусі, носі та прилеглих структурах носа) загоюються самостійно.
Проте значні перфорації потребують у більшості випадків-хірургічного лікування – мірингопластики.
Хочемо поділитися досвідом застосування методу народної медицини – використання
обліпихової олії при лікуванні постравматичних
перфорацій та гострих катаральних отитів у
практичній отоларингології.
Обліпихова олія широко застосовується
здавен як у народній, так і традиційній медицині завдяки протизапальним, бактерицидним,
епітелізуючим, гранулюючим та знеболюючим
властивостям, а також здатності піднімати захисні сили організму, стимулюючи імунітет.
Протягом декількох останніх років проведено місцеве застосування обліпихової олії при
для відновлення цілісності обширних пост травматичних перфорацій (більше 1/3 площі барабанної перетинки) у 18 пацієнтів, які відмовились від хірургічного лікування. Ці особи (чоловічої статі, віком від 17 до 44 років) звернулись
за медичною допомогою протягом двох тижнів
після отриманої травми. При отоскопії у них
відмічена суха перфорація барабанної перетинки при задовільній функції слухової труби та
відсутності видимої патології інших ЛОРорганів. При аудіометричному дослідженні зареєстровано зі сторони перфорації – зниження
слуху за типом порушення звукопровідної фун-

кції з кістково-повітряним інтервалом у межах
10-15 дБ.
Цим пацієнтам щодня або через день на
1-1,5 години накладався на барабанну перетинку
марлевий тампон, просочений обліпиховою олією. Проводили таких 12-15 маніпуляцій на курс
лікування. Позитивного результату (повного
закриття перфорації) удалось досягти у 16 пацієнтів, які систематично приходили на маніпуляції. Найбільша перфорація, яка займала 2/3
площі барабанної перетинки, за клінічними спостереженнями, за півтора місяця закрилась повністю зі стабільним клінічним ефектом. Після
закриття перфорацій відновлено до нормальних
величин слух за даними тональної аудіометрії.
При катаральних отитах, що виникали як
наслідок запальних процесів носоглотки, місцево призначали краплі з обліпихової олії або вищеописані тампони до стихання запальної реакції у вусі, а також судиннозвужуючі краплі у ніс
5-7 днів. Таким способом проліковано 24 пацієнтів, які не могли лікуватись традиційними методами лікування через алергічні прояви до багатьох протизапальних медикаментів та антибіотиків. Варто відмітити хороший знеболюючий
ефект обліпихового масла та відсутність побічних чи алергічних проявів.
Оцінивши хорошу клінічну результативність в отоларингології при хронічних субатрофічних фарингітах та фаринголарингітах у вигляді масляних інгаляцій обліпихової олії, звертаємо увагу на цей метод лікування, як метод
вибору, що повинен застосовуватись у клінічній
практиці.

© П.Ф. Галецький, 2007
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В.Н. ГИНЬКУТ, В.Н. АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
Антимикробная терапия острых средних
отитов проводится эмпирически антибиотиками,
которые проявляют наибольшую активность к
предполагаемым
возбудителям
болезни
(Manarey et al., 2002). Однако продолжается неуклонный рост резистентности Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella
catarrhalis к обычно применяемым при этом заболевании
аминопенициллинам
(Johnson,
Belman, 2001; McCracken, 2002). Против betalactamase-продуцирующих патогенов в настоящее время высокой клинической эффективностью обладают защищённые беталактамы (AkoNai et al., 2002; Ryan, Giles, 2002).
Целью данного исследования являлось
сравнительное изучение эффективности лечения
острых гнойных средних отитов амоксициллином /клавуланатом и цефтриаксоном.
Материалы и методы исследования
Нами обследовано 198 больных острым
гнойным средним отитом в возрасте от 16 до 62
лет. В первый день лечения пациентам производилась аудиометрия, тимпанометрия, кроме того – забор материала для бактериологического
исследования. Все больные были разделены на
две группы. В основную группу вошли 105 пациентов (мужчин – 50 (47,6%), женщин – 55
(52,4%), которые наряду с местными антисептиками, деконгестантами, муколитиками и противовоспалительными средствами в течение недели принимали амоксициллин/клавуланат per os
по 875 мг два раза в день. Пациенты контрольной группы – 93 человека (мужчин – 45 (48,4%),
женщин – 48 (51,6%) в течение недели в качестве антимикробного средства получали внутримышечно цефтриаксон дважды в течение суток.
Оценка полученных результатов включала
субъективную оценку пациентом своего общего
состояния, а также клиническое выздоровление
и отсутствие рецидива болезни в течение полугода.
© В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, 2007
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Ежедневно эффект лечения оценивали по
снижению и стабилизации температуры тела,
уменьшению болевого синдрома, исчезновению
отделяемого из уха, улучшению самочувствия,
уменьшении ушного шума, улучшению слуха,
нормализации отоскопической картины и клинических показателей крови. В конце лечения
выполняли контрольную тимпанометрию, аудиометрию и бактериологическое обследование.
Результаты и их обсуждение
При бактериологическом исследовании
мазков из уха в начале лечения у 49 (24,7 %)
пациентов был высеян Staphylococcus aureus, у
32 (16,2%) – Proteus mirabilis, у 18 (9,1%) –
Streptococcus pyogenes, у 16 (8,1%) – Staphylococcus epidermidis, у 14 (7,1%) – Pseudomonas
aeruginosa. У 69 больных (34,8 %) посев роста не
дал.
На 3-й день лечения о значительном
улучшении самочувствия сообщили 59 пациентов (56,2 %), получавших амоксициллин/клавуланат, и 53 (57,0 %) – цефтриаксон
(p>0,05). Эффективность лечения была подтверждена статистической эквивалентностью:
полное клиническое выздоровление к 7-му дню
и восстановление слуха отмечено у 95,2% больных основной группы и у 95,7% – контрольной.
Бактериологическая эффективность при этом
составила 96,2% и 96,8% соответственно.
Только у 5,7 % и 4,3 % пациентов основной и контрольной групп соответственно антибактериальное лечение необходимо было продолжить ещё в течение 3-х дней. Частота нежелательных последствий, связанных с приёмом
антимикробных препаратов, была подобна между группами: диарея наблюдалась у 3,8% основной группы и 3,2% контрольной.
Выводы: лечение острых средних отитов
пероральным
амоксициллином/клавуланатом
столь же эффективно и безопасно, как и внутримышечными инъекциями цефтриаксона.

В.Н. ГИНЬКУТ, В.В. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК)
БАКТЕРИОЛОГИЯ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
Эмпирическая терапия острых средних
отитов, назначаемая в начале лечения, должна
впоследствии корректироваться в зависимости
от выявленной восприимчивости идентифицированных патогенов к основным группам антибиотиков (S.L. Block et al., 2001; T.M. Sih, 2001).
Своевременная информация относительно
бактериологии острого гнойного среднего отита
необходима в связи с заметным ростом антимикробной резистентности его возбудителей (T.
Kilpi et al., 2001).
Целью работы являлось изучение результатов бактериологического исследования отделяемого из барабанной полости больных острыми гнойными средними отитами.
Материалы и методы исследования.
Были проанализированы результаты бактериологического обследования взрослых больных в
возрасте от 19 до 74 лет, которые проходили
лечение по поводу острого гнойного среднего
отита в ЛОР-отделении в период с 2004 по 2006
гг. Изучены данные микробиологического исследования мазков из уха у 463 пациентов (мужчин – 246 (58,6 %), женщин – 174 (41,4 %).
Перед началом лечения в день поступления пациентам производился забор гнойного
материала из уха. При этом мазок при наличии
отореи брался из глубины слухового прохода, в
ином случае из барабанной полости после выполнения тимпанотомии.
Следует отметить, что в проводимое исследование были включены только те больные,
которые накануне не принимали никаких антимикробных препаратов.
Для выявления грамположительной флоры использовался кровяной агар. Грамотрицательная флора регистрировалась на среде Эндо.

Чувствительность патогенов к антибиотикам
определялась дисками, представлявшими основные группы антибактериальных средств.
Результаты и их обсуждение. При бактериологическом исследовании мазков из уха
были высеяны следующие микробные культуры:
у 50 пациентов (10,8%) – Streptococcus pyogenes,
у 43 (9,3%) – Staphylococcus aureus, у 31 (6,7%) –
Pseudomonas aeruginosa, у 30 (6,5%) –
Staphylococcus epidermidis, у 17 (3,7%) – Proteus
mirabilis, у 4 (0,9%) – Proteus vulgaris, у 3 (0,6%) –
Streptococcus haemoliticus, у 2 (0,4 %) – E. coli. У
283 больных (61,1%) посев роста не дал.
Характерно, что Streptococcus рneumoniae,
Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis,
которые принято считать основными респираторными патогенами, вызывающими синуситы
и острые средние отиты, не были зарегистрированы нами ни в одном исследовании.
Чувствительность к антибиотикам была
следующей. Streptococcus pyogenes в 90 % случаев был чувствительным к амоксициллину, а в
10 % - к карбенициллину.
Staphylococcus aureus в 86 % случаев показывал чувствительность к амоксициллину, а в
14% - к левомицетину.
У Pseudomonas aeruginosa в 93,5 % наблюдений была высокой чувствительность к
канамицину.
Staphylococcus epidermidis во всех случаях
был чувствителен к левофлоксацину и тетрациклину.
Выводы: наиболее частой причиной острых гнойных средних отитов, по нашим данным, явились пиогенный стрептококк и золотистый стафилококк, которые в равной мере оказались чувствительными к амоксициллину.

© В.Н. Гинькут, В.В. Гинькут, 2007

А.Д. ГУСАКОВ, В.Й. ДИДЕНКО, А.А. ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ОТДАЛЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОСТНО-МОЗГОВОЙ
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ ПРИ МАСТОИДОПЛАСТИКЕ
Аутотрансплантат губчатой кости и костного мозга является идеальным материалом в
ходе реконструкции височной кости при наличии большой или осложненной трепанационной

полости после санирующих операций на среднем ухе. К категории «большая» мы относим
полости, которые превышают объем наружного
слухового прохода более чем в 2 раза и «ослож-
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ненной», когда обнажены твердые мозговые
оболочки с наклонностью к формированию мозговой грыжи, имеется ликворрея или дефект
стенки полукружных каналов (фистула). К осложняющим моментам можно отнести периодические проявления вестибулярной дисфункции
и прогрессирующее угнетение кохлеарного восприятия.
Клинический опыт подтверждает, что такие послеоперационные полости малоперспективны как в достижении стойкой санации, так и
в получении стабильного функционального состояния уха. К сожалению, очень большое число
способов хирургической облитерации послеоперационной мастоидальной полости (мастоидопластик) с применением разнообразных биологических тканей не приносят должного эффекта. Местные мышечно-периостальные лоскуты не всегда достаточны по объему и в последующем атрофируются; консервированная гомоткань всегда чужеродна, она отторгается или
инкапсулируется или длительно перестраивается, отвлекая оставшиеся скудные биологические
возможности тканей уха. Использование материала небиологического происхождения для
целей мастоидопластики на сегодняшний день
весьма спорно.
Изучая сведения о морфологических связях внутреннего уха и системы среднего уха
можно прийти к заключению, что такая связь
возможна по сосудистым путям, системе гаверсовых каналов, преформированным щелям, посредством межклеточной проницаемости и
главное – через участки эрозии или дефекта
кости в результате воспалительного процесса.
Поэтому при неблагополучии в послеоперационной антромастоидальной полости то ли воспалительного генеза, то ли вследствие дегенеративных процессов непременно происходит угнетение нейросенсорных элементов внутреннего
уха, не позволяющее полноценно осуществлять
хирургическую функциональную реабилитацию. Из этих соображений аутотрансплантат
губчатой кости и костного мозга представляется
самым совершенным материалом, позволяющим
рассчитывать на быстрое приживление, отсутствие реакции на отторжение с выраженной устойчивостью к инфекции. Пожалуй, самое основное качество трансплантата – наличие всех
необходимых биологически активных субстанций, содержащихся во вновь сформированном
очаге кроветворения и так необходимых в целом
пораженному органу.
Целью данного сообщения является
обобщение полученных результатов реконструкции височной кости после санирующих операций с использованием аутотрансплантации
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губчатой кости и костного мозга. Анализ касается морфологического состояния ретротимпанальной области путем непосредственного осмотра, данных рентген-компьютерного исследования и результатов гистологического исследования операционного материала, полученного
при коррегирующих вмешательствах. Кроме
того, представлены данные о состояния функции улитки по результатам восприятия костнопроведенных звуков.
Со сроком наблюдения более 1 года после
мастоидопластики с использованием аутотрансплантата губчатой кости обследовано 51 человек (мужчин 35, женщин 17) в возрасте от 16 до
52 лет. У всех больных в прошлом отмечена недоброкачественная в клиническом плане форма
отита, в основном – холестеатомная. После санирующей общеполостной операции у всех
больных наблюдаемой группы была «большая»
и «осложненная» трепанационная полость. Первичная реконструкция произведена 22 больным,
вторичная или отсроченная 30 больным. Первичное вмешательство, как правило, осуществлялось при сохраненной и истонченной костной
задней стенке слухового прохода, а вторичная –
с восстановлением задней стенки отмоделированной пластинкой кортикального слоя гребня
подвздошной кости. Особенностью восстановления задней стенки являлось прочное крепление пластинки в пазах с некоторым наклоном
кпереди, чтобы область полукружных каналов
была полностью прикрыта губчатой костью. Как
при первичной, так и при вторичной реконструкции важным является перекрытие просвета в
адитусе фасцией и плотное заполнение его отдельным фрагментом губчатой кости. После
мастоидопластики теперь уже проекция трепанационной полости перекрывается заранее
сформированным периостальным лоскутом на
ножке. Передняя поверхность кости задней
стенки слухового прохода укрывается тканями в
зависимости от имеющихся возможностей (мукопериостальный слой антромастоидальной полости, кожа слухового прохода, истонченный
лоскут по Palve и пр.). Из морфологических
критериев для оценки качества санации основными являются наличие гнойного отделяемого и
грануляций, признаки воспалительной реакции
и форма наружного слухового прохода. Сразу
же следует отметить, что в послеоперационном
периоде ни у одного больного не было в той или
иной степени выраженных реактивных проявлений, и признаки воспалительной экссудации в
ближайшем и отдаленном периоде, которую
можно было бы связать с операцией, отсутствовали. У 10 больных, которым по разным причинам не произведена тимпанопластика, можно

было констатировать влажный слизистый покров барабанной полости.
У всех больных осмотренной группы наблюдался сформированный канал слухового
прохода с достаточным просветом, у 38 больных через год после операции он стал еще несколько шире как за счет рубцевания, так и видимо за счет частичной резорбции трансплантата.
8 больных через год после операции
смогли осуществить рентген-компьютерную
томограмму височной кости, при которой в операционной зоне сосцевидного отростка рентгенологом описана структура ткани, подобная
строению губчатой части кости человека. Трое
больных в отдаленном периоде были подвергнуты функционально- реконструктивным вмешательствам по проблеме слуха, при этом удаленные трансплантированные фрагменты губчатой кости гистологически исследованы. Впервые полученные данные, на наш взгляд, крайне
интересны, они сводятся к следующему: костные структуры представлены трабекулами и
компактным слоем кости с очагами активной
перестройки костной ткани. Видны зоны нормального остеогенеза и очажки хрящевой ткани.
В костно-мозговых полостях соотношение кроветворного и жирового костного мозга составляет до 20%. Клеточный состав кроветворного
костного мозга представлен лимфоцитарным

ростком с преимущественным периваскулярным
расположением. Кроветворные клетки представлены пролимфоцитами, лимфоцитами и
плазматическими клетками. Строма костного
мозга сформирована из сосудов, фибробластов и
коллагеновых волокон, формируя очаги миелофиброза. Подобная гистологическая картина
сходна с вновь сформированным очагом кроветворения.
Исследование порогов восприятия костно-проведенных звуков является пока наиболее
информативным способом определения состояния рецептора улитки. Все больные в дооперационном периоде имели признаки комбинированной тугоухости; уровень тональных порогов
по кости в речевой зоне колебался от 10 дБ до
60 дБ, причем у 2 больных имелось сужение
диапазона до 2000 Гц. По усредненным данным
пороги в пределах 10-20 дБ были у 19 человек,
25-30 дБ – у 14, 35-40 – у 11 и свыше 45 у 8
больных.
Резкой регрессии слуха или глухоты в
отдаленном периоде не было, зато явно отмечена положительная динамика слуха по кости:
тональные пороги в пределах 10-20 дБ – у 29
больных; 25-30 дБ – у 13 больных; 35-40 дБ – у
6 и свыше 45 – у 4 больных. Эти результаты позволили улучшить реальный слух как в ходе
одномоментно-произведенной, так и отсроченной тимпанопластики.

© А.Д. Гусаков, В.Й. Диденко, А.А. Гусакова, 2007

О.Д.ГУСАКОВ, В.Й.ДІДЕНКО, Д.М.КОКОРКІН, В.О.КАШИРІН, В.В.СКОРОБОГАТИЙ,
О.О.ГУСАКОВА, В.В.ДІДЕНКО (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ВЗАЄМОЗВ' ЯЗОК ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПАРАНАЗАЛЬНИХ СИНУСІВ
ТА СЕРЕДНЬОГО ВУХА
Результати хірургічних втручань у хворих
із супутньою хронічною патологією середнього
вуха та параназальних синусів оцінювали на
прикладі попереднього обстеження та лікування
903 хворих, які були оперовані у ЛОР-клініці
ЗМАПО у період 2001-2004 років. 502 хворих,
що були оперовані з приводу хронічного середнього отиту (ХСО) були поділені на дві групи –
доброякісні та недоброякісні форми. Групу недоброякісних отитів склали 66,2 % хворих при
наявності в них крайової перфорації барабанної
перетинки та центральної перфорації барабанної
перетинки із постійною гноєтечею з барабанної
порожнини та явними признаками гнійно-

деструктивного процесу. Серед доброякісних
форм отитів – 33,8 % позначились неперфоративні отити із фіброзом барабанної порожнини
внаслідок тривалого перебігу хронічного секреторного отиту та перфоративні отити, що відрізняються довготривалим слизовиділенням із
барабанної порожнини без наявних ознак гнійно-деструктивного процесу. Хворі на хронічний
синусит також виділялись дві групи пацієнтів з
умовним поділенням на доброякісні та недоброякісні синусити. До групи із доброякісними синуситами увійшли 47,9% пацієнтів із ознаками
вазомоторного риносинуситу із скривленням
носової перегородки, гіперпластичного, або ін-
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акше кажучи продуктивного синуситу у вигляді
кістозних, поліпозно-кістозних, сосочковогіперпластичних форм. До групи із недоброякісними формами хронічних синуситів увійшли
52,1% хворих на первинно хронічні синусити,
гнійно-гіперпластичні синусити із явними признаками поширеного гнійно-деструктивного
процесу у пазухах та всі форми пансинуситів,
перш за все гнійно-поліпозних.
Результати хірургічного лікування хворих з отитами та синуситами відслідковувались
на протязі 6 місяців – 3 років. За результатами
стеження – у 102 хворих із недоброякісними
ХСО спостерігалось тривале загоєння трепанаційного дефекту сосковидного відростка, тривала (до 1 місяця) післяопераційна гноєтеча із
оперованого вуха, тривале (до 40 днів) приживлення трансплантату. Ускладнений післяопераційний період у вигляді тривалого слизовиділення із дренажів антральної порожнини та тривалого приживлення аутофасції спостерігали,
також, серед 36 хворих на мукозидну форму
мезотимпаніту та у 10 хворих із фіброзуючими
отитами. При ретельному обстеженні хворих на
ХСО із ускладненим післяопераційним перебігом – взагалі 148 (29,4 %) випадків виявлено, що
всі вони страждали на супутні синусити, переважна більшість яких (82,4%) – доброякісні. Обтяжливий післяопераційний перебіг у хворих на
ХСО вплинув також і на функціональні наслід-

ки операції. Незадовільний функціональний результат реконструктивної операції при тривалому (до 3 років) стеженні, спостерігався у 20,2 %
оперованих хворих. Менш виразна картина виявлена при знахідках супутніх захворювань середнього вуха у оперованих пацієнтів із різними
формами синуситів, супутні захворювання середнього вуха виявлено у 9,% хворих. Переважна
більшість (92,5 %) знахідок мала доброякісний
перебіг: 21 випадок секреторного отиту та 9 адгезивного (фіброзуючого отиту), а супутній епітимпаніт виявлено у 3 хворих. Взагалі, супутнє
захворювання на середній отит у оперованих
хворих на різні форми ХС мало позначилось на
перебігу основного захворювання і може враховуватись тільки із позицій статистичного вимірювання.
Висновки. За нашими даними, до 30 %
хворих на різні форми хронічного середнього
отиту мають супутній перебіг хронічного, переважно доброякісного синуситу. Існування паралельного хронічного синуситу завдає ризику
отримати до 20 % незадовільних функціональних результатів після проведення реконструктивно-пластичної операції на середньому вусі у
хворих на хронічний середній отит. У 10% хворих на хронічні синусити існує паралельний
перебіг переважно доброякісних форм середнього отиту, який не завдає суттєвої шкоди у
лікуванні основного захворювання.
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Н.А. ДАЙХЕС, И.Т. МУХАМЕДОВ, Ш.М. АХМЕДОВ (МОСКВА, РОССИЯ)
КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ОССИФИКАЦИИ УЛИТКИ
Кохлеарная имплантация является эффективным методом реабилитации слуха у пациентов с глухотой и выраженной степенью тугоухости.
В Научно-клиническом центре оториноларингологии, начиная с 2005 года, выполняется
программа по хирургической реабилитации пациентов с выраженной формой тугоухости и
глухотой методом кохлеарной имплантации.
Одной из проблем, с которой встречается
хирург при выполнении операции по установке
кохлеарного импланта у пациентов, которые
перенесли в анамнезе менингококковую инфекцию, является оссификация улитки. По данным
литературы кохлеарную имплантацию у боль-
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ных перенесших менингококковую инфекцию
необходимо выполнить не позднее 8 недель после заболевания. После этого срока начинаются
патологические изменения во внутреннем ухе,
приводящие к облитерации улитки. Эти изменения начинаются с горизонтального полукружного канала, а в дальнейшем распространяется на
все отделы внутреннего уха. Изменения со стороны внутреннего уха у данной категории пациентов по данным компьютерной томографии
могут варьироваться от частичной оccификации
полукружных каналов до полной облитерации
улитки.
Для внедрения большего количества
электродов в улитку фирмой «Cochlear» разра-

ботаны кохлеарные импланты с двойной электродной решеткой. Данная модель импланта
позволяет при частичной облитерации улитки
внедрить максимальное количество внутрикохлеарных электродов.
У 10 больных с частичной облитерацией
улитки кохлеарная имплантация была проведена с
использованием импланта Nucleus-СI 11+11+2M
фирмы «Cochlear» (Австралия) с двойной электродной решеткой. Длительность глухоты у этой
категории составляла от 6 месяцев до 9 лет. По
данным компьютерной томографии имелась вариация от частичной оccификации полукружных
каналов до частичной облитерации улитки.
При применении кохлеарных имплантов
фирмы «Cochlear» (Австралия) проводился заушный разрез кожи. Выполнялись антромастоидэктомия и задняя тимпанотомия. При использовании импланта с двойной электродной решеткой необходимо формирование двух кохлеостом, нижней на уровне базилярного завитка
улитки и верхней на уровне среднего завитка.

Ориентиром нижней кохлеостомы является ниша круглого окна. Учитывая необходимость введения электродной решетки в тимпанальную лестницу, кохлеостому накладывали
кпереди и книзу от круглого окна. Для введения
второй электродной решетки формировали
верхнюю кохлеостомы, ориентиром для наложения которой является proс. cochleаriformis.
Во всех случаях нам удалось установить
электродные решетки в улитке. Никаких осложнений не наблюдалось.
Наш опыт показывает, что даже длительные сроки после перенесенного менингита не всегда заканчиваются полной облитерацией улитки, и решение вопроса о проведении
хирургического вмешательства по установке
кохлеарного импланта в каждом конкретном
случае решается индивидуально. В случаях, с
частичной облитерацией улитки, число внутрикохлеарных электродов может быть увеличено за счет внедрения двух отдельных электродных решеток.

© Н.А. Дайхес, И.Т. Мухамедов, Ш.М. Ахмедов, 2007

В.Р. ДЕМЕНКОВ, К.Ф. ЯГУДИН, Т.М. ПРИСТАВКО, Р.К. ЯГУДИН (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ДИФФУЗНЫЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ У ГОРНОРАБОЧИХ
ГЛУБОКИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Несмотря на идущие перестроечные процессы, Луганская область остается одной из основных угледобывающих областей в Украине.
Условия труда шахтеров постоянно усложняются, так как добычу угля приходится вести на
больших глубинах (более 800 м), где температура в забоях достигает более +300С, высокая запыленность и загазованность воздуха.
Проводя комплексное обследование горнорабочих глубоких угольных шахт (1420 человек), нами было установлено, что из заболеваний ЛОР-органов более часто диагностировался,
двусторонний диффузный наружный отит 62
(4,4%). Основными жалобами шахтеров были
зуд в ушах, заложенность, чувство скопления
жидкости, боли при надавливании на козелок
или оттягивании кзади и кверху ушных раковин,
снижение слуха, шум в голове.
При отоскопии определялась гиперемия,
отек и мацерация кожи слуховых проходов,
преимущественно в хрящевой части. Слуховые
проходы были сужены до полной обтурации их,
в просвете преобладало бело-серого цвета гус-

тое отделяемое с неприятным гнилостным запахом.
Бактериологическое исследование этого
содержимого позволило установить, что золотистый стафилококк высевался 21 (30,4%) человек, грибковая микрофлора, преимущественно
рода Candida у 13 (20,9%), эпидермальный стафилококк – 9 (14,5%). В остальных случаях высевалась сине гнойная палочка, протей, стрептококки и бактериально-грибковые ассоциации.
Не имея возможность влиять на технологический процесс добычи угля, в профилактике и
лечении этого заболевания у горнорабочих глубоких угольных шахт мы использовали доступные, простые, дешевые методы. Всем пациентам
с наружным диффузным отитом ежедневно после
душа производился туалет ушей. Затем слуховые
проходы протирались 3% раствором борного
спирта или 1% раствором настойки йода. Эти
растворы хорошо подсушивали кожу слуховых
проходов, дубили ее, быстро ликвидировали мацерацию. Лечение проводили в течение 10-20
суток. Кроме того, в слуховые проходы назнача-
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ли тубусный кварц по 3 минуты N 10. При упорном течении процесса назначали капли «Софрадекс», «Полидекса», «Отипакс». В ряде случаев
для быстрого снятие отека кожи слуховых проходов местно использовали мазь «Элоком» фирмы Шеринг-Плау, а в качестве гипосенсибилизирующего средства применяли «Эриус» по 1т 1

раз в день в течение 10 дней. Парентерально и
внутрь антибиотики не назначали.
Нами было отмечено, что характер высеянной микрофлоры не влиял на клиническое
течение заболевания, в то же время рецидивы
заболевания возникали чаще у лиц с грибковомикробными ассоциациями.
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В.В.ДЯЧУК, В.В.ДЯЧУК, В.Г.КОШТУРА, Ю.М.КОХАН (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАРОТРАВМИ СЕРЕДНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО ВУХА
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ
Гіпербарична оксигенація (ГБО) широко
використовується в різних розділах медицини.
Але в деяких хворих при проходженні ГБОтерапії виникає баротравма середнього та внутрішнього вуха з вираженим больовим симптомом, інколи вестибулярними розладами, що затрудняє подальше проведення лікування. Деякі
автори рекомендують в таких випадках для забезпечення вентиляції середнього вуха, тобто
вирівнювання тиску в барабанних порожнинах
накладати тимчасову мірінготомічну трубку.
Причинами баротравми можуть бути порушення прохідності слухових труб, як вродженого характеру, так і через запальні процеси;
при атрезії зовнішнього слухового проходу, його закритті тампоном чи сірчаною пробкою; при
невмінні хворого вирівнювати тиск в порожнинах середнього вуха з зовнішнім через ковтання
– метод Тойнбі чи в пробі Вальсальви, а також
при дуже швидкому підвищенні тиску в барокамері чи частих його перепадах при неправильній
вентиляції і звичайно при деяких захворюваннях вуха.
З метою попередження баротравми середнього і внутрішнього вуха необхідно враховувати приведені причинні фактори, повільно підвищувати тиск в барокамері для адаптації хворого та відсторонювати хворих для ГБО через
ЛОР протипокази.
При баротравмі 1 ступеня (тиск 0,2-0,4
атм) виникають відчуття тупої болі в вухах, їх
закладання, зниження гостроти слуху. При отоскопії барабанні перетинки втягнуті, крайова
гіперемія, яка зникає через 1-2 години, а інколи
лише через добу.
При баротравмі П ступеня (тиск 0,40,5атм) відчувається гостра біль в вусі, яка віддає в скроневу ділянку і білявушну залозу, значно знижується слух, виникає закладання вух,
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інколи з’являється шум, короткотривала оглушеність. При отоскопії барабанні перетинки
втягнуті, гіперемовані, інколи з крововиливом в
них, які зникають лише через декілька днів. В
порожнинах вуха може бути трансудат з горизонтальним рівнем синьо-червоного кольору.
При баротравмі Ш ступеня (тиск 0,6-1
атм) виникає невиносима сильна біль через розрив барабанної перетинки з крововиливом, вушною кровотечею. Може бути повний відрив
барабанної перетинки. Спостерігається оглушеність, короткотривала втрата координації, головокружіння.
При баротравмі внутрішнього вуха буде
сильне головокружіння, порушення координації рухів, тошнота, пітливість, прискорене серцебиття, тобто виникає Меньероподібний
синдром, який зникає лише через декілька
днів. Баротравма може бути ізольованою або
комбінованою як середнього так і внутрішнього вуха. Баротравма може виникати від
перепаду тиску як з середини барабанної порожнини так і ззовні. При значному підвищенні тиску ззовні через слуховий прохід при
розриві барабанної перетинки буде дуже сильна біль, а при підвищенні тиску зсередини
через слухову трубу розрив барабанної перетинки буде навіть безсимптомний, але з кровотечею. Взагалі реакція організму на різний
тиск ГБО є індивідуальною. По нашим спостереженням (2,5 тисяч хворих) баротравма
середнього вуха виникала в 6,5% випадках, а
баротравма внутрішнього вуха в 0,5%.
З метою попередження виникнення баротравми вуха нами перед проходженням ГБО у
кожного хворого детально збирається анамнез,
скарги, проводиться ЛОР-огляд, визначається
функція слухової труби і при її виявленні проводиться продування до сеансу ГБО, признача-

ються назальні деконгестанти за 15-20 хвилин і
ще додатково за 5-10 хвилин. Голова хворого
при цьому обов’язково повинна бути запрокинута назад і повернута почергово на 2-3 хвилини в сторону попередньо закапуваної порожнини носа.

Таким чином, для попередження баротравми середнього і внутрішнього вуха необхідно враховувати причинні фактори її виникнення,
обов’язковий ЛОР огляд хворого перед сеансом
ГБО, визначення функціонального стану слухової
труби і використання назальних деконгестантів.
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В.В.ДЯЧУК, В.В.ДЯЧУК, В.Г.КОШТУРА, Ю.М.КОХАН, М.Ю.ПРОКОПЕНКО
(МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
СЕКРЕТОРНИХ СЕРЕДНІХ ОТИТІВ ПОЄДНАНИХ З ПОЧАТКОВИМИ ФОРМАМИ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ
Етіологія, патогенез та лікування секреторних середніх отитів (ССО) залишаються ще
повністю невирішеними.
Метою нашого дослідження було вивчення впливу гіпербаричної оксигенації (ГБО) в
комплексному лікуванні ССО з проявами сенсоневральної приглухуватості.
Під нашим спостереженням за 2005-2006
роки було 15 хворих в віці від 15 до 45 років.
Двосторонній процес виявлено в 5 хворих, односторонній в 10. Тривалість захворювання була
від 1 тижня до 1,5 місяців. У хворих вивчався
анамнез, скарги, проводився ЛОР огляд, отомікроскопія, клініко-лабораторні дослідження в т.ч.
імунологічні, вивчалась прохідність слухових
труб, виконувалась акуметрія, аудіометрія, реоенцефалографія, рентгенографія навколоносових пазух та сосковидних відростків, КТ, а також напередодні курсу ГБО тимпанопункція і
міринготомія. При отоскопії барабанні перетинки були частіше білувато-мутні, рідше світлосині, інфільтровані, без видимого рівня секрету.
При тимпанопункції отримували густий ексудат, тягучу слизь. При бак дослідженні лише в
трьох випадках виділено епідермальний стафілокок. У всіх хворих були виявлені гострі захворювання ВДШ.
При проведенні аудіометрії характерним було зниження сприйняття звуків на всіх
діапазонах частот, особливо на високих і коливалось від 20 до 30-50 дБ. У хворих виявлялась змішана форма приглухуватості, порушення порогів сприйняття високих частот через повітря і кістку з кістково-повітряним розривом 20-30 дБ. Пороги повітряно проведених
звуків на основних мовних частотах були порушені.

Лікування хворих було направлено на санацію ВДШ, відновлення прохідності слухової
труби, евакуація секрету з барабанної порожнини, отримання протиневритних препаратів. Поряд з проведенням комплексної медикаментозної терапії всім хворим призначалась ГБО. Сеанси ГБО виконувались щоденно в одномісних
барокамерах БЛКС-303 МК/Росія/, в режимі від
0,2 до 0,8 атм, 40-45 хвилин, 8-10 сеансів, режим
декомпресії був на протязі 10-15 хвилин. ГБО
проводилось в сан. «Сонячна долина» с. Поляна,
Закарпатська область.
При використанні ГБО ліквідовується гіпоксія, покращується кровообіг та мікроциркуляція середнього і внутрішнього вуха, трофіка
тканин і обмінні процеси, нормалізується тонус
судин і проведення нервових сигналів, збільшується енергоутворення, підвищується активність
ферментів тканинного дихання та інших біохімічних і біофізичних процесів, знімається запальний набряк слизової ВДШ та вуха, відновлюється прохідність, дренажна функція слухової
труби, вирівнюється тиск в порожнинах середнього вуха, попереджається утворення спайок та
розвиток адгезивного отиту. Відомо також, що
кисень пригнічує анаеробну флору, підсилює
дію антибіотиків та гіпосенсибілізуючих препаратів. ГБО сприяє підвищенню бактерицидної
активності сироватки крові, фагоцитарної активності та збільшенню кількості Т-клітин в периферичній крові і титру антитіл до антигенів
збудників захворювання.
При оцінці ефективності лікування враховувались суб’єктивні дані хворого та клініко –
функціональні показники. Переконливими ознаками виздоровлення було зникнення запального
процесу слизової ВДШ, а також в порожнини
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середнього вуха, покращення та відновлення
слуху. Повне відновлення слуху спостерігалося
в 46,7% випадках при проведенні лікування на
протязі перших двох тижнів від початку захворювання, покращення слуху на 30-40 дБ відмічено в 33,3%, коли хворі зверталися через 3-4
тижні і покращення слуху до 20 дБ виявлено в
13,3% при зверненні хворих через 1-1,5 місяці і
у 6,7% було без змін. Покращились також дані
РЕГ. Ефективність лікування мала пряму залежність від віку хворого та часу між виникненням

захворювання і початком лікування, ступенем
ураження слуху. Компенсація вестибулярних
розладів наступила у всіх випадках захворювання. Зменшення та зникнення суб’єктивних шумів в вухах було в 73,3% випадках.
Таким чином, використання ГБО в комплексному лікуванні хворих з ССО при поєднанні його з гострою сенсоневральною приглухуватістю являється ефективним методом терапії, що дозволяє рекомендувати його для запровадження в клінічну практику.

© В.В.Дячук, В.В.Дячук, В.Г.Коштура, Ю.М.Кохан, М.Ю.Прокопенко, 2007

В.В.ДЯЧУК, В.В.ДЯЧУК, М.І.СЕМЕНЯК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТРИСТИКА ОТОАНТРИТУ
У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ
В даній роботі представлені особливості
клінічного перебігу та морфологічні дані отоантриту у дітей грудного вікую, які з приводу різних соматичних захворювань тривалий час (3-4
місяці) лікувалися в педіатричних відділеннях за
2000-2005 роки і періодично отримували курсами антибактеріальні препарати. В цих дітей розвивався латентний отоантрит з приводу якого
була проведена операція антротомія та гістологічне дослідження видаленого матеріалу.
Звичайно, з введенням в лікарську практику антибіотиків, особливо широкого спектру
дії, значно знизилась кількість отитів та отоантритів та їх ускладнень у дітей першого року
життя. Разом з тим все частіше почали зустрічатися атипово протікаючі отоантрити з переважанням латентного перебігу захворювання.
Діагноз отоантриту був встановлений на
основі даних анамнезу, клінічного, лабораторного, інструментального та рентгенологічного
обстеження. Захворювання підтверджено під
час операції та на основі гістологічного дослідження слизової оболонки антральної порожнини та шматочків видаленої кісткової тканини.
Всього обстежено 26 дітей віком 5 та 12
місяців. Двосторонній процес був в 24 дітей,
односторонній – в 2. Виділено три форми протікання отоантриту: явна у 5 дітей (19,2%), латентна у 19 (73,1% ) і рецидивуюча у 2 (7,7%).
При явному отоантриті всі симптоми захворювання були добре виражені. В завушній
ділянці спостерігалась припухлість, гіперемія
тканин, болючість. Барабанні перетинки гіперемовані, інфільтровані, випнуті в задньо-
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верхньому квадранті з перфорацією та гнійними
виділеннями в зовнішньому слуховому проході.
Морфологічне дослідження виявило наявність
гнійного ексудату в антральній порожнині, інфільтрація слизової оболонки. При мікроскопії в
ексудаті були нейтрофільні лейкоцити, тканинний детрит та фібринозні маси. В кістковій тканині ознаки резорбції.
При латентному протіканні захворювання
місцеві симптоми були незначними. Барабанні
перетинки сіруваті, мутнуваті, без інфільтрації та
випинання. В той же час в цих дітей переважали
загальні симптоми захворювання: токсикоз, порушення функції шлунково-кишкового тракту,
серцево-судинної системи, обміну речовин та
інше. При морфологічному дослідженні виявлено, що антральні порожнини заповнені гіперплазованою слизовою оболонкою, яка набрякла, мутнувата, місцями був ріст грануляційної тканини
та початкові ознаки хронічного запалення, рідше
спостерігався гнійно-деструктивний процес. Мікроскопічно виявлялись лімфоїдні елементи і
поодинокі нейтрофільні клітини.
При рецидивуючому отоантриті клінічно
наступало виздоровлення, але через 1,5-2 місяці
знову появлялись гнійні виділення в вухах. Барабанні перетинки гіперемовані, інфільтровані.
Морфологічна картина відповідала явному атоантриту тільки з більшим деструктивним процесом в антральних порожнинах.
Отже, тривале лікування грудних дітей в
педіатричних відділеннях з різними захворюваннями і часте та нераціональне використання антибіотиків сприяє виникненню отитів та отоант-

ритів, змінює їх клінічну картину, а також приводить до патоморфологічних порушень в антральних порожнинах, проліферації слизової оболонки, її гіперплазії з утворенням грануляційної тка-

нини та розвитком хронічного процесу. Своєчасно не виявлений запальний процес в порожнинах
середнього вуха може приводити в подальшому
до функціонально негативних наслідків.
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В.В.ДЯЧУК, В.В.ДЯЧУК, М.І.СЕМЕНЯК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ АНТРОТОМІЇ У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ
В світовій літературі опубліковано велику
кількість робіт про запальні процеси середнього
вуха у дітей грудного віку. Але вони обмежуються в основному діагностикою та лікуванням,
не вникаючи в віддалені результати. В зв’язку з
цим нами проведено детальний анамнестичний
аналіз, отоларингологічне, аудіологічне та рентгенологічне обстеження дітей, яким була проведена операція артротомія в грудному віці.
Викликано 150 дітей, явилось 105. Аналіз
віддалених результатів антротомії ми проводили
через 12-15 років після операції. Двосторонній
процес був в 87 дітей, односторонній в 19. Вік
оперованих дітей був різний: до 1 місяця – 2, від
1 до 3 місяців – 28, від 3 до 6 місяців – 63 і від 6
до 15 місяців – 12.
Загальний стан дітей під час операції в більшості випадків був важким, відмічався токсикоз, часом нейротоксикоз, енцефалопатія, пневмонія, порушення шлунково-кишкового тракту
тощо. На операції виявлено гнійні зміни в антральній порожнині, периантральних комірках
(підтверджено гістологічно).
При огляді дітей через 12-15 років після
антротомії отоскопічна картина була нормальною в 96 дітей, виявлено рубцеві процеси в барабанній перетинці (БП) без її перфорації у 3
дітей, рубцеві зміни БП з перфорацією – 2, перфорацію БП без гнійних виділень (рецидив захворювання був 1-3 рази на рік), перфорацію БП
з гнійними виділеннями – 2 (хронічний мезотимпаніт).
У обстежених дітей виконана радикальна
операція на вусі в 1 дитини, аденотомії – 4, тонзилотомія – 3, резекція перегородки носа – 2.
Виявлена кондуктивна приглухуватість одностороння в 6, двостороння в 3 дітей. В нормальному фізичному та психомоторному стані було

103 дітей, в 2 відставання в розумовому розвитку.
Рентгенологічне обстеження сосковидних
відростків проведено у 95 дітей (177 оперованих
вух). У цих дітей в 82 випадках була виконана
двостороння антротомія, в 13 – одностороння.
Нами проведено також рентгенологічне обстеження групи дітей грудного віку (12) з гострим
середнім отитом, ускладненим субпериостальним інфільтратом і пролікованих консервативно. Рентгенологічне обстеження проводили стандартними укладками по Мюллеру, Майеру і
КТ. Результати розділили на окремі групи: пневматизація сосковидного відростку відповідала
нормі у 17/9,6%) випадках, слабо порушена
пневматизація у 30 (17,0%), середньо у
62/35,0%, сильно у 53 (30,0%) і відсутність її у
15/8,4%). В групі не оперованих дітей порушення пневматизації не виявлено. У дітей, в яких
виконана одностороння антротомія на оперованому вусі виявлено значні порушення пневматизації. Спостерігалось також зниження пневматизація у 8 дітей і на не оперованому вусі і пояснюється це тим, що хоча клінічно запальний
процес там і не був виявленим, але отоантрит у
грудних дітей в 92-95% випадках є двостороннім. При двосторонній антротомії, як правило,
порушення пневматизації було симетричним.
При повторній односторонній антротомії в 3
випадках була відсутня пневматизація на оперованій стороні, а на протилежній – норма.
Таким чином, проведена антротомія у дітей грудного віку негативно впливає на розвиток пневматизації сосковидного відростку, що
особливо добре спостерігається при односторонній антротомії. Одночасно антротомія не
впливає на стан слуху, а також на фізичний та
розумовий розвиток дитини.
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК, Г.М. БЛУВШТЕЙН (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКОГО И ЛАЗЕРНОГО МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ СЕКРЕТОРНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
Актуальность проблемы лечения хронического секреторного среднего отита (ХССО)
обусловлена как возрастанием удельного веса
данной патологии в общей структуре ЛОРзаболеваний, так и недостаточной эффективностью лечебных мероприятий, проводимых на
ранних этапах заболевания.
Основным патогенетическим звеном в развитии процесса является нарушение вентиляции
барабанной полости и прилегающих структур
среднего уха. Это обуславливает особое значение
восстановления аэрации для устранения накопления в барабанной полости и клетках сосцевидного отростка серозно-слизистого секрета.
Фактором, снижающим эффективность
его лечения, особенно на догоспитальном этапе,
являются множественные сопутствующие патологические состояния верхних дыхательных
путей.
В этой связи нами проведен сравнительный анализ эффективности различных видов
хирургического лечения у 109 пациентов с хроническим секреторным средним отитом. В зависимости от характера проводимого лечения выделено три группы. В первой группе – 83 пациента, проведена классическая тимпанотомия с
шунтированием барабанной полости. Вовторой- 12 человек, произведена лазерная тимпанотомия также с одномоментным шунтированием барабанной полости и в третьей- 14 больных, произведена лазерная тимпанотомия без
введения дренажного шунта.
Лазерная тимпанотомия производилось
под местной анестезией лазерной полупроводниковой установкой «Лазермед». Кварцевое моноволокно вводилось в наружный слуховой

проход до соприкосновения торцевой его части
с барабанной перепонкой в заднее-нижнем ее
квадранте. Производилось импульсное воздействие с длительностью 0,5-0,7 сек. при длине
волны и мощности излучения 5-7 Вт. Лазерное
воздействие приводило к появлению перфорации барабанной перепонки приблизительно соответствующей диаметру световода – 600-800
мкм. Затем производилась аспирация содержимого барабанной полости. Во всех группах в
послеоперационном периоде проводилось интратимпанальное введение растворов химотрипсина, флуимуцила антибиотика ИТ и эмульсии
гидрокортизона. Лечение осуществлялось до
прекращения поступления секрета из барабанной полости и полного восстановления проходимости слуховой трубы. Удаление шунта в первой группе производилось через 2-4 недели, а у
3 больных в связи с длительным поступлением
секрета экстракция шунта произведена в период
1,5-2 месяца после начала лечения. Установлено, что характер реактивных явлений при лазерной тимпанотомии практически не отличается
от хирургической миринготомии. Уже к исходу
7-9 суток барабанная перепонка приобретала
естественный перламутрово-серый цвет. Также,
у наблюдаемых больных имело место более быстрое прекращение экссудации, а в последующем ускоренное восстановление слуховой функции. В третьей группе, после лазерной миринготомии без шунтирования спонтанное закрытие перфорации наступало на 7-12 сутки. В этой
же группе у 5 больных с мукозной формой
ХССО потребовалось дополнительное введение
шунта в связи с незавершенностью репаративного процесса.

Сравнительные результаты лечения больных с ХССО
Вид лечения
Тимпанотомия с шунтированием
Лазерная тимпанотомия с шунтированием
Изолированная лазерная тимпанотомия
Всего

К-во
больных
83
12
14
109

Таким образом, лазерное шунтирование
больных с ХССО является альтернативным видом вмешательства в комплексном лечении этой
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7-10
дней
31
3
6
40

Сроки лечения
10-15
15-20
20-30
дней
дней
дней
38
6
3
4
1
1
3
2
3
45
9
7

Свыше
1 месяца
4
3
7

патологии, отличающимся достаточной простотой и скоростью ее выполнения. Лазерная миринготомия показана при наличии серозных, не

осложненных форм ХССО. Наличие мукозного
или вялотекущего воспалительного процесса

предполагает проведение лазерной миринготомии с шунтированием барабанной полости.
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Д.І.ЗАБОЛОТНИЙ, А.І.РОЗКЛАДКА, Т.Ю. ХОЛОДЕНКО, Т.М.ГОЛУБОК-АБИЗОВА,
Л.К. ВЛАСЮК, Н.Ю. ШАТКІВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ АУДІОЛОГІЧНОГО СКРИНІНГУ)
Впровадження пілотного проекту Міністерства охорони здоров`я, Українського науково-медичного товариства отоларингологів та ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України» по дослідженню слуху
новонароджених є, сподіваємось, початком загального неонатального скринінгу новонароджених в Україні.
Проблему раннього виявлення слухових
вад не можна вважати вирішеною. До останнього часу питання про поширеність слухових порушень все ще залишається відкритим. Вважається, що на 1000 нормальних пологів приходиться одна дитина, що має значне порушення
слуху. Проте, поширеність слабких та середніх
втрат слуху потребує уточнення.
Важливість широкого впровадження
програм неонатального скринінгу в США та
багатьох країнах Європи декларується на державному рівні та стало можливим в останнє
десятиліття, завдяки розробці сучасних технологій та приладів для масових обстежень слуху
дітей.
Труднощі, що виникають при дослідженні
слуху, можливо пояснити відсутністю чітких
стандартів при визначенні різних форм приглухуватості, наявністю слабких порушень слуху,
кондуктивної втрати слуху. Необхідний рівень
діагностики неможливо досягти без тісної співпраці неонатологів, педіатрів, сурдологів.
Реєстрація викликаної отоакустичної емісії (ВОАЕ) як методу оцінки функціонального
стану внутрішнього вуха застосовується на
першому етапі аудіологічного скринінгу.
ВОАЕ може бути зареєстрована на 3-4
день після народження дитини. Перевагами методу є його висока діагностична цінність, швидкість дослідження, можливість проведення дослідження поза звукоізольованим приміщенням.
Чутливість методу полягає в тому, що ВОАЕ не

реєструється при підвищенні порогів чутності
більше 30-35 дБ. Методика проста, може проводитися середнім медичним персоналом, має
значну економічну ефективність.
В межах пілотного проекту про впровадження неонатального скринінгу нами проводиться обстеження дітей за допомогою діагностичного приладу MadsenAccuScreen PRO GN
Otometrics. Особливостями даного приладу є
можливість реєстрації двох типів отоакустичної
емісії (ОАЕ) – транзитивної та продуктів спотворення. Це підвищує діагностичну цінність
методу та дає аудіологу змогу додатково перевірити результати обстеження.
Процес аудіологічного дослідження складається з декількох етапів.
Важливою умовою реєстрації отоакустичної емісії є спокійний стан дитини або стан
сну. Основою достовірності результатів являється підбір вкладки відповідно розміру слухового ходу та правильна установка зонда. Стабільність положення зонда забезпечується на протязі всього дослідження, про що свідчить зелений колір індикатора. Червоний колір свідчить
про те, що необхідно переустановити зонд і повторити дослідження. Невиконання цих умов
дає високий рівень шуму, відсутність емісії або
реєстрацію неадекватної емісії. Неадекватна
акустична стимуляція (нижче 71 дБ РЗТ) може
викликати слабку відповідь, що не залежить від
функціонального стану завитки.
Інтерпретацію результатів дослідження
проводили відповідно таких критеріїв:
1. Пройшов тест – при амплітуді відповіді або спектра ОАЕ, що перевищує рівень шуму на 3 дБ.
2. Частково пройшов тест – сумнівні результати, коли лише в одній або двох частотних
смугах відмічається адекватна відповідь. В таких
випадках призначалося повторне обстеження.
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3. Не пройшов тест – відсутня відповідь
в усіх частотних смугах. Необхідна повторна
реєстрація ОАЕ та реєстрація КСВП для підтвердження втрати слуху і встановлення ступеня
зниження слуху.
Нами проведено обстеження слуху методом реєстрації затриманої отоакустичної емісії
150 новонародженим пологового будинку Київської обласної лікарні, 417 – пологового будинку №7 м. Києва та 514 дітей ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України”.
Всім дітям обстеження проводилося на 3-4-й
день після народження. Діагностичний алгоритм
включав збір анамнезу матері дитини, огляд зовнішнього слухового ходу, реєстрацію ЗВОАЕ
та оцінку результатів обстеження. Серед усіх
дітей не вдалося зареєструвати ОАЕ у 62 випадках, що в цілому складає 5,7 % при коливанні

показників від 1,3% в КОКЛ до 9,5% в ПАГ (у
вересні місяці показник у ПАГ склав 3,7%). В
цих випадках надані рекомендації про повторне
дослідження слуху через 3-4 тижні.
Загальновизнаною є точка зору про надзвичайне значення раннього виявлення порушення слуху. Добре відомо, що перші роки життя дитини є критичними для розвитку мови, пізнавальних та соціально-емоційних навичок.
Чим раніше виявляються слухові порушення та
починається реабілітація, тим кращі результати
мовного і психомоторного розвитку. Це обумовлює надзвичайне значення раннього виявлення
слухових порушень.
Короткий термін спостереження не дозволяє робити узагальнення, проте окреслює як
проблемні питання так і значні переваги даного
методу діагностики слуху.
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ХІРУРГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ
ГЛУХОТОЮ: П’ЯТИРІЧНИЙ ДОСВІД
Для відновлення слуху у глухих людей
наразі не існує більш ефективного способу ніж
кохлеарна імплантація (КІ) з наступною слуховою реабілітацією. Успіх цього лікування багато
в чому залежить від часу проведення оперативного втручання. Доведено, що у дітей з прелінгвальною глухотою його доцільно проводити
якомога раніше – у віці 1-5 років, у так званий
“період чутливого розвитку мовлення”, під час
якого мозок і гортань здатні навчатися чути і
утворювати звуки мови. При постлінгвальній
глухоті КІ можна виконувати в будь якому віці,
бажано в перші 5 років після втрати слуху, але,
обов’язково, до повного розпаду мовлення.
З 2003 до вересня 2007 року в нашому
відділенні було прооперовано 67 дітей ( 41 хлопчик та 26 дівчинок) з глухотою в віці від 1
року 6 місяців до 15 років. Розподіл за віком
був таким: 1-3 р. – 29 чол., 4-5 р. – 23 чол., 6-9
р. – 8 чол., 9-15 р. – 7 чол. Щодо володіння мовленням: прелінгвальна глухота – 62 чол., постлінгвальна глухота – 5 чол. Можливі етіологічні фактори були різними: патологія вагітно-
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сті та ведення пологів – 21 дитина, використання аміноглікозидних антибіотиків – 6 дітей,
гострі респіраторні інфекції в перші місяці
життя – 5 дітей, 1 дитина з множинними аномаліями розвитку кінцівок і вродженою глухотою, 4 дитини перенесли епідемічний паротит,
1 дитина із спадковою глухотою та 3 дітей після гнійного менінгіту. У решти причину виявити було неможливо.
Відбір хворих на КІ включав тональну
порогову або ігрову аудіометрію, реєстрацію
коротколатентних слухових викликаних потенціалів, тимпанометрію и реєстрацію акустичних
рефлексів,
комп’ютерну
томографію
–
обов’язково та магнітно-резонансну томографію
– при наявності показань, консультацію психолога. Електротестування (промонторіальний
тест) проводили не у всіх хворих. Обов’язково
брали до уваги відсутність протипоказань для
проведення оперативного лікування з боку внутрішніх органів, а також наявність мотивації у
батьків – їх добровільну згоду на операцію та
довгу (роки) післяопераційну реабілітацію.

Критеріями відбору дітей для проведення
кохлеарного протезування були: наявність двобічної глухоти з порогами слуху більше 90 дБ в
зоні мовних частот (500-4000 Гц), пороги реєстрації КСВП не менше 90 дБ – 100 дБ (HL); тимпанограма типу “A” з обох боків та відсутність
акустичного рефлексу; наявність порогів слухових відчуттів при електричному подразненні
стимулами різних частот (31 Гц – 1000 Гц), а також наявність у батьків мотивації для оперативного втручання та наступної реабилітації.
Всіх дітей прооперовано за традиційною
методикою. Виконували задню тимпанотомію,
формували ложе для імпланта, проводили кохлеостомію в області основного завитку завитки,
вводили через кохлеостому активний електрод,
а пасивний розміщували в області скроневого
м’яза. Проводили тестування електродів на підставі оцінки стапедіального рефлексу. Після
фіксації імпланту та електродів рану ушивали. У
55 пацієнтів використовували кохлеарний дванадцятиканальний імплант фірмы “Med-El”
(C40+ M – 46 чол., Pulsar – 7 чол., C40+ S – 2
чол.), 12 дітям вживили імпланти фірми
”Nucleus” (C124M). При інтраопераційному моніторингу функціонального стану імпланту у
всіх хворих отримано позитивну відповідь.
61 операцію проведено на правому и 6 на
лівому вусі. У одного хворого в зв’язку з інтраопераціною травмою барабанної перетинки од-

ночасно з кохлеарною імплантацією виконано
мірингопластику.
Шви видаляли на 7-8 добу після оперативного втручання, а на 9-10 добу всі пацієнти
виписані із стаціонару для подальшої слухової
реабілітації.
З ранніх ускладнень слід відзначити парез
мімічної мускулатури на стороні втручання в
зв’язку з інтраопераційним ураженням лицьового нерва у 3 хворих. У одного з них проведено
реоперацію з декомпресією лицьового нерва. У
всіх хворих консервативне лікування супроводжувалось позитивним клінічним ефектом.
Віддалені ускладнення були такими. Через рік у одного хворого (якому виконували мірингопластику) виник гнійний середній отит і
йому проведено сануючу операцію з тимпанопластикою без заміни імпланта. У одного хворого
в зв’язку з аномальним розташуванням лицьового нерва в правому середньому вусі виконано
повторну операцію на лівому вусі. У одної дитини через вихід із строю кохлеарного імпланту
проведено реоперацію із заміною протеза.
Всі пацієнти доволі успішно проходять
слухову реабілітацію. Проте ступінь її успішності не у всіх хворих однакова. Через 6 місяців
після кохлеарної імплантації, проведеної у віці
до 3-х, 3-5 та 5-7 років, мовні та немовні сигнали сприймали, відповідно, 100% , 60% та 30%
прооперованих дітей.
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Д.А.ЗИНЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ «ДЕНЕБОЛА» В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НАРУЖНОГО УХА
Цель. Оценка клинической эффективности и безопасности парентерального применения препарата ДЕНЕБОЛ в лечении пациентов с
воспалительными заболеваниями наружного
уха.
Денебол (рофекоксиб) – нестероидный
противовоспалительный препарат, который угнетает синтез простагландинов за счет высокоселективного ингибирования ЦОГ-2, одного из
ключевых ферментов воспалительного процесса. Биодоступность препарата после внутримышечного введения достигает 100 %. Время создания максимальной концентрации рофекоксиба
в плазме кровы равняется 45 минутам, хотя

обезболивающий эффект наступает уже через
10-30 минут после введения. Примерно 87% рофекоксиба связывается в организме с белками
плазмы крови при концентрации 0,05-25 мкг/мл.
Рофекоксиб метаболизируется преимущественно в печени и в небольшом количестве (меньше
1 %) в почках. 72 % препарата выводится с мочой в виде метаболитов, основные из которых
не обладают способностью ингибировать ЦОГ-1
и ЦОГ-2.
Материалы и методы. Пролечено 56
больных с воспалительными заболеваниями наружного уха. Больные были разделены на 3
группы. В І-ю группу было отобрано 22 боль-
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ных с фурункулом наружного слухового прохода в возрасте от 16 до 43 лет (в среднем –
31,45±3,25 г), 8 мужчин и 14 женщин. Во ІІ-ю
вошло 28 больных с острым (n=13) и обострением хронического наружного отита (n=15), 16
мужчин и 12 женщин в возрасте от 16 до 40 лет
(в среднем – 28,18±2,16 г). В третьей – было 6
пациентов (мужчин) с перихондритом ушной
раковины в возрасте от 19 до 31 года (в среднем
24,42±1,15 г). У всех больных давность заболевания от появления первых симптомов составляла от 1-х до 4-х суток
Выбор пациентов с данной патологией
обусловлен особенностями анатомического
строения этой области, воспаление которой, как
правило, сопровождается сильным отеком и выраженным болевым синдромом. Диагноз устанавливался на основании жалоб, данных анамнеза и оториноларингологического осмотра.
Контроль за динамикой лечения осуществлялся
на основании субъективных критериев (жалобы
больных) и по данным осмотра (выявление при
отоскопии уменьшения отека и гиперемии кожи
наружного слухового прохода), а также с учетом
результатов общего анализа крови.
В обследование не были включены пациенты с повышенной чувствительностью к рофекоксибу и другим НПВП в анамнезе, больные
бронхиальной астмой и сахарным диабетом, а
также, лица, перенесшие инсульт или/и инфаркт.
Всем больным проводилось выполнение
общего анализа крови и исследование функции
печени до и после лечения.
Пациентам всех групп Денебол (рофекоксиб) производства фирмы MILI Health Care, Ltd.
(Великобритания) назначался больным в дозе 50
мг 1 раз в день внутримышечно (в/в введение
запрещено!) в течение 5 дней. Кроме этого
больные получали соответствующее лечение:
антибиотики – цефалоспорины ІІ-ІІІ поколения
в среднетерапевтической дозе, антигистаминные препараты, средства, улучшающие микроциркуляцию (фрагмин), дегидратационные
средства.
В случае низкой эффективности проводимой терапии некоторым пациентам к назначениям было добавлено введение анальгетиков
и системных кортикостероидов. У 17 пациентов
(77%) I-й группы и у 6 пациентов (100%) ІІІ-й
группы был применен хирургический метод лечения.
Результаты. Эффективность лечения
больных с применением препарата ДЕНЕБОЛ
оценивалась нами на основе динамики клинических проявлений заболевания в баллах согласно
следующей шкале:

36

− 0 баллов – отсутствие эффективности (к
3-му дню лечения наблюдалось отсутствие улучшения/ухудшение клинических проявлений
заболевания);
− 1 балл – низкая эффективность (к 5-7-му
дню лечения наблюдалось незначительная позитивная динамика);
− 2 балла – умеренная эффективность (к
3-5-му дню наблюдалась позитивная динамика
заболевания; к 7-10-му дню – значительное улучшение состояния больного);
− 3 балла – высокая эффективность (к 3-5му дню наблюдалась выраженная позитивная
динамика заболевания; к 7-10-му дню – отсутствие клинических проявлений заболевания или
его обострения).
Безопасность и переносимость применения Денебола оценивали следующим образом:
1. Полное отсутствие побочных эффектов (0 баллов – очень хорошая переносимость).
2. Незначительные побочные эффекты,
которые не существенно мешают больному и не
требуют отмены препарата (1 балл – хорошая
переносимость).
3. Побочные эффекты, которые существенно мешают больному и требуют назначения
симптоматичной терапии (2 балла – удовлетворительная переносимость).
4. Побочные эффекты, которые существенно мешают больному и требуют отмены
препаратов (3 балла – неудовлетворительная
переносимость).
5. Побочные эффекты, которые создают
экстренную медицинскую ситуацию, требуют
немедленной отмены препарата и неотложной
медпомощи пациенту (4 балла – крайне неудовлетворительная переносимость).
В І-й группе при отсутствии эффективности лечения (выраженный болевой синдром несмотря на проведенное накануне вскрытие фурункула) 2 пациентам были назначены на ночь
наркотические анальгетики, а 3-м пациентам со
слабой эффективностью дважды в день в/м вводили раствор анальгина (50% – 2 мл).
Во ІІ-й группе 4-м больным с острым наружным диффузным отитом при низкой эффективности лечения (значительные отек и гиперемия, выраженная болезненность) была назначена терапия кортикостероидами: дексаметазон 8
мг в/м 2 раза в день в течение 2-3 дней.
Среди пациентов III группы отмечались умеренная и высокая эффективность лечения (стойкая
положительная динамика, отсутствие секвестрации
хряща), что, помимо терапевтического воздействия,
объясняется хирургическим вмешательством с широким дренированием очага воспаления.

Оценка терапевтической эффективности лечения пациентов
с воспалительными заболеваниями наружного уха
Шкала оценки эффективности
0 баллов – эффективность отсутствующая
1 балл – низкая эффективность
2 балла – умеренная эффективность
3 баллы – высокая эффективность
Средняя оценка эффективности в баллах

У всех пролеченных пациентов мы не наблюдали случаев побочного действия препарата
(0 баллов – очень хорошая переносимость).
Выводы.
1) Клиническая эффективность применения препарата ДЕНЕБОЛ при лечении пациентов с воспалительными заболеваниями наружного уха (фурункул наружного слухового прохода, наружный диффузный отит, перихондрит

I группа (n=22)
2
3
2
15
2,4

II группа (n=28) III группа (n=6)
4
7
2
17
4
2,46
2,67

ушной раковины) составляет 84%, (выздоровление и клиническое улучшение).
2) Клиническая переносимость препарата
ДЕНЕБОЛ в данном исследовании была очень
хорошей (0 баллов.)
3) ДЕНЕБОЛ является эффективным и
безопасным патогенетическим средством в лечении пациентов с воспалительными заболеваниями наружного уха
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М.А. ЗОЛОТАРЕВА, Л.В. ГУЛЯЕВА, А.А. БОНДАРЕНКО, В.В. МУРАНОВА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
НАРУЖНЫЕ ОТИТЫ У ДЕТЕЙ
По данным статистики в последние годы
отмечается тенденция к увеличению частоты наружных отитов у детей. Мы считаем, что это
обусловлено дисбактериозами детского возраста,
а также различными факторами, ослабляющими
реактивность детского организма (неблагоприятными экологическими факторами, нерациональным применением лекарственных препаратов, в
первую очередь антибиотиков). Развитию наружного отита у детей по нашим наблюдениям
способствуют два основных фактора: занос инфекции острым предметом, а так же попадание и
накопление влаги в наружном слуховом проходе.
По данным лаборатории РДКБ воспаление наружного уха вызывают чаще всего: золотистый
стафилококк, пиогенный стрептококк, синегнойная палочка, энтеробактеры, грибы рода Candida,
Aspergillus, Рeniсillium, вирусы.
Среди форм наружного отита нами диагностированы диффузный и ограниченный (фурункул
наружного слухового прохода) наружный отиты.
Ограниченный наружный отит по данным
анамнеза возникал в результате внедрения воз-

будителей инфекции в волосяные фолликулы и
сальные железы фиброзно-хрящевого отдела
наружного слухового прохода при травматических манипуляциях в ухе различными предметами. Иногда воспалительный процесс в нашей
практике распространялся и на околоушную
клетчатку. В случаях локализации фурункула на
задней стенке слухового прохода нередко приходилось проводить дифференциальный диагноз с мастоидитом.
В клинике диффузного (разлитого) наружного отита превалировали зуд, боль, гнойные выделения с неприятным запахом. Боль в
ухе усиливалась при движениях в височнонижнечелюстном суставе (жевание, открывание
рта), в некоторых случаях иррадиировала в височную или зачелюстную область.
Увеличилось и количество наружных отитов грибковой этиологии. К возникновению отомикоза у детей, возможно, приводят иммунные,
гормональные, обменные нарушения, аллергия. К
характерным симптомам отомикоза мы относили
интенсивный, практически постоянный зуд, шум в
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ухе, выделения из уха. Характер отделяемого зависел от вида возбудителя: казеозные массы белого или сероватого цвета были свойственны
Candida albicans, черного цвета – Aspergillus niger,
желтоватого – Aspergillus flavus, зеленоватого –
Penicillium. Боль в ухе у наших пациентов отсутствовала или была нерезко выражена.
Повысился и удельный вес нетипичных
клинических проявлений наружного отита, а так
же осложненных форм заболевания. Так нами
диагностированы гранулирующие формы наружного отита. Заболевание у детей протекало с
образованием грануляций на барабанной перепонке и стенках слухового прохода. Воспаление
наружного уха в сомнительных случаях мы

дифференцировали с воспалением среднего уха,
с этой целью нами были произведены рентгенографии в проекциях Шюллера, Майера, Стенверса, аудиометрия.
Таким образом, воспалительные заболевания наружного уха разнообразны по этиологии, патогенезу, клинической картине и тяжести
течения. Структура возбудителей наружного
отита неоднородна и включает бактериальную
грамположительную и грамотрицательную микробную флору, грибы и вирусы. Это определяет
необходимость дифференцированного подхода
к лечению каждого конкретного больного, основанного на подробном клиническом и лабораторном исследовании.
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М.А. ЗОЛОТАРЕВА, Л.В. ГУЛЯЕВА, А.А. БОНДАРЕНКО, В.В. МУРАНОВА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ПРОБЛЕМА ИНОРОДНЫХ ТЕЛ УХА В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ
С наступлением лета проблема инородных тел уха особенно обостряется и занимает в
работе детских отоларингологов Крыма важное
место. Связано это, с одной стороны, с длительным каникулярным периодом, загородными поездками, купанием в море и различных водоемах, с другой стороны – любое инородное тело
доставляет неприятные ощущения и стремление
избавиться от них, что часто подталкивает
взрослых на попытки самостоятельно решить
эти проблемы. Введение в слуховой проход
спички, палочки или спицы без зрительного
контроля, для удаления инородных тел приводит к травме кожи, так как она очень тонкая –
0,1 мм и поэтому легко ранимая, с ощущением
боли и кровотечением из уха.
Наиболее часто среди не живых инородных
тел в нашей практике встречаются пуговицы, бусины, горох, косточки от ягод, семечки, песок,
мелкая галька, небольшие камешки – обычно они
не вызывает острой боли у детей. Бывает, что в
ухо заползают насекомые (мошки, мухи, блохи,
тараканы), которые вызывают чувство жжения,
распирания, боли, понижение слуха.
Не зависимо от природы инородного тела если они выполняют большую часть слухо-

вого прохода или весь целиком, то у больных
появляются шум в ушах, снижение слуха и постепенно развиваются воспалительные явления.
Диагностика инородных тел уха не представляет трудностей и основывается на анамнезе, отоскопии, аудиометрии. Удаление же их в
определенных случаях значительно затруднено.
Так, например, исходя из нашего опыта, инородное тело в наружной части слухового прохода удалить легче и безопаснее, чем из костного
отдела, куда часто проталкивают его при самостоятельных попытках удалить.
Особенно мешает удалению инородного
тела сужение наружной части костного отдела
слухового прохода, изгибы слухового прохода и
синус меатус перед барабанной перепонкой,
куда инородное тело может попасть при неумелых попытках его удаления. Особенно сложно
удалить вклиненные инородные тела или внедренные в барабанную полость.
Следует отметить, что само наличие инородного тела в наружном слуховом проходе не
представляет опасности для ребенка, в то время
как несоответствующие попытки его удаления
могут грозить осложнениями.
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Б.Г.ІСЬКІВ, В.І.ЧЕРНИШУК, О.Ф.КІНЕВСЬКИЙ (КИЇВ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ; УКРАЇНА)
КРІОЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЗОВНІШНЬОГО ВУХА
Для кріодеструкції пухлин зовнішнього
вуха використовували спеціально розроблений
апарат, створений співробітниками Інституту
фізики НАН України і співробітниками кафедри
отоларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Особливістю апарату є те, що його горизонтальна
частина, до якої прикріпляються зонди зроблена
під кутом, що дозволяє краще спостерігати за
процесом замороження.
Кріолікування проведено у 112 хворих, із
них у 8 – з атеромами, у 12 – з папіломами, у 25
– з келоїдами часточки вуха, у 67 – з гемангіомами зовнішнього вуха і привушної ділянки.
Кріолікування атером в стані нагноєння. Атероми – це доброякісні пухлини, які мають оболонку, в центрі яких розташовується
жироподібний вміст. Атероми при своєму розвитку збільшуються в розмірі, багато з них нагноюються. Розташовується мішок атероми в
ділянці часточки вух, в завушній ділянці, по передній складці прикріплення вушної раковини.
Нагноєння атером характеризується болем, припухлістю і гіперемією шкіри, підвищенням температури тіла. Частіше нагноєні атероми самовільно розкриваються.
Зрідка хворі звертаються з нагноєною
атеромою коли провести хірургічне видалення її
не доцільно. Частіше хворі поступають із самовільно розритими атеромами.
Нами розроблена методика кріохірургічного лікування нагноєних атером за допомогою
кріодиструкції, коли кріозондом заморожують
капсулу пухлини з внутрішнього боку. Після
того, коли нагноєна атерома очищується від
гною і жироподібного вмісту, через рану вводиться в середину кріозонд і проводиться кріодеструкція оболонки атероми в два сеанси тривалістю 40 секунд (поки шкіра атероми не покриється інеєм). Після кріодеструкції кількість
виділень з рани збільшується, потім вона звужується, виділення припиняються і рана заживає. З 8 хворих позитивний ефект отримано у 6
випадках, а рецидив наступив у 2-х хворих через два роки. У цих 2-х хворих проведено повторну кріодеструкцію, і більше рецидиву не
спостерігалось. Кріодеструкція атером за розробленою методикою є більш ефективним методом лікування ніж їх усунення хірургічним
шляхом.
Кріолікування папілом зовнішнього слухового ходу. Кріодеструкція папілом проводилась кріозондом діаметром 3мм. При папіломах
розміром до 1 см кріозонд приставляли до ніжки

папіломи і замороження проводили протягом 30
секунд двічі, при папіломах більше 1 см замороження проводили 2 а то й 3 рази. Відторгнення папілом від шкіри наступало на 7-й день, рана покривалась тонким ніжним рубцем Папіломи це доброякісні утворення частіше вірусного
походження. Лікування проводилось у 12-ти
хворих, при спостереженні протягом 5-ти років
рецидивів не спостерігалось.
Кріолікування келоїдних потовщень (рубців) вушних мочок. Келоїдні рубці утворюються у хворих при проколюванні часточки вух
для носіння сережок. Лікування проведено у 25
хворих, в осіб жіночої статі різного віку. Кріодеструкція проводилась в 3-4 цикли протягом 34 сеансів. Спочатку келоїдні рубці покривались
пухирями, які через 7 днів покривались кріонекрозом. Келоїд зменшувався в розмірі і ставав
м’яким при пальпації і в подальшому повністю
розсмоктувався. При спостереженні в середньому протягом 10-ти років рецидивів не відмічалось.
Кріолікування хворих з гемангіомами.
Питання про виникнення гемангіом до кінця не
вирішено. Гемангіоми відносять до рідкісних
новоутворень в ділянці зовнішнього вуха. За
даним Н.Б. Сітковського та М.У. Новака (1978)
в 90% випадках гемангіому знаходять після народження, деякі виникають після 2-х місяців.
Лікування проведено у 67 хворих. Із них у
віці від 1 до 6 років – 23, від 15 до 50 років – 15,
від 51 до 55років – 16, старше 55 у трьох чоловік. Гемангіоми вушної раковини і привушної
ділянки діагностовано у 13 чоловік, зовнішнього
слухового ходу – у 9. У 45-ти чоловік відмічались гемангіоми зовнішнього вуха які поширювались на ділянку лоба або верхнього повіка і
приносову ділянку. Капілярна гемангіома виявлена у 45 хворих, кавернозні – 10, змішані – 12.
Лікування проводилось в амбулаторних умовах.
При кріодеструкціі капілярна гемангіома і оточуючі тканини в межах 2-3 мм ставала білою,
щільною і після розмороження мала блідорожевий колір. Час експозиції становив 30-40 с
в межах гемангіоми. Через 6-7 годин на місці
кріодії виникає пухир, який розкривається через
3-4 доби і формується зона кріонекрозу. На 7-й
день струп, який покриває заморожену ділянку
утворюється кірочка, яка поступово чорніє і через два тижня відпадає. На місці пухлини утворюється тоненький рожевий рубець. При кріолікувані хворих з кавернозною гемангіомою використовуємо 2-3 сеанси кріодеструкції. Повто-
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рна кріодеструкція виконувалась через 2-3 дні,
коли зменшувались реактивні явища.
Метод лікування пацієнтів з гемангіомами за допомогою автономного кріоапарату тех-

нічно простий, дозволяє безболісно і безкровно
провести втручання і отримати задовільні клінічні результати.
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Ю.Р. КАРАЛ (ОДЕССА, УКРАИНА)
О ПРИЧИНАХ АЭРООТИТА И ЕГО ЛЕЧЕНИИ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
После некоторого «затишья» за последние
годы пассажиронагрузка на Одесский аэропорт
вновь выросла. Так, в 2006 году через Одесский
аэропорт прошло 697 тысяч пассажиров, что на
127% больше, чем в 2004 году. За последнее
время в ЛОР-кабинете поликлиники также отмечается некоторое увеличение числа пациентов с аэроотитом. В 2004 году зарегистрировано
– 4 пациента, 2005 г. – 10, 2006 г. – 14, а в первом полугодии 2007 г. – 11 пациентов.
Как известно, причиной аэроотита является нарушение проходимости слуховой трубы,
что затрудняет процесс выравнивания давления
в барабанной полости и в наружном слуховом
проходе.
При подъеме самолета выравнивание давления в барабанной полости и в наружном слуховом проходе происходит постепенно.
А при снижении – давление в наружном
ухе быстро повышается, в среднем ухе остается
относительное разряжение – вакуум. Аэроотит
чаще возникает при воспалении слизистой оболочки слуховой трубы, нарушении ее проходимости в случае быстрого снижения самолета.
Неблагоприятными факторами также являются: наличие у больных шипов, гребней, искривлений носовой перегородки, риносинусита.
Больные жаловались на чувство заложенности в
ушах, понижение слуха. При отоскопии в большинстве случаев наблюдались втяжение барабанной перепонки и инъекция сосудов вдоль
рукоятки молоточка.
У двух больных, на фоне резкого понижения слуховой функции, отмечены также диффузная гиперемия барабанных перепонок со
звоном и шумом в ушах, с температурой до 380.
Этим пациентам было рекомендовано лечение в
стационарных условиях. Установлен такой факт
© Ю.Р. Карал, 2007
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– подавляющее большинство больных (37), при
наличии насморка и заложенности в носу перед
полетом и во время снижения самолета, не
пользовались сосудосуживающими каплями. У
10 пациентов обнаружено искривление носовой
перегородки, у 8 – риносинусит, у 6 – хронический гипертрофический ринит.
Лечение больных было направлено на
восстановление вентиляции среднего уха путем
применения сосудосуживающих средств в нос,
при необходимости продувание слуховой трубы баллоном Политцера, кратковременный
пневмомассаж барабанных перепонок воронкой Зигле, вкладывания турунд, смоченных
отизолом, полидексом, в наружный слуховой
проход.
Кроме общего и местного лечения больные принимали и физиотерапевтические процедуры (лазер, биоптрон ПРО и др.). У больных, у
которых одновременно был выявлен риносинусит в комплекс лечения нами применялась вакуум-терапия с перемещением смеси препаратов:
«ЭЙ-ПИ-ВИ», диоксидин, гидрокортизон 1 раз в
день (курс лечения от 5 до 7).
Больным с гипертрофическим ринитом
после купирования процесса в ухе, как завершающий этап лечения, была произведена криоконхотомия. Больным с искривлением носовой
перегородки была рекомендована септумоперация.
Наши наблюдения позволяют заключить,
что лечение больных аэроотитом в поликлинических условиях оказалось достаточно эффективным. В целях профилактики рецидива аэроотита всем пациентам в дальнейшем перед полетом рекомендовалось принимать сосудосуживающие капли в нос продолжительного действия (називин и др.).

ОЛ.ОМ.КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЗЛОЯКІСНИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ЗОВНІШНІЙ ОТИТ – ОПИС ВИПАДКУ
Розвиткові злоякісного некротичного зовнішнього отиту (ЗНЗО) сприяють цукровий діабет, зниження неспецифічної опірності та імунного захисту, анемія, атеросклероз, інфікування
синьогнійною паличкою через пошкодження
шкіри зовнішнього слухового ходу. Спостерігається активний ріст грануляційної тканини, схильної до некрозу. Процес розповсюджується
через місце через преформовані щілини зовнішнього слухового ходу на м'які тканини привушної ділянки, хрящі та кістку. Виникає некротичний паротит, який може ускладнитися ураженням лицевого нерва, хондроперихондритом вушної мушлі та зовнішнього слухового ходу, периоститом, згодом остеомієлітом скроневої кістки, а часто-густо й основи черепа, паралічами
черепномозкових нервів.
За останні 2 роки в ЛОР-клініці Львівського національного медичного університету ми
спостерігали лише один випадок ЗНЗО. Пацієнт
звернувся з приводу гнійно-кров’янистих виділень з правого вуха, болю в правому вусі. При

огляді встановлено оголену кістку зовнішнього
слухового ходу та грануляційну тканину в ділянці переходу його кісткової частини в хрящову.
При бактеріологічному дослідженні висіяно монокультуру синьогнійної палички. При первинному огляді звернули на себе увагу численні
рубці на задній поверхні шиї, пов’язані з фурункульозом. Обстеження у ендокринолога дозволило встановити цукровий діабет.
Інтенсивне лікування, яке проводилося на
тлі антидіабетичної терапії, полягало у крапельному довенному введенні ципрофлоксацину (по
500 мг двічі на день впродовж тижня з наступним призначенням цього антибіотика досередини по 400 мг двічі на день). Окрім цього проводитися детоксикаційні заходи, корекція гомеостазу, гіпербарична оксигенація.
Повного видужання вдалося добитися
після трьох тижнів вказаного лікування. Добрий ефект і відсутність ускладнень зумовлені,
на нашу думку, своєчасним початком лікування.
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ОЛ.ОМ.КІЦЕРА, ОЛ.ОЛ.КІЦЕРА, Б.О.ПОШИВАК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ОТОМІКОЗУ (АСПЕРГІЛЬОЗУ)
За нашими спостереженнями, інфікування шкіри зовнішнього вуха грибком асперґілюс
найчастіше зустрічається у осіб, що контактують зі старим одягом та шматтям: збирачів макулатури, гардеробників, працівників скупок та
крамниць “секонд генд”, пралень, хімчисток.
Укоріненню спор грибка сприяють запальні
процеси шкіри зовнішнього вуха, її мацерація,
пошкодження рогового шару, підвищена вологість (“вухо плавців”), а останнім часом – широке застосування для чищення вуха паличок з
ватою, доступних в кожному кіоску. Відомо,
що ці вироби виготовляються з нестерилізованої вати, зазвичай інфікованої грибками
Aspergillus.
За останні 2 роки в Львівській обласній
консультативній поліклініці та консультативному кабінеті кафедри оториноларингології ми
спостерігали 39 осіб з аспергільозом зовнішнього вуха.

Хворі скаржилися на затикання вуха, виділення з нього, свербіння, що спонукувало до
розчухування шкіри зовнішнього слухового ходу принагідними предметами. При отоскопії
спостерігалося посилене лущення пластів роговіючого епітелію шкіри зовнішнього слухового
ходу. Здебільшого його вміст уявляв собою сочисті пластівці, що нагадував розмочений фільтрувальний чи промокальний папір, або мокре
хутро білого, жовто-зеленого або чорного кольору.
Мікоскопія дозволила виявити міцелій,
характерний для грибка аспергілюс у 20 хворих.
При отоскопії з використанням оглядового мікроскопа у трьох хворих вдалося побачити характерні конідієносці зі споровими головками. В
інших випадках діагноз ставився на підставі характерних клінічних змін.
Лікування: Перш за все зовнішній слуховий хід якнайдокладніше звільняли від пласті-
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вців – скупчень міцелію та злущеного епідермісу. Це найкраще та найощадливіше вдавалося при використанні бінокулярного мікроскопа,
відсмоктувача та мікрощипців. Шкіру зовнішнього слухового ходу двічі-тричі на день змащували розчином нітрофунґіну або рідиною
Кастеллані. Рідини досить інтенсивно втирали
в уражену шкіру, причому після підсихання
шкіри процедуру повторювали. Коли шкіра
вдруге підсохла, її делікатно змащували одною
з наступних протигрибкових мазей чи кремів
двічі-тричі на день: “Кандид” (1%), “Клотрима-

зол” (1%), “Кетоканазол” (2%), “Дактарин”
(міконазол нітрат).
Якщо наступних днів у зовнішньому слуховому ході знову з’являлися патологічні нашарування, їх повторно видаляли, а обробку шкіри
нітрофунґіном чи рідиною Кастеллані повторяли.
В усіх випадках внаслідок вищенаведеного лікування вдалося добитися або видужання (у
36) або тривалої ремісії (у 3 хворих) тривалістю
1-2 роки. В жодному випадку не доводилося
застосовувати загальну протигрибкову терапію.
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ОЛ.ОМ.КІЦЕРА, ОЛ.ОЛ.КІЦЕРА, Б.О.ПОШИВАК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ДИФУЗНОГО ЗОВНІШНЬОГО ОТИТУ
Дифузний зовнішній отит спричинюється
стрептококами, стафілококами, пневмококами,
синьогнійною паличкою. Інфікуванню сприяють
подряпини та ерозії внаслідок очищення вуха
різними побутовими предметами, мацерування
шкіри зовнішнього слухового ходу при праці в
умовах підвищеної вологості.
За 2006 і перше півріччя 2007 року в
Львівській обласній консультативній поліклініці
та консультативному кабінеті кафедри оториноларингології дифузний зовнішній отит діагностовано у 101 хворого. Хворі скаржилися на біль
у вусі, зниження слуху, виділення з вуха серозного або гнійного характеру. Шкіра зовнішнього слухового ходу в його хрящовоперетинчастій та кістковій частинах була припухлою, червоною. У 13 хворих спостерігалися
пухирці, наповнені серозно-кров’янистою рідиною, у 24 – надмірне лущення епітелію. Отоскопія у 35 пацієнтів була утруднена звуженням
зовнішнього слухового ходу і вимагала застосування вузенької лійки. Поступово біль змінювався свербінням, що спонукало хворого до розчухування запаленої шкіри, і вторинного інфікування.
Діагноз ставився передусім на підставі
даних отоскопії. Проте, через значну болючість, хворі здебільшого противилися введенню навіть вузької вушної лійки. У таких випадках обмежувалися оглядом лише зовнішньої
частини зовнішнього слухового ходу, а середній отит виключали на підставі рентгенографії
або комп’ютерної томографії скроневих кісток.
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Лікування. Передусім делікатно і асептично звільняли зовнішній слуховий хід від лусочок, шкуринок, рідких виділень. До очищеного
зовнішнього слухового ходу вводили на 1...2
години вузеньку марлеву турунду, просочену
оксициклозолем, оксикортом-аерозолем. Перед
уведенням просоченої турунди до вуха вичікували доки випарує фреон. Завдяки вмістові у
згаданих препаратах кортикостероїдного гормону та антибіотика широкого спектру дії гострозапальні зміни швидко минали. В стадії мокнуття обробляли шкіру зовнішнього слухового ходу
фукорцином – рідиною на основі фуксину. З
офіцинальних крапель, рекомендованих для лікування зовнішнього отиту, найчастіше застосовували: “Гаразон” (містить розчини ґентаміцину
та бетаметазону), “Полідекса” (розчини неоміцину, поліміксину В сульфату та дексаметазону), “Отофа” (містить розчин рифампіцину),
Краплі, які містять ототоксичні антибіотики
(неоміцин, ґентаміцин та ін.) застосовували лише при впевненості у відсутності перфорації
барабанної перетинки. Після ліквідації гострозапальних змін призначали мазі, що містять
ґлюкокортикоїдні препарати та антибіотики за
винятком тих, що мають у своєму складі саліцилову кислоту: “Лорінден-С”, “Гіооксизон”, “Локакортен”, “Флуцинар” та ін. У 12 хворих з добрим результатом застосовано суспензію флуренізиду 2...3% з додатком дімексиду та мазь аналогічного складу. Флуренізид – препарат синтезований на кафедрі фармацевтичної хімії Львівського медичного університету, окрім бактеріостатичної дії, спектр якої розширюється в присут-

ності дімексиду, має ще й імуномодуляційні властивості. За наявності ерозованих поверхонь застосовували до зовнішнього слухового ходу дрібний порошок сорбенту аеросилу-полісорбу, імосґент (ґентаміцин, адсорбований на аеросилі).
Застосування випромінювання низькоенергетичного лазера (напр. гелій-неонового)
мало на меті не лише протизапальну, але й аналгетичну дію.
Загальне лікування застосовували при тяжкому перебігу у 21 хворого. Воно полягало в
неспецифічній десенсибілізації: застосуванні
антигістамінних препаратів, довенному введенні
кальцію глюконату чи кальцію хлориду. Загаль-

на антибіотикотерапія – макролідні антибіотики
застосовувалася у 16 випадках ускладненого
дифузного зовнішнього отиту з тяжким перебігом.
Результати. В усіх випадках внаслідок
проведеного лікування вдалося добитися або
видужання (у 81), або тривалої ремісії (у 20 хворих).
Наш досвід вказує на те, що застосування
мазей при дифузному зовнішньому отиті ефективне лише при їх аплікації на суху поверхню.
При ексудативних формах найефективнішим
ліком, який дозволяє добитися сухої поверхні
шкіри, виявився загальнодоступний фукорцин.
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В.В.КІЩУК, О.Д.БОНДАРЧУК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ БІОКОМПОЗИТІВ СИНТЕКІСТЬ (БКС) ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ
КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ, ЛОР-ОРГАНІВ, РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
(В НАСЛІДОК ОПЕРАЦІЙ, ЧИ ПОСТТРАВМАТИЧНІ)
БІОКОМПОЗИТИ СИНТЕКІСТКА (БКС)
– група біоактивних неорганічних синтетичних
композиційних матеріалів, близьких по складу
до мінералу природної кістки, призначених для
вирішення різноманітних задач хірургічного
відновлення кістки при травмах, пухлинах, та
захворюваннях кісткової тканини, повністю чи
частково резорбуємих в організмі в запланований час з використанням імплантованого матеріалу для відтворення нової повноцінної кістки
та володіючих, при необхідності, також іншими
біологічними властивостями – бактеріоцидними, властивістю стимулювання репаративних
процесів та ін.
БКС випускається у вигляді порошків,
гранул різного розміру і пористості, а також у
вигляді пористих і щільних блоків і фігурних
імплантів, які готують по моделям кісткових
дефектів, наприклад дефектів кісток черепа, максимальний розмір до 10-15 см.
БКС являється біоактивним, тобто має
властивості: остеоінтеграції, остеокондуктивності і остеостимуляції. БКС повністю резорбується в запланований час – від 6 тижнів до кількох
років, замінюючись кістковою тканиною, побудованій з продуктів резорбції. Характер резорбції керується і планується складом і структурою
БКС.
Метою наших досліджень є розробка і
впровадження в оперативну ЛОР практику но-

вих методів лікування хворих з кістковими дефектами лор органів.
Матеріали і методи. Ми використовували БКС, якою проводили облітерацію післяопераційної порожнини у хворих на хронічні та гострі середні отити під час операції та в різні
строки після неї; а при травматичних ушкодженнях лобних пазух з наявністю ліквореї та
без неї. За 3,5 роки нами було прооперовано 45
різнопланових пацієнтів хворі на хронічні та
гострі середні отити та травми лобних пазу. Вік
хворих коливався в межах від 5 до 65 років. Чоловіків 27 (60%), жінок 14 (31%), дітей 4 (9%).
При хронічних отитах вразі одномоментної пластики посттрепанаційної порожнини після
загольнопорожнинної операції, всю утворену
порожнину виповнюють БКС з кров`ю пацієнта
та антибіотиком. Рана пошарово ушивається. У
випадку з гострим отитом пластика утвореної
порожнин облітерується БКС другим етапом. В
результаті травми лобної пазухи при ліквореї,
веріфікують місце лікворної нориці яку закривають клаптем окістя чи скроневої фасції пацієнта,
та проводять облітерацію пазухи і пошарове
ушиття рани. В нашій практиці також мало місце
застосування БКС при дефектах ЛОР органів
утворених після видалення доброякісних пухлин
які мають походження з кісткової тканини.
За період наших спостережень не було
виявлено ні одного випадку відторгнення мате-
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ріалу. Післяопераційний ліжко день у цих хворих після вище перерахованих операцій складав
від 8 до 12 діб.
Таким чином:
− використання даної методики у певної
категорії хворих значно прискорює їх одужання;

− післяопераційний ліжко день скорочується в 2-3 рази в порівнянні з іншими методами
лікування;
− завдяки своїй гіпоалергенності може застосовуватись у всіх категорій профільних хворих.
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В.В.КІЩУК, Т.А. КИСЛОЩУК, М.Г. ЗАТАЙДУХ, О.П. ШАМРАЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ДОСВІД МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ З ЗНИЖЕННЯМ СЛУХУ
Зниження слухової функції, особливо в
дитячому віці, значно погіршує якість життя,
обмежує можливості в навчанні, здобутті професії, можливості повноцінного існування в суспільстві. Особливої уваги потребують діти підліткового віку. Програма реабілітації дитини з
вадою слуху включає: медичний, педагогічний
та соціальний аспекти. Медична реабілітація
поєднує в собі своєчасне лікування супутньої
патології, що впливає на зниження слуху, своєчасне та якісне протезування та проведення систематичного контролю настройки слухового
апарату (1-2 рази на рік, що визначено програмою реабілітації).
Під нашим наглядом знаходилося 58 дітей
– підлітків, що проходили обстеження та лікування в умовах отоларингологічного відділення
обласної дитячої клінічної лікарні. Основними
скаргами хворих були зниження слуху, погіршення розбірливості мови, особливо в умовах
шуму, та підвищення дискомфорту, що приводило до відмови від використання слухового
апарату
Обстеження хворих включало: аудіомерію, тимпанометрію, ультразвукове дослідження внутрішніх органів, реоенцефалографію, електроенцефалографію, електрокардіографію, рентгенографію шийного відділу хребта та дослідження рівня гормонів та функції нирок, при
призначенні відповідними спеціалістами. За супутньою патологією хворі були поділені на 5
груп: 1 група – 20% (12 чол.), склали захворювання ендокринної системи; 2 група – 40% (23
чол.), склала серцево-судинна патологія, 3 група
– 22% (13 чол.) – вертебробазилярна недостатність, 4 група – 12% (7 чол.) – епілепсія та соматоформні психічні розлади, 5 група – 6% (3 чол.)
– захворювання нирок.
Тактика ведення хворих поєднувала обстеження та лікування супутньої патології. Лі-
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кування сенсоневральної приглухуватості проводилося за даними реоенцефалограми, з використанням фізіотерапевтичних методів та голкорефлексотерапії. Це поєднувалося з заняттями
з сурдопедагогом для адаптації до слухання та
вирішення необхідності корекції настройки слухових апаратів. Залежно від переважних змін на
реоенцефалограмі лікування включало застосування тренталу, кавінтону, актовегіну, піроцетаму, кокарбоксілази, серміону.
При ендокринній патології до лікування
додавалася переважно гормонотерапія, що призначалася ендокринологом, при серцевосудинній патології до лікування додавалася, при
потребі, кардіотропна терапія.
При вертебробазилярній недостатності
лікування починали вертебрологи – медикаментозна терапія проводилася в поєднанні з
комп‘ютерною тракцією хребта з послідуючою
фіксацією коміром Шанца на 2 години, курсом
5-10 днів; в подальшому лікування проводилося
згідно реоенцефалограми.
При патології нирок основне лікування
проводилося згідно призначень нефролога, з
використанням фізіотерапевтичних методів.
Хворі на епілепсією лікувалися протисудомними препаратами та знаходилися під наглядом невролога та психіатра.
Хворі з соматоформними психічними
розладами отримували лікування згідно даних
реоенцефалограми, при поєднанні з лікуванням
психіатра, враховуючи рекомендації що до режиму використання слухових апаратів.
Результати лікування були наступними.
В першій групі покращення слуху, зменшення
дискомфорту та зникнення шуму відмічалося у
10 чол., у 2 чол. слух покращився шум зменшився, але дискомфорт залишився, що повело за
собою корекції настройки слухових апаратів. В
другій групі у 17 чоловік покращився слух, зник

шум у вухах, зник дискомфорт, у 4 чоловік слух
був без змін, шум та дискомфорт значно зменшилися, настройка слухових апаратів корекції
не потребувала, у 2 чоловік стан не змінився,
відмічалося підвищення артеріального тиску,
що потребувало лікування в кардіологічному
відділенні. В 3 групі у 8 чоловік покращився
слух, значно зменшився шум, зник дискомфорт,
у 4 чоловік слух не змінився, шум та дискомфорт зменшилися, у 1 чоловіка слух не покращився, незначно зменшилися шум та знизився
дискомфорт, корекція настройки не принесла
успіху, було рекомендовано індивідуальний режим використання слухового апарату. В четвертій групі хворих покращення слуху не відбулося, дискомфорт та шум у вухах значно зменшилися, корекція настройки проводилася у всіх 7
хворих, згідно їх суб’єктивних відчуттів та був
рекомендований індивідуальний режим викори-

стання слухового апарату по рекомендації психіатра. В п’ятій групі покращення слуху відбулося незначно, шум та дискомфорт значно зменшилися, але знадобилася корекція настройки в
зв’язку погіршенням слуху у 2 чоловік, тому, що
діти хворіли на синдром Альпорта і не мали
стійкої клініко – лабораторної ремісії.
З проведених спостережень слід зробити
певні висновки: 1) відмова підлітків від використання слухових апаратів потребує обстеження
та лікування в умовах стаціонару; 2) при диспансерному спостереженні за хворими з сенсоневральною приглухуватістю обов’язкове врахування супутньої патології; 3) проведене лікування в 95% випадків є ефективним; 4) настройка слухових апаратів потребує корекції в 19%
випадків, при чому в 7% це було зумовлено дискомфортом, в 11% суб’єктивними відчуттями
пацієнтів.
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МОРФОЛОГІЧНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУХЛИН ЮГУЛЯРНОГО
ПАРАГАНГЛІЯ З ЕКСТРА- ТА ІНТРАКРАНІАЛЬНИМ ПОШИРЕННЯМ
Пухлини югулярного (яремного) параганглія за гістологічною будовою є нехромафінними або екстраадреналовими парагангліомами. Джерелом їх розвитку служать рецепторні
утворення одноіменного параганглія. Югулярні
парагангліоми (ПГ) мають здатність поширюватись інтракраніально, що дає негативні клінічні наслідки. Передумовою інтракраніального поширення є анатомічна особливість розташування югулярного параганглія як джерела
розвитку пухлини на цибулині яремної вени у
безпосередній близькості від яремного отвору.
Ступінь поширення ПГ залежить від величини
її проліферативного потенціалу. При цьому
слід відзначити, що висока проліферативна
здатність ПГ нерідко не залежить безпосередньо від гістологічних проявів злоякісності. Зрілі за гістологічними ознаками ПГ можуть супроводжуватись агресивним клінічним перебігом і значним поширенням в оточуючі тканини. З іншого боку, локальний клітинний поліморфізм і навіть інфільтрація капсули клітинами ПГ не є причиною злоякісного клінічного
перебігу пухлини.
Наш особистий досвід дає підставу вважати, що наявність у ПГ певних гістологічних

ознак може свідчити про підвищення проліферативного потенціалу пухлини. До таких ознак
слід віднести альвеолярний тип будови, збільшення відносних розмірів альвеолярних клітинних комплексів, збільшення загальної клітинності пухлини, значно виражений локальний ядерний поліморфізм клітинних елементів, а також
навіть незначні прояви фібриноїдного некрозу в
пухлині. Деякі з цих критеріїв були нами кількісно підтверджені і співставлені з клінічним перебігом пухлинного процесу у хворих.
Для кількісної порівняльної оцінки проліферативної активності ПГ були вибрані пухлини, з яких за ознаками морфологічної зрілості
і клінічного перебігу сформовано три групи: 1)
зрілі ПГ, доброякісні; 2) зрілі ПГ, агресивні за
клінічним перебігом; 3) незрілі ПГ, злоякісні.
Такий розподіл югулярних ПГ по групах збігався в цілому з розподілом пухлин за поширеністю відповідно на: 1) локальні; 2) з великим екстракраніальним поширенням і 3) з екстра- та
інтракраніальним поширенням.
У тканинах трьох зазначених груп пухлин
вимірювали площу оптичного перерізу клітинних ядер (S) та інтегральну яскравість забарвлених ядер (І). Вираховувався коефіцієнт віднос-
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ної організації системи (ВОС), що відбиває величину ядерного поліморфізму популяції клітин
пухлини. На основі плоїдометрії ядер розраховували показник проліферативної активності
клітин ПГ (коефіцієнт проліферації), що є величиною перевищення середньої плоїдності ядер
клітин пухлини над стандартним діплоїдним
рівнем.
Одержані результати дозволили встановити кількісні розбіжності у клітинних популяціях югулярних ПГ з різними морфологічними і
клінічними характеристикапми, а відтак і ступенем їх поширеності. Розподіл показників площі
оптичного перерізу клітинних ядер S і інтегральної яскравості забарвлених ядер І у популяції
пухлинних клітин югулярних ПГ в трьох досліджуваних групах був різним. Він свідчив про
підвищення відносної кількості збільшених ядер
і підсилення варіабельності ядер за цим показником в незрілих ПГ, злоякісних з великим поширенням пухлини. Ядерний поліморфізм незрілих злоякісних ПГ з інтракраніальним поширенням був значно вираженим. Коефіцієнт ВОС
для цієї групи ПГ дорівнював величині 0,07.
Поліморфізм клітинних ядер зрілих ПГ з агре-

сивним перебігом був помірним (ВОС 0,59), а
зрілих ПГ, доброякісних – близьким до норми
(ВОС 0,83).
Аналіз розподілу величин показника І в
різних групах свідчить про зменшення щільності ядерного хроматину по мірі набування ПГ
ознак морфологічної і клінічної злоякісності.
Мало місце асоційоване змінення показників S
та І клітин незрілих ПГ, злоякісних і зрілих ПГ,
доброякісних. Виражено дисоційованою була
зміна показників S та І в зрілих ПГ агресивних,
що дає додатковий кількісний морфологічний
критерій для оцінки підвищеного проліферативного потенціалу гістологічно зрілої ПГ з агресивним клінічним перебігом. За допомогою розрахунку коефіцієнта проліферації одержано кількісне свідчення збільшення інтенсивності росту
незрілої ПГ, злоякісної (КП 5,03) у порівнянні з
зрілою ПГ, доброякісною (КП 1,75).
Таким чином, з допомогою морфометричного підходу були одержані дані про зміни кількісних морфологічних характеристик і виявлена закономірність цих змін в тканинах югулярних ПГ з різними морфологічними і клінічними проявами.
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CОСУДИСТЫЕ ОПУХОЛИ НАРУЖНОГО УХА.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
Ангиомы – довольно редкие опухоли развивающиеся из кровеносных (гемангиомы) или
лимфатических (лимфангиомы) сосудов. Более
часто встречаются в среднем возрасте, и проявляются в поздней стадии развития в виде медленно растущего объёмного образования. Стандартный перечень топических диагностических
методов включает ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и ангиографию. Основным методом лечения является хирургический в объёме резекции опухоли. Удаление ангиом сопровождается массивным кровотечением (500 мл – 1,5 л) в отдельных случаях, иногда при невозможности выделить сонную
артерию приходится применять перевязку этого
жизненно важного сосуда или прибегать к сосудистой пластике. В связи с вышеизложенным
является актуальным применение эндоваскулярных методов диагностики и лечения этих
опухолей. Основной целью метода является
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снижение операционной кровопотери, облегчение удаления опухоли и снижение вероятности
рецидивирования.
Целью работы являлось применение современных технологий диагностики и лечения
сосудиcтых опухолей наружного уха, регистрация непосредственных результатов и определение целесообразности использования данных
методик при данной патологии.
Материалы и методы. В Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И.
Мечникова с 2002 года находилось 20 пациентов с ангиомами наружного уха. У 15 пациентов
опухоли располагались на ушной раковине,
размером до 2 см; данным пациентам выполнен
хирургический вариант лечения (гистологически – все гемангиомы). У 5 пациентов опухоли
имели распространенный характер, гистологически – у 3 ангиоматоз, у 2 – ангиосаркома. Данным пациентам впервые проведено иммуно-

морфологическое исследование опухолей двумя
маркерами: VEGF – фактор роста эндотелия,
VEGFR – рецепторы к фактору роста эндотелия.
Всем пациентам произведена компьютернотомографическая ангиография с целью визуализации сосудистой сети опухоли и питающих ее
сосудов, визуализации путей кровооттока, определения степени васкуляризации опухоли. Всем
пациентам проведено радикальное лечение по
двухэтапной методике: первый этап эндоваскулярный – блокирование сосудистой сети, выключение кровотока в опухоли с транскатетерной артериальной блокадой питающих артерий
– ветвей наружной сонной артерии под контролем. Данная методика проводилась способом
эмболизации с применением PVA, и комбинированным с применением эндоваскулярных
спиралей и эмболизации с применением PVA.
Второй этап лечения радикальная хирургическая операция. У неоперабельной больной эмболизация явилась единственным методом воздействия с целью ликвидации клинических
симптомов. Для эмболизации применяли внутрисосудистые медицинские полимеры которые
обеспечивают артериокапилярную эмболизацию и тем самым предотвращают условия развития коллатерального кровообращения в ранние сроки и предотвращают реканализацию и
раваскуляризацию. Эмболизировались все доступные для катетеризации сосуды, участвующие в питании опухоли.

Результаты. При проведении иммуноморфологического исследования опухолей отмечался высокий уровень экспрессии VEGF и
VEGFR у всех пациентов, что свидетельствовало об онкологической агрессивности и злокачественном характере сосудистых опухолей. Проведение эндоваскулярных методов диагностики
и лечения технически удалось у всех больных.
Кровоснабжение было множественным у всех
опухолей. У 4 больных достигнуто уменьшение
операционной кровопотери до 150-200мл. У неоперабельной больной после эмболизации на
протяжении 14 дней остановился рост опухоли
и произошел сухой некроз ангиоматозной сети с
эпителизацией патологических очагов. Рецидивирования у больных не наблюдалось. Осложнений во время эмболизации и после отмечено
не было.
Выводы. Результаты применения современных методов диагностики и лечения в лечении сосудистых опухолей наружного уха полученные нами соответствуют данным литературы
об эффективности метода. Данные методики
возможно применять не только у кандидатов на
хирургическое лечение, но и у неоперабельных
пациентов и пациентов с высоким операционным риском для уменьшения клинической симптоматики. Современные иммуноморфологические маркеры неоангиогенеза являются наиболее перспективными для прогнозирования в онкологии сосудистых опухолей.
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СЛУХОВА ФУНКЦІЯ У ДІТЕЙ З ВИКРИВЛЕННЯМ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Вступ. Викривлення перегородки носа,
викликаючи утруднення носового дихання, нерідко є причиною ряду ускладнень з боку внутрішніх органів та систем.
Не дивлячись на численні роботи, присвячені викривленню перегородки носа у дітей,
визначенню стану слухової функції у даних пацієнтів за даними тональної аудіометрії в конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні частот
присвячені окремі повідомлення (А.С. Юнусов,
1999; 2000; А.С. Юнусов, М.Р. Богомильский,
2001), а робіт про дослідження слухової функції
в розширеному діапазоні частот (9-16 кГц) нами
не знайдено.

Метою дослідження було вивчення стану
слухової функції у дітей з викривленням перегородки носа до і після септопластики.
Матеріали і методи дослідження.
Для досягнення поставленої мети було
обстежено 60 дітей (120 вух) з викривленням
перегородки носа у віці від 6 до 17 років та 27
дітей (54 вух) після септопластики. Контрольну
групу склали 20 здорових осіб без патології порожнини носа.
Аудіометричне обстеження проводили за
допомогою клінічного аудіометра АС-40 фірми
“Interacustics” (Данія). Об’єм дослідження
включав визначення шепітної та розмовної мо-
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ви, виконання дослідів Бінга та Федерічі, порогову тотальну аудіометрію з подачею звукових
сигналів по повітряній та кістковій провідності
в діапазоні 0,125-8 кГц та по повітряній провідності в діапазоні 9-16 кГц. Старшим дітям також
проводили мовну аудіометрію та надпорогову
тотальну аудіометрію. Для визначення прохідності слухової труби використовували проби
Тойнбі, Вальсальви та Політцера. Функціональний стан барабанної перетинки та слухової труби визначили методом акустичної імпедансометрії. Динамічну імпедансометрію виконували на
імпедансометрі “Siemens SD 40” (Німеччина).
Результати та їх обговорення.
Досліджуючи стан слухової функції у
звичайному (0,125-8 кГц) діапазоні частот, виявлено, що слух на тони по кістковій провідності в усіх дітей з викривлення перегородки носа і
в контрольній групі знаходиться в межах норми,
що свідчить про збереження функції звукосприйняття.
У дітей з викривленням перегородки носа
виявлено зниження слуху кондуктивного характеру в звичайних діапазонах частот (0,125-8
кГц) у 78,3%, а в розширених (9-16 кГц) діапазонах частот у 95%. Зниження слуху в більшій

мірі виявлялося на стороні викривлення перегородки носа. На стороні без деформації перегородки носа порушення слухової функції по типу
звукопроведення було менш виражене, або слухова функція була в межах норми. Після септопластики через 1 місяць слухова функція в звичайному діапазоні частот практично відновилася у 61,1% і поліпшилась у 38,9% випадків, а в
розширеному діапазоні частот, відповідно – у
16,7% і у 70,4%. Пороги слуху на повітрянопроведені тони після лікування статистично значуще знизились на більшості досліджуваних частот (р<0,05).
Жодної дитини з викривленням перегородки носа, яка б після септопластики мала погіршення слухової функції, нами не виявлено. При
обстеженні дітей у віддаленому післяопераційному періоді відмічено подальше зниження порогів слуху.
Висновок. У дітей з викривленням перегородки носа доцільно проводити дослідження
слухової функції як в конвенціональному
(0,125-8 кГц), так і, особливо, в розширеному (916 кГц) діапазоні частот. Результати аудіометрії
слід враховувати як додатковий критерій при
визначенні показань до септопластики у дітей.

© А.Л. Косаковський, А.А. Лайко, І.А. Косаківська, 2007

А.Л.КОСАКОВСЬКИЙ, Я.В.ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА)
РЕЗУЛЬТАТИ БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИДІЛЕНЬ ІЗ ВУХА У ДІТЕЙ З
ТУБОТИМПАНАЛЬНИМ ХРОНІЧНИМ ГНІЙНИМ СЕРЕДНІМ ОТИТОМ
Медикаментозне лікування хворих на
хронічний гнійний середній отит (ХГСО) в стадії загострення направлене перш за все на елімінацію збудника, зменшення запальних змін у
барабанній порожнині та відновлення дренажної
функції слухової труби. Вагомий внесок в досягненні клінічного ефекту належить лікарським
засобам із протимікробною дією. Умовою для
ефективного призначення антибактерійної терапії на початковому етапі лікування, до результатів бактеріологічного дослідження є знання спектру мікроорганізмів, які частіше виявляються
при тій чи іншій патології.
Нами виконано аналіз результатів бактеріологічних досліджень виділень із вуха у дітей
із туботимпанальною формою ХГСО, що лікувались у ЛОР-відділенні УДСЛ «ОХМАТДИТ»
у 2003-2007рр.
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Із посівів у 57 пацієнтів у 41 (71,9%) випадку виділено по одному виду бактерій, у 10
(17,5%) – більше одного, не отримано росту мікрофлори у 6 (10,6%) посівах. Частіше інших
виділявся епідермальний стрептокок –13
(22,8%) осіб, причому, у 8 випадках – у поєднанні з іншими мікроорганізмами. Із майже однаковою частотою виявлялись Staphylococcus
aureus та Pseudomonas aeruginosae – у 12 (21,1%)
та 11 (19,3%) осіб відповідно. Частіше інших
виділявся епідермальний стрептокок –13
(22,8%) осіб, причому, у 8 випадках – у поєднанні з іншими мікроорганізмами. Досить рідко
збудниками інфекційного процесу були інші
види стрептококів: у 2-х – Str. pyogenes, у 1 –
Str. viridans та у 1-го – Citrobacter, причому всі
вони висівались у поєднанні з епідермальним
стрептококом. Proteus spp. висіяний у 4 осіб, E.

coli – у 4, а E. aeruginosae – у 3. Лише у 2 випадках виявлена монокультура Аcinetobacter. У однієї дитини висіяна K. pneumonia та
Enterococcus durans. Грибкова мікрофлора виявлена у 4 осіб, у 2 з них у поєднанні з бактеріями.
Виділена у пацієнтів синьогнійна паличка
була у переважній більшості випадків чутлива
до гентаміцину, амікацину, ципрофлоксацину,
цефтазидиму, тієнаму та меронему, в 72,7% випадків чутливість виявлялпсь до таких препаратів, як нетилміцин, поліміксин, до цефтріаксону
чутливість за даними досліджень виявлена в
45,5% випадків.
Спектр антибіотиків, які пригнічують золотистий стафілокок, виділений у наших пацієнтів включав гентаміцин, амікацин, ципрофлоксацин, цефтазидим, цефтріаксон. Близько 66,7%
культур були чутливими до цефепіма, цефоперазона. У 41,7% випадків цефазолін, ванкомі-

цин, лінкоміцин проявляли активність по відношенню до S. aureus, при чому, у половини із
них пригнічення росту колоній бактерії антибіотиком було помірним.
Слід зауважити, що ефективність антибіотиків in vivo не завжди співпадала з лабораторними даними. Зокрема, із 41 пацієнтів, яким емпірично, на початку лікування був призначений
антибіотик цефазолін у 29 (71,1%) він виявився
ефективним, тоді, як за даними бактеріологічного дослідження у 12 (41,3%) із них бактерії були
нечутливі до цього антибіотику.
Отже, основними збудниками, які виділені із вуха у пацієнтів із туботимпанальною формою хронічного гнійного середнього отиту є
S. aureus та Ps. aeruginosae. За даними бактеріологічного дослідження вказані мікроорганізми
проявили високу чутливість до фторхінолонів,
карбрпенемів та аміноглікозидів.

© А.Л.Косаковський, Я.В.Шкорботун, 2007

А.А. ЛАЙКО, О.Ю. БРЕДУН, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Е.Р. ІСМАГІЛОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ САЛЬПІНГООТИТІВ У ДІТЕЙ
У дітей зустрічається, головним чином,
катаральна форма сальпінгоотиту, яка буває гострою та хронічною. Гнійний сальпінгоотит у
дітей зустрічається, як правило, у разі загострення хронічного середнього отиту.
Гострий сальпінгоотит часто виникає на
тлі гострого запалення слизової оболонки порожнини носа, приносових пазух, гострих інфекційних захворювань у формі самостійного захворювання.
Хронічний сальпінгоотит виникає, головним чином внаслідок гострого сальпінгоотиту,
якщо є для цього передумова, або внаслідок несвоєчасного лікування. Проте, сальпінгоотит
менше з самого початку набуває хронічного перебігу, якщо є повна або майже повна закупорка
слухової труби. Хронічний сальпінгоотит є невід’ємним супутнім захворюванням хронічного
середнього отиту.
Під нашим спостереженням знаходилось 204 хворих (112 хлопчиків і 92 дівчинки)
на гострий середній отит і 181 пацієнт (127
хлопчиків і 54 дівчинки) на хронічний середній отит, які знаходились на лікуванні в ЛОРклініці Української дитячої спеціалізованої

лікарні «Охматдит» м. Києва за період 20022006 років.
Незважаючи на комплексне консервативне лікування гострого середнього отиту у 74
(35,9 %) хворих на 3 – 4 тижні лікування слухова функція не приходила до норми, що підтверджувалося
аудіометричним
дослідженням;
ушкодження звукопровідного апарату складало
25-35 дБ.
Промивання барабанної порожнини антибіотиками слабої концентрації з протеолітичними ферментами і топічними кортикостероїдами
1-2 рази на курс лікування приводило до відновлення слухової функції.
У більшості хворих на хронічний середній отит виявлено сальпінгоотит, комплексне
лікування якого призводило до санації порожнин середнього вуха.
Таким чином, лікування сальпінгоотиту
під час гострого середнього отиту призводить
до скорочення строків лікування і профілактики
негнійних захворювань середнього вуха. Лікування сальпінгоотиту при хронічному середньому отиті у більшості хворих відновлює прохідність слухової труби.

© А.А. Лайко, О.Ю. Бредун, Ю.В. Гавриленко, Е.Р. Ісмагілова, 2007
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А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГІПОЕРГІЧНОЇ ФОРМИ
РЕЦИДИВУЮЧОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ
Частота рецидивуючих середніх отитів у
дітей зменшилась до 3,4 %. Найчастіше зустрічається гіпоергічна форма рецидивуючого отиту. Нами доведено, що за цієї форми рецидивуючого отиту часто висівається грамнегативна
мікрофлора – синьогнійна паличка у 21,7 %,
вульгарний протей – 15,9 %, кишкова паличка –
13,1 %. У 11,6 % хворих мікрофлора з виділень
середнього вуха не висівалася. Слід відмітити,
що перебіг рецидивуючого отиту залежить від
висіяної мікрофлори і характеризується загальними та місцевими симптомами.
У лікуванні гіпоергічної форми рецидивуючого отиту застосовуються загальні і місцеві
засоби. У лікуванні хворих використовуємо місцево антибіотики, згідно антибіотикограми, у
слабкій концентрації разом із протеолітичними
ферментами і топічними кортикостероїдами
шляхом промивання барабанної порожнини за

допомогою шприца з попереднім застосуванням
судинозвужуючих препаратів у вухо. Після
промивання вуха проводили туалет зовнішнього
слухового ходу з наступним введенням в середнє вухо топічних кортікостероїдних препаратів.
Промивання проводили 1 раз в 2-3 дні, на курс
1-2 промивання. Застосовували фізичні методи:
аерозолі та електроаерозолі з антисептиками чи
антибіотиками з першого дня лікування, а електрофорез лікарських засобів чи ультрафонофорез з 5-7-го дня від початку лікування. Антродренаж або антротомія не проводилась.
У міжрецидивний період доцільно проводити комплекс лікувальних заходів, у тому числі санаторно-курортне лікування, спрямованих
на профілактику рецидивів захворювання.
Таким чином, комплексне консервативне
лікування гіпоергічної форми рецидивуючого
отиту у дітей є дійсно ефективним.

© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, Н.Ю. Павловська, 2007

А.А. ЛАЙКО, Л.А. ШУХ, І.Т. САВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ФУРУНКУЛА ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ У ДІТЕЙ
У виникненні фурункула зовнішнього
слухового ходу має значення ушкодження шкіри та приєднання гноєтворних збудників, частіше стафілокока та стрептокока на тлі зниження
місцевої реактивності організму.
Під нашим спостереженням знаходилося
35 дітей, віком від 5 до 17 років, хворих на фурункул зовнішнього слухового ходу. Діагноз
ставиться на підставі анамнезу, даних отоскопії,
отомікроскопії за допомогою отоскопа з автономним освітленням, дослідження слухової функції. Фурункул задньої стінки слухового ходу у
7 хворих поширився на соскоподібний відросток,
що потрібно було диференціювати з гострим мастоїдитом. У 2 хворих запальний процес поширився на ділянку привушної залози, що можна
переплутати з абсцесом привушної залози.
На початку захворювання проводили
припікання верхівки фурункула сумішшю йоду
5 %, спирту 96 % і дімексиду по 22,5 мл один
раз на день, а тричі на день застосовували спир© А.А. Лайко, Л.А. Шух, І.Т. Савчук, 2007
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тові краплі. У цей період призначали сухе тепло
на вухо.
У разі появи білуватого конуса фурункула
проводили поверхневу скарифікацію з подальшим застосуванням спиртових розчинів антибіотиків або антисептиків. У 1 хворого утворився
абсцес, зроблено розтин абсцесу і його дренування на 2 дні.
У 9 хворих застосовували антибіотики
(амоксил, амоксицилін per os) у зв’язку з поширенням фурункула за межі зовнішнього слухового ходу. Призначали симптоматичне лікування (снодійні, болезаспокійливі препарати). Антигістамінні та інші загальнозміцнюючі препарати не застосовували.
Таким чином, фурункул зовнішнього слухового ходу ефективно лікується переважно місцевими засобами. Антибіотики застосовуються
тільки при поширенні запального процесу за
межі зовнішнього слухового ходу. Антигістамінні та стимулюючі засоби не показані.

В.І.ЛУЦЕНКО, А.І.РОЗКЛАДКА, І.А.БЕЛЯКОВА, Т.П.ЛОЗА (КИЇВ,УКРАЇНА)
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЕСТИБУЛОМЕТРІЇ З ДАНИМИ ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ З ОДНОБІЧНИМ УРАЖЕННЯМ СЛУХУ
Нами було обстежено 60 хворих з одностороннім ураженням слуху різного ступеню,
причиною якого були пухлинні захворювання –
4 хворих; хвороба Меньєра – 5; грип та респіраторні захворювання – 6; судинні захворювання 23; нервово-психічне перевантаження – 12; закриті черепно-мозкові травми – 10.
Методика вестибулометричного обстеження включала дослідження стато–кінетичної
рівноваги, запис спонтанного та позиційного
ністагму, оцінку показників експериментального ністагму, сенсорної та вегетативної реакцій
при обертальній і калоричній пробах.
За даними кефалографії у 23,3 % хворих
виявлена норма; перша ступінь порушення рівноваги виявлена у 31,7 %; друга ступінь – у 28,3
%; третя – 16,7%. Спонтанний (позиційний) ністагм реєструвався у 51,7 % пацієнтів, при цьому
у 11 (18,3%) осіб це був ністагм в бік здорового
або ураженого вуха, а у інших хворих був спонтанний ністагм вправо і вліво.
При обертальній пробі норморефлексія
частіше виявлялась з боку здорового вуха у
41,7% хворих, а стан гіпорефлексії лабіринта і
арефлексії у 38,3 % – з боку ураженого вуха.
Гіперрефлексія лабіринта виявлялись у 6,7%
пацієнтів з боку здорового, а з боку ураженого
вуха – у 20%. Центральний вестибулярний синдром частіше спостерігався в групі хворих з судинними захворюваннями, стресами та наслідками черепно-мозкової травми.
Дані калоричної проби свідчать про наявність гіпорефлексії з боку ураженого лабіринта
у 35% хворих, дисоціація вестибулярних реакцій виявлялась у 45%, при цьому як з боку ураженого лабіринта, так і з боку здорового вуха.
Всіх хворих було обстежено методом електропунктурної діагностики в модифікації В.М.
Сарчука. В роботі були використані точки акупунктури(ТА) меридіанів, які мають інформаційно-функціональні зв’язки з внутрішнім вухом, де визначалась їх електропровідність (ЕП).

Отримані дані свідчать про те, що у всіх
групах хворих є достовірне зниження електропровідності в точках вимірювання ЛОР- меридіану, які локально характеризують односторонню приглухуватість. Що стосується зниження показників ЕП точок з боку ураженого
вуха, то такі зміни визначались на меридіанах
нервової дегенерації, товстого і тонкого кишечника, судинної та ендокринної системи. Аналогічне зниження електропровідності на стороні здорового вуха відмічалось у хворих з черепно-мозковими травмами, судинного ґенезу,
після стресу. У пацієнтів з хворобою Меньєра,
пухлинними захворюваннями, із зниженням
слуху після респіраторних інфекцій відхилення
ЕП від норми спостерігалось на меридіані нервової дегенерації та судинного меридіану як на
стороні ураженого вуха, так і збоку здорового.
У всіх хворих, незалежно від даних вестибулометрії, на стороні ураженого вуха спостерігається зниження показників електропровідності
в контрольній та ТА-2 лімфатичного меридіану
незалежно від причини зниження слуху. Тільки
у хворих з пухлинними захворюваннями спостерігається зниження ЕП в ТА-7 меридіану
судинно-паренхіматозно-епітеліальної дегенерації на стороні порушення слуху. Це можна
вважати специфічною ознакою електропунктурної діагностики при даних патологічних станах. В решти пацієнтів зменшення електропровідності акупунктурних точок визначалось на
меридіанах нервової дегенерації, ендокринної,
судинної системи, товстого та тонкого кишечника. Зниження показників ЕП в ТА вищевказаних меридіанів може свідчити про участь
даних органів і систем в етіопатогенезі односторонньої сенсоневральної приглухуватості. В
таких випадках необхідні додаткові обстеження і консультації лікарів-спеціалістів з метою
визначення взаємозв’язку супутньої патології з
розвитком односторонньої приглухуватості, а
також для корекції схеми лікування.

© В.І.Луценко, А.І.Розкладка, І.А.Белякова, Т.П.Лоза, 2007
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Ю.В. ЛЮБІНЕЦЬ, О.Б. ЛЮБІНЕЦЬ, Г.Б. ЛАВРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
АЛГОРИТМ ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНЬ ХРОНІЧНИХ НЕУСКЛАДНЕНИХ ОТИТІВ
В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ
Лікування загострень хронічних отитів і
надалі є актуальною темою, як для отоларингологів, так і для пацієнтів. Враховуючи, що тривале лікування часто призводить до психологічних і матеріальних втрат ми розробили алгоритм лікування загострень неускладнених хронічних отитів в умовах поліклініки. Першим
кроком, після звертання пацієнта до отоларинголога, є взяття патологічних виділень з хворого
вуха і направлення цього матеріалу в бактеріологічну лабораторію. В часі це оптимально займає два дні. Після отримання результатів і визначення найкращого антибіотика по чутливості
до виявленої мікрофлори ми приступаємо до
лікування. З найбільш чутливих антибіотиків
відкидаємо антибіотики ототоксичні і таблетовані чи капсульо- вані. Якщо антибіотик є порошковий, то проводиться розчинення його 3 мл
фізіологічного розчину з додаванням 5 крапель
диметилсульфоксиду. При рідкій формі антибіотика (ципрофлоксацин і т.д.) додаємо тільки
диметил-сульфоксид. Після цього хворому призначаємо на «чисте» вухо (після детального туалету) лазеротерапію за наступними методиками:
1) опромінюється
ділянка соскоподібного паростка лазерними променями в інфрачервоному діапазоні,
щільність потоку потужності 20-100 мвт/кв см,
5-10 хвилин щодня, 7-10 процедур. 2) опромінюється ділянка слухового проходу лазерними
про- менями в ультрафіолетовому діапазоні світловодом з вихідною потужністю опромінення
до 8 мвт/кв см, тривалість 5 хвилин, 5-6 процедур.
Через 15 хвилин після сеансу лазеротерапії йде сеанс ультрафонофорезу з підготованим
розчином антибіотика. Сеанс ендаурального

ультрафонофорезу хворий отримує лежачи на
боці. Слуховий прохід заповнюють теплим медикаментозним розчином. Ультразвуковий випромінювач занурюють в зовнішній слуховий
прохід до хрящового відділу. Режим імпульсний, доза 0,2-0,4 вт/кв см, 5-10 хвилин, щодня
або через день, 8-12 процедур. Одночасно хворим призначалась загальнозміцнююча терапія
(екстракт алое, настоянка женьшеню, екстракт
елеутерококу), вітамінотерапія, десенсибілізуюча (фексофенадин, дезлоратадин) терапія.
Для зняття загострення хронічного неускладненого отиту в більшості хворих достатньо
3-4 дні лікування. У важких випадках до 7-8
днів. Загальна тривалість часу, яка займає від
звертання пацієнта до отолариноголога до настання ремісії в оптимальному режимі триває 56 днів.
Дуже важливим у лікуванні даного захворювання є застосування фізичних факторів, які
здатні посилити дію медикаментів, сприяють
зменшенню дозування ліків, володіють протизапальною, бактерицидною, розсмоктуючою
дією, покращують трофічні і імунобіологічні
процеси, розм’якшують спайкову і рубцеву тканини, стимулюють рухливість слухових кісточок. Поряд із застосованими нами фізичними
методами показані і такі: діадинамотерапія, дарсонвалізація, УВЧ-терапія, мікрохвилева терапія, магнітотерапія, УФО, теплолікування (озокеритові, парафінові, грязьові аплікації), пневмомасаж, лікувальний масаж, загартовування.
Поряд із методиками місцевої і рефлекторносегментарної дії рекомендовані методики загальної дії і методики реабілітації імунної системи
(вплив на проекцію імунокомпетентних органів).

© Ю.В.Любінець, О.Б.Любінець, Г.Б.Лаврук, 2007

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, О.Н. БОРИСЕНКО, Т.Ю. ПАНЧЕНКО, Э.А. МУРЗИНА (КИЕВ, УКРАИНА)
СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОВ И ЗАЩИТНЫХ БЕЛКОВ В УШНОЙ СЕРЕ БОЛЬНЫХ
ПРИ ОСТРОМ НАРУЖНОМ ОТИТЕ
Ранее нами (О.Ф. Мельников и соавт.,
2006; О.Н. Борисенко и соавт., 2007) было исследовано содержание про- и противовоспали-
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тельных цитокинов (интерлейкины 1, 10, 8, гамма-интерферон) защитных белков (лактоферрин
и иммуноглобулины классов А, М, G, Е) в уш-

ной сере практически здоровых людей и при
аллергических заболеваниях кожи и установлено, что ушная сера в норме не содержит иммуноглобулинов и цитокинов, однако в ней в значительной концентрации определялся лактоферрин. При аллергических заболеваниях кожи
в ушной сере примерно у 30% обследованных
выявляли IgE, повышенное содержание интерлейкина-8. Эти исследования позволяют предположить, что ушная сера может служить иммунодиагностическим объектом и при других
патологических процессах, особенно протекающих вблизи серных желез.
В настоящей работе было проведено
дальнейшее изучение указанных выше параметров при остром неспецифическом наружном
отите. Обследовано 12 больных с наружным
отитом в стадии инфильтрации, 10 практически
здоровых лиц и 11 больных с начальными проявлениями фурункулеза. Использовали метод
иммуноферментного анализа и реактивы фирм
«ГНЦ Иммунология», «Протеиновый контур»,
«Вектор-Бест» (Россия), Укрмедсервис (Украина). Серу у больных получали в фиксированное
время и разводили ее в стерильном растворе
хлористого натрия в соотношении 1:5, выдер-

живали при 40С в течение 6 часов с последующим осаждением твердой части центрифугированием при 120 g. В надосадочной жидкости
изучали содержание иммуноглобулинов классов
А (включая секреторную форму), М, Е, G, лактоферрина цитокинов: интерлейкинов 1 и 8,
гамма-интерферона.
Было установлено, что у больных с наружным отитом в экстрактах ушной серы выявляло высокое содержание лактоферрина, в 2 и
более раз превышающее его концентрацию у
практически здоровых лиц и больных фурункулезом. Секреторный IgA и гамма-интерферон не
определялись ни в одной группе, равно как иммуноглобулины классов А, М, Е. IgG в ушной
сере выявляли только у 50% больных наружным
отитом. Содержание интерлейкина 8 в ушной
сере больных с острым наружным отитом было
достоверно более высоким чем у больных с фурункулезом.
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что ушная сера выполняет защитные
функции и может служить объектом иммунодиагностических исследований как при наружном
отите и, возможно, при других патологических
процессах в структурах уха.

© О.Ф. Мельников, О.Н. Борисенко, Т.Ю. Панченко, Э.А. Мурзина, 2007

Ю.В. МІТІН, Я.Ю. ГОМЗА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВЕСТИБУЛЯРНА ДИСФУНКЦІЯ ПІСЛЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГІПЕРТОНІЧНОЇ КРИЗИ
Церебральна гіпертонічна криза посідає
одне з провідних місць в структурі цереброваскулярних захворювань і становить 13-15% усіх
гострих порушень мозкового кровообігу (С.М.
Віничук, 1999). Сильний головний біль, що супроводжується нудотою і блюванням, приступи
запаморочення – основні скарги таких хворих.
Мета дослідження: виявити та систематизувати порушення вестибулярної функції у
хворих на церебральну гіпертонічну кризу.
В клініці кафедри оториноларингології
НМУ імені О.О. Богомольця проведене вестибулометричне обстеження 23 хворим на церебральну гіпертонічну кризу, які знаходились на
стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні. Середній вік обстежуваних склав 47±2
роки. Середня тривалість захворювання на момент обстеження складала 6±1 днів.
Результати дослідження. Відчуття запаморочення було під час кризи у 100% дослі-

джуваних хворих. 26±9% з їх числа скаржились
на систематизоване запаморочення, 74±9%
пред’являли скарги на несистематизоване запаморочення.
Під час дослідження ходи по доріжці з заплющеними очима гармонійне відхилення спостерігалось у 2 обстежуваних (7±5%); дисгармонійне відхилення виявлене у 20 хворих
(87±7%); відхилень не виявлено у 1 хворого
(4±4%). Дослідження крокуючого тесту Fuckuda
виявило відхилення від норми у 22 обстежуваних, що складає 96±4%. Порушення під час пальце-пальцевої проби виявлені у 20 обстежуваних, що складає 87±7%. Порушення під час пальце-носової проби виявлені у 17 обстежуваних,
74±9%. Порушення під час пишучого тесту
Fuckuda виявлені у 19 обстежуваних, 83±8%.
Патологічні кефалограми зареєстровані у 19
обстежуваних (83±8%), середнє значення індекса кефалографії склало 5,5±1,3.
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Явний спонтанний ністагм, який визначався
візуально, спостерігався у 12 обстежуваних
(52±10%). Під час проведення електроністагмометрії спонтанний ністагм визначався у 22 хворих
(96±4%). Інтенсивність ністагму першого ступеню
визначалась у 20 хворих (87±7%), другого ступеню –у 2 хворих (7±5%). Позиційний ністагм реєструвався також у 22 хворих. У 4 обстежуваних
(17±8%) був зареєстрований 1 ступінь позиційного ністагму за Nylen. У 18 обстежуваних (78±9%)
був зареєстрований 3 ступінь позиційного ністагму за Nylen. При дослідженні експериментального
ністагму при навантажувальних реакціях у хворих
в пробі Барані норморефлексія лабіринтів виявлена у 7 (30±10%) обстежуваних. Гіпорефлексія спостерігалась у 15 (65±10%). Гіперрефлексія спостерігалась тільки в 1 випадку (4±4%). Вестибуловегетативні реакції в пробі Барані спостерігались у
13 обстежуваних (57±10%).
В результаті вестибулометричного дослідження центральний вестибулярний синдром

виявлено у 7 обстежуваних (30±10%). У 3 обстежуваних (13±7%) центральний вестибулярний синдром був приступоподібний, легкого
ступеню важкості; у 2 обстежуваних (7±5%) він
був приступоподібний середнього ступеню важкості; і у 2 (7±5%) – важкий приступоподібний.
Поєднаний вестибулярний синдром – центральний і периферичний – виявлено у 16 обстежуваних (70±10%). У 3 обстежуваних (13±7%) поєднаний вестибулярний синдром був приступоподібний, легкого ступеню важкості; у 10 обстежуваних (43±10%) він був приступоподібний
середнього ступеню важкості; і у 3 (13±7%) –
важкий приступоподібний.
Висновки.
Присутність периферичного вестибулярного синдрому на тлі центральних вестибулярних розладів свідчить про наявність порушення
функції внутрішнього вуха у більшості хворих
на церебральну гіпертонічну кризу, що слід враховувати в лікуванні.

© Ю.В. Мітін, Я.Ю. Гомза, 2007

Ю.В.МІТІН, Ю.В.ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СПІВСТАВЛЕННЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ ТА СТАНУ ГЕМОДИНАМІКИ У
ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМУ БАСЕЙНІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ
Вестибулярна функція є важливим інтегративним показником функціонального стану
внутрішнього вуха. Крім того, вестибулярний
апарат є більш чутливим щодо дії різноманітних
чинників порушень внутрішнього вуха, а його
клінічні прояви для пацієнтів є більш важкими.
Доволі часто вестибулярні розлади пов'язують з
розладами кровопостачання вертебробазилярного басейна.
Тому метою нашої роботи було дослідження наявності відповідності між порушеннями вестибулярної функції у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу та розладами у вертебробазилярному басейні.
Під нашим наглядом знаходилося 48 хворих на цукровий діабет ІІ типу, у яких виявлено
порушення вестибулярної системи (І група) та
32 пацієнти без вестибулярних розладів (ІІ група). Всім хворим було проведено комплекс загальноклінічних, аудіологічних та вестибулометричних обстежень доплеросонографію судин
вертебробазилярного басейну (ВББ). Судження
про рівень ураження вестибулярного аналізатора та характер вестибулярних порушень ґрунту-
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валися на результатах комплексної вестибулометрії, яка складалась з дослідження спонтанних вестибулярних порушень та оцінки вестибулосенсорних, вестибуловегетативних та вестибулосоматичних реакцій з електрографічною
реєстрацією ністагму при навантажувальних
пробах.
Слід відзначити, що практично всі хворі І
групи мали супутню патологію у вигляді гіпертонічної хвороби (ГБ), у 11 з них не було клінічних проявів хвороби, але при оцінці гемодинамічних параметрів кровотоку у ВББ був діагностований гіпертонічний тип спектрограми при
ультрасонодоплерографії.
Проведений аналіз даних скарг, анамнезу
та вестибулометричного дослідження у обстежених хворих продемонстрував наявність вестибулярних розладів різного ступеня вираженості у 73% з них. При цьому у 26% зміни носили
прихований характер і виявлялися лише при
проведенні комплексного вестибулометричного
обстеження. Співставлення отриманих у цих
хворих даних кровопостачання вертебробазилярного басейну показало наступне. Наявність

морфологічних та гемодинамічних розладів ВББ
у обстежених хворих склала 87%, порівняно з
37% таких змін у пацієнтів без вестибулярної
симптоматики, що свідчить на користь ролі судинного фактору у розвитку вестибулярної дисфункції.
Таким чином, одночасна наявність цукрового діабету та гемодинамічних розладів у сис-

темі вертебробазилярного басейну є фактором,
що сприяє розвитку у хворих вестибулярної дисфункції. Тому раннє виявлення у хворих на
цукровий діабет ІІ типу морфологічних і гемодинамічних порушень ВББ дасть можливість
своєчасного проведення необхідних обстежень
та профілактичних заходів щодо попередження
розвитку у них вестибулярних розладів.

© Ю.В.Мітін, Ю.В.Дєєва, 2007

Ю.В. МІТІН, О.А. МЯЛОВИЦЬКА, О.В. ДІХТЯРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГОСТРА СЕНСОНЕВРАЛЬНА ПРИГЛУХУВАТІСТЬ
ЯК МАНІФЕСТ ДЕБЮТУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ
На базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було виявлено 3
хворих з гострою сенсоневральною приглухуватістю невиявленої етіології. Всім хворим були
проведенні загальноклінічні обстеження оториноларингологічного хворого, які включали детальний збір анамнезу захворювання, акуметрія,
аудіометричне дослідження в конвенційному та
високочастотному діапазонах, динамічна імпедансометрия, вестибулометрія з використанням
стабілометричної платформи та об`єктивна аудіометрія. В жодному з випадків нами не було
виявлено ознак притаманних для сенсоневральної приглухуватості того чи іншого ґенезу. Однак при досліджені відповідей слухових викликаних потенціалів у цих хворих, спостерігались
зміні в довгастому мозку, які і були причиною
гострої втрати слуху. Такі зміни характерні для
порушень при розсіяному склерозі. Хворі були
ретельно оглянуті лікарем-неврологом та проведено ретельне неврологічне обстеження, яке
включало в тому числі МРТ. У всіх випадках
магнітнорезонансні знімки зафіксували наявність демієлінізованих ділянок центральної нервової системи, що в свою чергу підтвердило діагноз розсіяного склерозу.
Хворий С., 20 років, чоловічої статі, І.Х.
№ 12467, поступив в ЛОР-клініку (2006 рік) зі
скаргами на різке погіршення слуху на обидва
вуха. З анамнезу відомо, що у хворого немає
захворювань, що можуть спричинити раптову

втрату слуху. Однак хворий відмічав, що при
виникненні симптомів різкого погіршення слуху
з`явилось загальне нездужання, яке проявлялось
, зокрема, слабкістю верхньої та нижньої кінцівок праворуч, порушення пам`яті, запамороченням яке тривало протягом 1-2 тижнів. При проведенні аудіологічного обстеження були виявлені формування порушень по типу звукосприйняття, як в конвенційному так і в високочастотному діапазонах, про що свідчить відсутність
«кістково-повітрянного» інтервалу та позитивні
досліди Бінга та Федерічі. Вестибулометричні
показники відповідали порушенням центрального типу, а показники об`єктивної аудіометрії
були характерні для екстракохлеарних порушень, здебільшого в довгастому мозку. Хворий
був ретельно обстежений неврологом, яке
включало проведення МРТ-дослідження. За даними МРТ були виявлені ділянки демієлінізуючого процесу, які і стали причиною раптової
втрати слуху. В свою чергу такі клінічні прояви
захворювання відповідають дебюту розсіяного
склерозу за міжнародними критеріями Mc. Donald (2005 рік).
Отже проведене нами дослідження може
стверджувати, що об`єктивна аудіометрія є раціональним та альтернативним методом для
встановлення діагнозу розсіяного склерозу, а
раптова втрата слуху, за умов відсутності інших
чинників, може бути розцінена як маніфест дебюту розсіянного склерозу.

© Ю.В. Мітін, О.А. Мяловицька, О.В. Діхтярук, 2007
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Н.С.МІЩАНЧУК, О.І.РАДЧЕНКО, В.Е.ФЕДОРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЗОВНІШНІХ ВОЛОСКОВИХ КЛІТИН
ВНУТРІШНЬОГО ВУХА В УЛНА НА ЧАЕС ІЗ СЛУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ
У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯАВАРІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Дані експериментальних досліджень вказують на те, що зовнішні волоскові клітини
(ЗВК) внутрішнього вуха при багатьох формах
кохлеарної недостатності є більш уразливішими,
ніж внутрішні волоскові клітини.
При аноксії, метаболічних отруєннях, наприклад, цианидом, а також ототоксичними диуретиками, виникають аналогічні ефекти .
Численними авторами розглядається
вплив радіації на організм, як явище токсичного
ураження тканин, причому одних – у більшій
мірі, інших – у меншій.
У даний час все ширшого поширення набуває метод реєстрації функції ЗВК у експериментальній та клінічній аудіології, який названо
ото акустичною емісією.
Явище реєстраціїї рухів ЗВК внутрішнього вуха на акустичний стимул було вперше відкрите у 1978 році Dаwid Kemp’s та було названо
спонтанною отоакустичною емісією.
В аудіологічних експериментальних дослідженнях використовують викликану отоакустичну емісію (ВОАЕ), а у клінічній аудіології –
методику реєстрації отоакустичної емісії продуктів спотворення (ОАЕПС).
Метою досліджень було вивчення функціонального стану ЗВК внутрішнього вуха в
УЛНА на ЧАЕС із слуховими порушеннями у
віддаленому після аварії періоді.
Дослідження ОАЕПС проводили, використовуючи систему ER-10 фірми Etymotic
Research (USA) у центрі слухової реабілітації
“Аврора”.
Всього проведено ОАЕПС досліджень у
61 (86 вух) УЛНА на ЧАЕС віком від 43 до 59
років та у 10 (20 вух) здорових неопромінених
осіб з нормальним слухом контрольної групи
відповідного віку, які проживають в екологічно
чистих зонах України.
У 10 осіб контрольної групи величина
акустичного діапазону ОАЕПС на всіх досліджуваних частотах від 2,0 до 10,0 кГц перевищувала 10 дБ та становила у середньому 14,7±
0,3 дБ, що вказує, за даними літератури, про нормальну функцію ЗВК.
У І групу увійшли 10 УЛНА на ЧАЕС (20
вух), у яких при аудіометричному обстеженні
зареєстрована гострота слуху, яка укладалась у
межі вікової норми. У II – 21 УЛНА на ЧАЕС
(42 вуха) з presbyacuzis praecox. У III – 30 УЛНА
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на ЧАЕС, із них у 14 (III-А група) зареєстрована
двобічна симетрична сенсороневральна приглухуватість II ст. (28 вух) та у 16 (III-Б група ) –
гостра однобічна – II ст. (16 вух) внаслідок гіпертонічного кризу (всього досліджено 44 вуха).
ОАЕПС дослідження не проводили в
УЛНА на ЧАЕС з III та IV ст. сенсороневральної приглухуватості, так як при значних втратах
слуху її реєстрація неможлива.
Величина акустичного діапазону ОАЕПС
на всіх досліджуваних частотах в УЛНА на
ЧАЕС І групи, як і в осіб контрольної групи,
була більша 10 дБ, а різниця між величинами
цього показника, порівняно з контрольною групою, недостовірна (р>0,05), тобто функціональних змін ЗВК у них не виявлено.
В УЛНА на ЧАЕС II групи з рresbyacuzis
praecox, середньостатистичні величини акустичного діапазону ОАЕПС, як у осіб з нормальним
слухом І-ї групи, так і у контрольній групі на
всіх досліджуваних частотах були більше 10 дБ,
що також вказує на нормальну функцію ЗВК.
У 14 УЛНА на ЧАЕС III групи із II ст. сенсороневральної приглухуватості величина акустичного діапазону ОАЕПС на частотах у діапазоні 4,0-8,0 кГц була зменшена до 6,5 ± 0,5 дБ,
що вказує на локальні зміни відгуку ЗВК. А на
інших досліджуваних частотах, зокрема, на частототах 1,0-3,0 кГц, дорівнювала 15,5 ± 0,9 дБ,
що більше 10 дБ, тобто реєструвався нормальний відгук ЗВК.
Отримані дані можна трактувати, як локальні порушення функції ЗВК, а виявлені зміни
часових показників слухових викликаних потенціалів (стовбурових та коркових) у комплексі
дають можливість констатувати про поєднаний
рівень уражень як локальних змін ЗВК внутрішнього, так центральних відділів слухового аналізатора у цих 14 УЛНА на ЧАЕС як ускладнення
на тлі основного захворювання – гіпертонічної
хвороби.
У 16 осіб з однобічною гострою СНП (16
вух) виявлені зміни відгуку ЗВК на всіх досліджуваних частотах. Так, наприклад, величина
акустичного діапазону на частотах 2,0-10,0 кГц,
була менша 10 дБ та склала у середньому 3,9 ±
0,3 дБ.
Ці зміни, характерні для порушень функції ЗВК внутрішнього вуха, після гірудотерапії
були повністю відновлені, як і пороги тональної

аудіометрії до нормальних величин у всіх досліджуваних 16 УЛНА на ЧАЕС.
Таким чином, результати проведених досліджень ОАЕПС дозволяють зробити такі висновки:
В УЛНА на ЧАЕС 1 групи з нормальним
слухом при аудіометричному обстеженні показники ОАЕПС вказують про нормальний функціональний стан ЗВК внутрішнього вуха у віддаленому періоді.
В УЛНА на ЧАЕС II групи з порушенням
слуху за типом рresbyacusis praecox, об’єктивно
встановлено, застосовуючи ОАЕПС, що ЗВК
внутрішнього вуха функціонують нормально, а
виявлені слухові порушення мають ретрокохлеарний рівень уражень слухового аналізатора, що

знайшло підтвердження при дослідженні слухових викликаних потенціалів.
У частини УЛНА на ЧАЕС III групи (14
осіб) зареєстровані локальні зміни відгуку ЗВК
внутрішнього вуха та окремі острівці нормальної функції ЗВК.
У6 осіб III групи з гострим однобічним
зниженням слуху виявлено порушення відгуку
ЗВК, тобто виявлені зміни у ЗВК.
Методика ОАЕПС, враховуючи неінвазивність, об’єктивну інформативність та простоту реєстрації, повинна широко застосовуватись
у вітчизняній аудіології при комплексній топічній та диференціальній діагностики стану периферичних структур сенсороневральної приглухуватості різного ґенезу.

© Н.С.Міщанчук, О.І.Радченко, В.Е.Федорук, 2007

И.Т. МУХАМЕДОВ, Ю.С. КУЯН (МОСКВА, РОССИЯ)
РЕАБИЛИТАЦИЯ СЛУХА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
Введение. Реабилитация слуха при хроническом среднем отите является в настоящее
время одной из важных задач, которое ставится
перед функциональной хирургией среднего уха.
Основная цель такой тактики сохранение жизнеспособных структур звукопроводящего аппарата и пластическое восстановление трансформационного механизма. Выполнение этой задачи является на сегодня одним из основных условий при хирургическом лечении хронических
средних отитов.
Тимпанопластика показана в большинстве случаев хронического среднего отита. Данная
тактика предотвращает последующую деструкцию цепи слуховых косточек, адгезивные процессы в тимпанальной полости, а также дает
возможность приостановить прогрессирующее
поражение внутреннего уха.
Цель. Повышение эффективности реконструктивной хирургии среднего уха с использованием аутотканей.
Методы. Реконструктивная хирургия среднего уха с использованием аутотканей была проведена 60 больным с различными формами хронического среднего отита. Реконструкция оссикулярной системы среднего уха выполнялась одномоментно с санирующей операцией. Для неотимпанальной мембраны и реконструкции нами использовались фасция височной мышцы, надхрящница, хрящ ушной раковины или козелка.

Мирингопластика – закрытие перфорации
барабанной перепонки при нормальной цепи
слуховых косточек, без какого – либо вмешательства в барабанной полости. В данном случае
при небольших перфорациях, после освежения
ее краев, мы используем для закрытия чаще всего фасцию височной мышцы или аутохрящ с
надхрящницей.
Тимпанопластика 1 типа выполняется при
интактной цепи слуховых косточек на заключительном этапе операции. При данном типе тимпанопластики используем фасцию височной
мышцы, которая укладывается под остатки барабанной перепонки, но на рукоятку молоточка,
после предварительного удаления с нее остатков
эпидермиса. Для предупреждения рубцевания ее
с медиальной стенкой барабанной полости под
фасцию подкладывается аутохрящ. С целью
фиксации неотимпанального лоскута в передней
части над тимпанальным устьем и профилактики пролапса в устье слуховой трубы помещается
тонкий слой хряща, свернутый в трубочку и
фиксированый в таком виде «замком» собственной конструкции. Данная конструкция используется и для формирования адитуса.
Тимпанопластика 2 типа выполняется при
нарушенной цепи слуховых косточек и интактных наковальни и стремени или сохранении наковально – стременного сочленения. В данном
случае для интерпозиции используется головка
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молоточка при ее сохранности или аутохрящ.
Также как и при 1 типе для закрытия барабанной полости используется аутофасция.
Тимпанопластика 3 типа выполняется при
наличии стремени или разрушенной дуге стремени. В данном случае мы не укладываем неотимпанальный лоскут непосредственно на головку стремени, а используем метод интерпозиции. В качестве трансплантанта могут быть использованы сохранившиеся части наковальни
или молоточка, при их отсутствии применяем
аутохрящ. В случае разрушения дуги стремени
используется колумелла, которая проходит от
подножной пластинки стремени до неотимпанальной мембраны.
При тотальных и субтотальных дефектах
барабанной перепонки для создания надежного
способа формирования тимпанальной мембраны
применяли надхрящнично-хрящевой трансплантат. Одним из недостатков использования целой
пластины аутохряща является отсутствие мобильности и вероятность скручивания хряща.
Поэтому нами был использован надхрящничнохрящевой трансплантат, нарезанный столбиками, который позволял надежно формировать

тимпанальный лоскут и при этом, сохраняя мобильность неотимпанальной мембраны, исключал вероятность скручивания хрящевой основы.
Наличие хрящевых столбиков с одной стороны,
предотвращает образование карманов, что является профилактикой реккурентных холестеатом,
с другой увеличивает подвижность тимпанальной мембраны.
В своей практике мы редко используем 4
тип, который по своей сути не является оссикулопластикой. Он заключается в формировании
экрана для круглого окна при отсутствии косточек и наличии подвижности основания стремени.
Тимпанопластика 5 типа в настоящее
время выполняется крайне редко. Суть ее заключается в фенестрации латерального полукружного канала при отсутствии слуховых косточек и фиксации основания стремени.
Результаты. Во всех случаях удалось добиться полного закрытия перфорации и прироста слуха в сроки наблюдения.
Выводы. Использование аутотканей ускоряет процесс адаптации и исключает возможность отторжения, что может наблюдаться при
применении аллопластических материалов.

© И.Т. Мухамедов, Ю.С. Куян, 2007

П.В. НЕЧИПОРЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ХИРУРГИЯ АДИТУСА И РЕТРОТИМПАНУМА
Сохранение целостности наружного слухового прохода при закрытой технике тимпанопластики затрудняет удаление холестеатомы
или ретракционного мешка барабанной перепонки, расположенных в области тимпанального синуса, гипотимпанума, окон лабиринта,
супратубарной ямки, лицевого кармана. В таких
ситуациях применяют заднюю тимпанотомию,
во время которой производят широкую трепанацию сосцевидного отростка, сохраняют и истончают заднюю костную стенку наружного
слухового прохода, открывают антрум и расширяют его книзу и кзади. При этой операции создается достаточно широкое сообщение между
антромастоидальной и барабанной полостями за
счет расширения адитуса книзу, позволяющее
производить ревизию задних отделов барабанной полости, области стремени, ниши окна
улитки.
Вместе с тем, при локализации холестеатомы или ретракционного кармана в пределах
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аттика, адитуса и ретротимпанума в физиологическом плане не всегда обоснованно удаление
патологически не измененных клеток сосцевидного отростка. В таких ситуациях мы производим заднюю тимпанотомию иным доступом.
Целью нашей работы являлось усовершенствование способа задней тимпанотомии, за
счет уменьшения травматизации патологически
не измененных тканей (декларационный патент
Украины № 60814А от 15.10.2003).
Материалы и методы. В 1996-2006гг. по
предложенной методике нами прооперировано
275 пациентов с хроническим гнойным средним
отитом, осложненным холестеатомой. Средний
возраст наблюдающихся больных составил 33,6
года. Сроки наблюдения до 10 лет.
Операцию выполняли следующим образом. Заушным подходом обнажали заднюю косную стенку наружного слухового прохода. Кожу
слухового прохода не рассекали. Антрум и аттик
открывали через заднюю костную стенку наруж-

ного слухового прохода и задний отдел латеральной стенки аттика, отступя от края барабанного кольца 3-4мм, при этом не нарушая целостность воздухоносных ячеек сосцевидного отростка. Рамку костного барабанного кольца сохраняли. Из аттика, адитуса и антрума удаляли все
патологические ткани. Для доступа к структурам
задней стенки барабанной полости через окончато вскрытый антрум и задний отдел аттика от
ямки наковальни бором диаметром до 1,5мм
производили трепанацию кости параллельно
плоскости барабанного кольца между каналом
лицевого нерва и костным барабанным кольцом
до необходимого уровня. Таким образом становились доступными осмотру и санации окна лабиринта, латеральный и задний тимпанальные
синусы, гипотимпанум. Послеоперационный дефект задней стенки наружного слухового прохода и заднего отдела латеральной стенки аттика
устраняли отмоделированной костной пластинкой. Пластинку со стороны наружного слухового
прохода укрывали аутофасцией височной мышцы и кожей наружного слухового прохода. На
завершающем этапе, при необходимости, выполняли тот или иной тип тимпанопластики.

Полученные результаты и их обсуждение.
Средний порог костной проводимости
(КП) до операции составил 14,8 дБ, воздушной проводимости (ВП) - 46,4 дБ, костновоздушного интервала (КВИ) – 31,6 дБ на
частотах 0,25; 0,5; 1; 2 и 4 кГц. После операции
средние пороги составили: КП – 15,7 дБ, ВП –
27,8 дБ и КВИ – 12,9 дБ. После закрытого варианта тимпанопластики отмечено достоверное
понижение порогов ВП (р < 0,05) и сокращение
величины КВИ (р<0,01), что привело к улучшению разборчивости речи по воздушному проведению (р<0,01). Частота выявления резидуальной и рецидивной холестеатом составила 12,7%.
Выводы.
При использовании предложенного доступа к образованиям заднего отдела аттика, адитуса, антрума, задней стенки барабанной полости сохраняется нормальная анатомия среднего
уха и функция не измененных воздухоносных
ячеек сосцевидного отростка. Достигается тот
же санирующий эффект, что и при трансмастоидальном подходе, улучшаются функциональные результаты.

© П.В. Нечипоренко, 2007

П.В.НЕЧИПОРЕНКО, О.Н.КОВАЛЬ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ВАРИАНТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТОГЕННЫХ АБСЦЕССОВ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Среди внутричерепных осложнений отогенного генеза абсцессы головного мозга (АГМ)
являются наиболее тяжелой и опасной для жизни больного патологией. Общий уровень смертности при отогенных внутричерепных гнойных
осложнениях остается высоким и составляет
около 15-20%. Если лечение начато на стадии
комы или на фоне быстрого прогрессирования
неврологических симптомов, летальность возрастает до 50% (R. Grossenbacher, 1988).
Целью нашей работы являлась оптимизация комплексного лечения отогенных абсцессов
головного мозга.
Материалы и методы. За последние 15 лет
в клинике на лечении находились 32 больных с
отогенным абсцессом головного мозга, мужчин
– 19 (59,3%), женщин – 13 (40,7%). Средний
возраст наблюдавшихся больных составил 39,8
года. У 27 (84,4%) – пациентов АГМ развился
как осложнение хронического гнойного среднего отита, у 5 (15,6%) – острого.

Диагноз АГМ устанавливали на основании клинических, лабораторных, инструментальных методов исследования, КТ (СКТ) с контрастным усилением и магнитно-резонансной
томографии головного мозга, что позволяло
точно определить локализацию АГМ и стадию
развития патологического процесса.
Хирургическое вмешательство во всех
случаях АГМ выполнено в ургентном порядке.
У 27 (84,4%) больных произведена расширенная
аттикоантромастоидотомия с обнажением твердой мозговой оболочки средней или задней черепных ямок. Объем операции зависел от распространенности патологического процесса.
Непораженную часть барабанной перепонки и
слуховые косточки по возможности максимально сохраняли. Операцию заканчивали дренированием полости абсцесса, выполнением широкой меатоконхопластики и ушиванием заушной
раны наглухо. В послеоперационном периоде
дренирование полости абсцесса осуществляли
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через широко сформированный слуховой проход. Смена дренажа проводилась ежедневно. В
61% случаев применяли пассивное дренирование, в 39% - при наличии капсулы абсцесс дренировали по типу приток-отток.
У 5 (15,6%) больных при остром процессе
выполнили расширенную мастоидотомию (мастоидэктомию). Обнажали твердую мозговую
оболочку средней или задней черепных ямок,
пунктировали мозговые структуры, рассекали
твердую мозговую оболочку, в полость абсцесса
вводили дренаж. Заушную рану не зашивали до
полной санации патологического очага. В последующем производили отсроченную мастоидопластику.
Полученные результаты и их обсуждение. Хирургическое лечение и адекватная интенсивная терапия больных с АГМ, проводимая
нами в послеоперационном периоде, позволили

добиться положительных результатов в 85,2%
случаев, избежать отсроченной плановой операции – пластики заушной раны и наружного слухового прохода, уменьшить риск развития рубцовых стенозов наружного слухового прохода,
визуально и инструментально контролировать
процесс санации полости абсцесса.
Выводы.
Максимальное сохранение непораженных
патологическим процессом структур барабанной полости и закрытое ведение послеоперационной полости и полости абсцесса головного
мозга через широко сформированный слуховой
проход позволяет ускорить заживление послеоперационной раны, сократить время пребывания больных в стационаре в среднем на 8 дней
и, даже при необходимости, выполнить (в отдаленном послеоперационном периоде) тимпанопластику.

© П.В.Нечипоренко, О.Н.Коваль, 2007

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЖИВІ СТОРОННІ ТІЛА ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ
У зовнішній слуховий хід можуть потрапляти найрізноманітніші живі сторонні тіла. Вони викликають у хворих явища дискомфорту
(біль, шкрябання, лоскотання, ”булькотіння”,
шум у вусі), що примушує пацієнта звертатись
за терміновою медичною допомогою (І.А.
Яшан, О.І. Яшан, 2001). Я спостерігав власне на
собі два випадки потрапляння живих сторонніх
тіл (комах) у зовнішній слуховий хід з різною
клінічною симптоматикою, що дозволяє більш
менш об‘єктивно оцінити її.
Випадок перший. Це було в літньому військовому таборі під час служби в армії. Однієї
липневої ночі далекого 1957 року я раптово
прокинувся (ми спали в палатках) від різкого
болю у правому вусі. Крім того, відмічалось
відчуття „повноти” і шкрябання у ньому. Оскільки я був фельдшером (до армії закінчив медичне училище), то зрозумів, що у вухо потрапило
живе стороннє тіло, і знав, що для його видалення потрібно туди закрапати спирт, після чого
провести промивання шприцем Жане. Тому,
вдягнувшись, пішов до медсанбату, який знаходився за метрів 250 – 300 від нашої палатки. Дорогою до медсанбату через напади різкого болю
у вусі довелось кілька разів сідати, мало не лягати, на землю. Прибувши в медсанбат, попро-
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сив чергову медсестру госпітального взводу (я
там служив) закрапати у вухо спирт і промити
його. Після вливання кількох крапель спиртуденатурату (в ті роки, звичайно, для потреб медичної служби армії відпускався саме такий
спирт) з нього виповзла панцирна комаха, світлозеленого кольору, довжиною біля 3-4 мм. Зразу відчулось покращення (біль, відчуття „повноти” і шкрябання у вусі зникли). Необхідність в
промиванні вуха відпала.
Випадок другий. Якось влітку 1999 року,
перебуваючи в лісі, я відчув, що у вухо (знову ж
таки праве) щось заповзло. З‘явилась закладеність, шум, шкрябання у ньому. Оскільки були
недалеко наші дачі, я пішов до сусіди по дачі і
попросив закрапати у вухо спирт. Оскільки
спирту у нього не виявилось, було влито у слуховий хід кілька крапель горілки. Через деякий
час шкрябання у вусі припинилось. Умов для
видалення стороннього тіла на дачі не було. Тому я поїхав в ЛОР-відділення обласної клінічної
лікарні, де черговим лікарем за допомогою гачка було видалено стороннє тіло, яке виявилось
комахою, сірого кольору, довжиною до 4-5 мм.
Закладеність і шум у вусі зникли.
Таким чином, клінічна симптоматика живих сторонніх тіл, що потрапили у зовнішній

слуховий хід, в цих випадках дещо відрізнялась.
В першому випадку переважав нестерпний біль
у вусі. Очевидно, тут комаха знаходилась у кістковому відділі зовнішнього слухового ходу і
дотикалась до барабанної перетинки, подразнення якої викликало різкий біль. В другому
випадку, очевидно, комаха знаходилась у зовнішньому слуховому ходу, не дотикаючись до
барабанної перетинки, тому болю не було, а

відмічалась закладеність, шум, шкрябання у вусі. Отже, за клінічною симптоматикою, живі
сторонні тіла зовнішнього слухового ходу можуть бути двох видів: 1) ті, що дотикаються до
барабанної перетинки, подразнюють її і викликають різкий біль у вусі; 2) ті, що не дотикаються до барабанної перетинки, тому болю не викликають, а спричиняють закладеність, шум,
шкрябання у вусі.

© Г.С. Протасевич, 2007

С.М. ПУХЛИК, М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, И.Э. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НПВС В ЛЕЧЕНИИ
АТИПИЧНЫХ НЕВРОГЕННЫХ ПРОЗОПАЛГИЙ
Боли в области лица – прозопалгии (от
греческого prosopon – лицо) – встречается значительно чаще, чем боль в других областях тела.
Значительную частоту и большое разнообразие
боли в области лица объясняют следующими
факторами:
1) наличием в этой области тела аппаратов дистанционной рецепции (обоняние, слух,
зрение);
2) близость верхних отделов дыхательной и пищеварительной систем полости носа и
ОНП, полости рта с зубочелюстным аппаратом);
3) сложностью иннервации лица, в которой принимают участие тройничный, лицевой,
языкоглоточный, блуждающий нервы, симпатические волокна от боковых рогов спинного мозга и верхнего шейного симпатического узла,
парасимпатические волокна из мезенцефального
и бульбарного отделов ствола мозга.
Существенное значение имеет высокая
индивидуальная ценность этой области, вследствие чего патологические процессы часто приобретают «надценностное» значение и дополняются невротическими проявлениями.
Неврогенные лицевые боли следует
уметь верифицировать, так как от их диагностической верификации вплотную зависит выбор
способа адекватного лечения. Принципиальным
является разделение неврогенной лицевой боли
на две группы – типичные и атипичные прозопалгии.
Типичные прозопалгии – это пароксизмальные невралгии черепных нервов: тройничного, языкоглоточного, блуждающего. Они характеризуются уникальностью этиологии (компрессионный фактор), патогенеза, клиники и

ответа на терапию. При лечении положительный результат наблюдается при назначении
противоэпилептических препаратов, а не анальгетиков. Атипичные прозопалгии – разнообразная по происхождению и патогенетическим механизмам боль, чаще вегетативно-сосудистая.
Этиологический фактор во многих случаях установить не удается. При атипичной прозопалгии, в сравнении с типичной, приступы боли
характеризуются большей продолжительностью, в них можно различить периоды нарастания, апогея и спада. «Курковые» зоны (участки
меньше 1 см2 на коже лица и слизистой оболочке полости рта, прикосновение к которым приводит к болевому приступу) отсутствуют. При
лечении эффективны анальгетики.
НПВС обладает уникальной противовоспалительной, анальгетической, жаропонижающей активностью, благодаря чему относятся к
одним из наиболее широко применяемым в медицине и незаменимым лекарственным веществам. По данным ВОЗ каждый пятый житель нашей Планеты ежедневно и регулярно принимает
НПВС по разным поводам. Среди этих препаратов особое место занимает диклофенак, который
уже давно стал «золотым стандартом» среди
препаратов этой серии. По многочисленным
экспериментальным и клиническим исследованиям по анальгетической активности диклофенак превосходит пироксикам, индометацин,
ибупрофен. По противовоспалительной активности диклофенак уступает лишь индометацину. В отношении угрозы потенцирования НПВС
– индуцированных гастроэнтеропатий, в том
числе с кровотечениями, по безопасности диклофенак среди неселективных ингибиторов
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ЦОГ уступает лишь ибупрофену, значительно
превосходя последний по анальгетическому и
противовоспалительному эффектам, что и обусловливает широкую популярность препарата.
Целью нашего исследования была оценка
эффективности использования НПВС в медикаментозной терапии атипичных неврогенных
прозопалгий.

Переносимость НПВС в комплексной терапии полиэтиологических нетипичных неврогенных прозопалгий оценена как отличная у 100
% пациентов, как по оценке врача, так и по
оценке самого пациента. В течение 1-го месяца
после терапии НПВС по указанной схеме рецидивов прозопалгий не наблюдалось ни в одном
случае.

© С.М. Пухлик, М.Б. Пионтковская, И.Э. Чернишева, 2007

А.І. РОЗКЛАДКА, І.А. БЄЛЯКОВА, В.І. ЛУЦЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СЛУХОВА ФУНКЦІЯ У ХВОРИХ З ОДНОБІЧНИМ СЕНСОНЕВРАЛЬНИМ
ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ ЗА ДАНИМИ СУБ’ЄКТИВНОЇ АУДІОМЕТРІЇ
Однобічна сенсоневральна приглухуватість (ОСНП) залишається актуальною проблемою сучасної аудіології. Це обумовлено як збільшенням кількості хворих з даною патологією,
так і подальшою необхідністю удосконалення
методів діагностики таких порушень слуху. Однак і на сьогодні ОСНП залишається мало вивченим патологічним процесом. Це стосується її
етіології, патогенезу, особливостей діагностики
та лікування.
Для точної диференціально-топічної діагностики необхідно проводити повне обстеження слуху з використанням методів суб’єктивної,
об’єктивної аудіометрії, а в деяких випадках і
допоміжних. В той же час за допомогою
суб’єктивних методів можна визначити ступінь
втрати слуху, виявити феномен нормалізації
гучності, порушення розбірливості мови (РМ),
мовно-тональну дисоціацію.
Мета даної роботи - підвищення ефективності діагностики однобічних порушень слуху.
Визначення гостроти слуху, ступеня і характеру його порушень здійснювали в частково
звукозаглушеній та звукопоглинаючій камері за
допомогою акуметрії, а також комплексу тональних і мовних аудіометричних тестів за традиційною методикою.
На основі аналізу результатів аудіометрії
проводили оцінку ступеня тяжкості втрати слуху, типу аудіометричної кривої, особливостей
результатів надпорогових тестів і розбірливості
мови (РМ). Ступінь порушень слухової функції
оцінювали за класифікацією В.Г. Базарова, А.І.
Розкладки.
Нами було обстежено 60 хворих з різним
ступенем ОСНП, з них 25 чоловіків та 35 жінок
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віком від 18 до 67 років. Давність захворювання
становила від 1 тижня до 13 років. Всі хворі
скаржились на зниження слуху різного ступеня.
Причини, які зумовили виникнення
ОСНП, наступні: судинні порушення, інфекційні захворювання, черепно-мозкова травми, хвороба Меньєра, невринома VIII пари черепномозкових нервів.
Після проведення аудіометричного обстеження можна зробити попередні висновки:
Невриному та хворобу Меньера важко
діагностувати на початку захворювання, особливо за умов відсутності спеціалізованої апаратури, тому до встановлення діагнозу може
пройти більше 10 років. Для поліпшення якості
та своєчасності діагностики необхідно звернути
увагу на наступні показники стану слухової функції:
а) при хворобі Меньєра – по-перше, скарги хворого: це флюктуюча приглухуватість,
шум у вусі та запаморочення у вигляді нападів з
нудотою та блюванням; по-друге - типова аудіометрична крива з наявністю кістковоповітряного інтервалу в зоні низьких, а інколи і
високих частот; порушення РМ, наявність феномена нарощування гучності (низькі показники
тесту Люшера та високі показники SISI тесту).
При хворобі Меньєра зі збільшенням давності
захворювання погіршується РМ, посилюється
шум у вухах чи вусі, більш тривалими стають
напади запаморочення.
б) При невриномі VIII пари черепномозкових нервів – в залежності від стадії розвитку пухлини аудіометричні криві дуже різноманітні і на початку захворювання порушення
слуху незначне, однак, в подальшому слух по-

ступово знижується до повної глухоти. При невриномі VIII пари слухового нерва існує мовнотональна дисоціація.
Провести діагностику ОСНП, яка виникла після перенесеної ЧМТ чи інфекційного захворювання не викликає утруднення. ОСНП
розвивається відразу ж після перенесеної травми або інфекційного захворювання на протязі
від декількох годин або протягом 1 місяця.
РМ залежить від ступеня втрати слуху,
давності захворювання та причини, яка сприяє
виникненню однобічної СНП.
При порушенні слуху судинного та стресового походження у хворих в молодому віці
(до 40 років) зниження слуху було переважно
IV-V ступеня тяжкості, в більш зрілому віці – IIII ступеня.
За даними анамнезу при ОСНП внаслідок
перенесеної ЧМТ в гострому періоді відмічаєть-

ся спочатку парадоксальне падіння розбірливості мови (ФПНГ), а потім – уповільнене нарощування розбірливості мови. Рідко досягається
100% РМ. З давністю захворювання ОСНП прогресує.
Стресові ситуації сприяють виникненню
ОСНП переважно у людей молодого віку (до 40
років).
Судинні захворювання являються причиною ОСНП легкого та середнього ступенів у
людей молодого віку, тяжкого ступеня – у людей після 50 років.
При однобічному порушенні слуху IV-V
ступеня тяжкості специфічних аудіологічних
тестів, за допомогою яких можна провести диференціально-топічну діагностику, не існує. В
цих випадках треба застосовувати додаткові
методи дослідження, а саме МРТ, рентгенологічні та інші.

© А.І. Розкладка, І.А. Бєлякова, В.І. Луценко, 2007

К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, П.В.АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ СЛУХА ДЛЯ
НАСТРОЙКИ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Адекватное слухопротезирование в раннем детском возрасте – это достаточно сложная
задача. Сложность обусловлена недостаточно
достоверными результатами или вообще невозможностью проведения пороговой аудиометрии.
Во всех современных цифровых и даже аналоговых слуховых аппаратов используются для
настройки данные пороговой и надпороговой
аудиометрии. Возникает своеобразный парадокс
– чем современнее и лучше слуховой аппарат
приспособлен к слуху конкретного пациента,
тем больше вероятность неадекватной настройки у детей раннего возраста. Это связано с тем,
что проведение тональной аудиометрии (даже в
игровом варианте) по всем частотам оказывается затруднительным или невозможным.
Частично данный парадокс разрешается
использованием объективных методов исследования. Наиболее ценную информацию предоставляют результаты исследования слуховых вызванных потенциалов и акустической импедансометрии (пороги регистрации акустического
рефлекса). Исследование слуховых вызванных
потенциалов дает представление, как правило, о
пороге восприятия на 2-4 опорных частотах
(наиболее часто 500, 1000, 2000 Гц), что в даль-

нейшем используется для построения усредненной аудиометрической кривой. Данные регистрации акустического рефлекса дают четкое
представление о порогах дискомфорта.
Таким образом, для наиболее адекватной настройки необходимы данные регистрации
КСВП, и акустического рефлекса. При первичной настройке аудиометрическую кривую порогов восприятия выстраиваем по данным регистрации КСВП с допуском в 5-10 дБ по опорным
частотам. На частотах по которым не получено
результатов КСВП точку восприятия звука устанавливаем как среднее между двумя полученными результатами. В случае отсутствия регистрации КСВП на частотах более 1-2 кГц , на
каждой последующей частоте добавляем 5-10
дБ к последнему регистрируемому порогу, но не
превышая среднего значения между ним и полученным порогом дискомфорта.
Последующие визиты пациента для настройки слухового аппарата производится в
сроки 1, 3 и 6 месяцев после первичной. Причем
через месяц донастройка осуществляется преимущественно по анамнестическим данным, а
последующие посещения предваряются повторными аудиологическими исследованиями.
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Подобная методика позволяет достаточно
адекватно настроить слуховой аппарат любой
степени сложности у ребенка раннего возраста и

избежать ряда возможных осложнений которые
приводят к негативной эмоциональной реакции
маленького пациента на слуховой аппарат.

© К.Г.Селезнев, П.В.Андреев, 2007

К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, П.В.АНДРЕЕВ, С.Н.СЕРДЮК, Г.В.ЧЕРКАС (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСМАСТОИДАЛЬНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Основной проблемой в лечении экссудативного среднего отита у детей является рецидивирующий характер заболевания. Многие исследователи (Fujihara K., 1996; Мельников О.Ф.
и соавт., 2000; Самбур М.Б. и соавт., 2003) пытались объяснить рецидивы проявлением общих, системных изменений в организме: нарушениями иммунных процессов, в том числе и в
слизистой оболочке, результатом аллергии, несбалансированным питанием. Безусловно, все
эти факторы играют свою определенную роль в
течении процесса в среднем ухе, однако на наш
взгляд, проблема рецидивирующего течения
процесса кроется в недостаточной, неэффективной санации верхних отделов полостей среднего
уха – эпитимпанума и ретротимпанальных пространств.
На наш взгляд стандартные методы хирургического лечения -тимпанопункция, тимпанотомия, тимпаношунтирование обеспечивают
адекватный дренаж при условии густого содержимого только в области мезо- и гипотимпанума. Верхние же отделы барабанной полости с их
многочисленными карманами, складками остаются изолированными.. Транстимпанальное
введение муколитиков помогает частично решить эту проблему, однако их действие в эпитимпнальном и ретротимпанальном пространстве остается неконтролируемым, т.е. при дренировании мезо- и гипотимпанума и восстановлении функции слуховой трубы мы получаем клиническую картину выздоровления наиболее
обозримых участков среднего уха. О состоянии
эпитимпанальных, а тем более ретротимпанальных пространств, мы можем судить только опосредовано – по последующему клиническому
развитию процесса и в некоторой мере по данным импедансометрии .
Целью исследования была оценка эффективности использования метода трансмастоидального шунтирования в лечении экссудатив-
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ного среднего отита у детей, а также определение четких показаний для проведения данного
метода лечения.
Материалы и методы.
По данным лор-клиники ОДКБ и ГБ№16
г.Донецка за 2001-2006 год по поводу секреторного среднего отита пролечено 516 детей. У 407
(78,87%) удалось добиться выздоровления за
счет санации первичного очага и однократной
тимпанопункции с транстимпанальным введением муколитиков или протеолитических ферментов и последующего консервативного лечения.
У 17 (3,2%) пациентов из оставшихся мы
не добились выздоровления даже после проведения повторных тимпанопункций и последующих курсов консервативной терапии. Сроки заболевания по данным анамнеза составляли от 4
до 7 месяцев. Возраст пациентов составлял от 4
до 8 лет. После проведенного лечения у 15 пациентов регистрировалась тимпанограмма типа
«Ас» со сниженным уровнем комплианса (менее
0,28 ml).
Пациентам была проведена операция
трансмастоидального шунтирования по стандартной методике. Сроки нахождения канюли в
сосцевидном отростке составляли от 8 до 12
дней. Ежедневно проводилось введение муколитиков (1-2 мл флуимуцила) и антисептиков (1-2
мл 1% р-ра диоксидина). После проведенного
лечения больные наблюдались в течение полугода, рецидивов заболевания не было. При проведении импедансометрии через 1 месяц после
удаления канюли из сосцевидного отростка у
всех пациентов регистрировалась тимпанограмма типа «А» с уровнем комплианса от 0, 37 до 0,
95 ml.
Таким образом, данная методика показала себя эффективной при лечении детей с экссудативными средними отитами. Наибольшая
эффективность и клиническая оправданность

данного метода наблюдается у детей с упорными рецидивами экссудативного процесса в
среднем ухе, у детей с длительностью заболевания более 4-5 месяцев, при наличии очень густого вязкого экссудата. Четким клиническим
критериями для проведения трансмастоидаль-

ного шунтирования являются: повторное появление жалоб на снижение слуха после проведенного лечения в сочетании с костновоздушным разрывом в 10-20 дБ и регистрации
при акустической импедансометрии тимпанометрической кривой типа «Ас».

© К.Г.Селезнев, П.В.Андреев, С.Н.Сердюк, Г.В.Черкас, 2007

К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, Е.А.ЩЕТИНИНА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГИРУДОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ УШНЫХ ШУМОВ
Одним из симптомов нейросенсорной тугоухости является нарушение восприятия речи
на фоне помех. Нарушение адаптивной фильтрации сигналов приводит к ухудшению восприятия речи не только на фоне внешних помех, но
и на фоне имеющегося у больных ушного шума.
Под нашим наблюдением находилось в
период времени с 1997 г. по 2007г. находилось
138 больных с ушными шумами. При первичном обращении продолжительность заболевания
у всех больных от 3 до 15 лет. Возраст больных
этой группы колебался от 58 до 76 лет. Все
больные этой группы страдали нейросенсорной
тугоухостью, а также имели сопутствующие
заболевания церебральный атеросклероз с преимущественным поражением сосудов головного
мозга – 41 (29,7%), гипертоническая болезнь –
58 (42%), остеохондроз шейного отдела позвоночника – 39 (28,3%).
При первичном обращении в комплекс
терапии применена следующая схема гирудорефлексотерапии: постановка медицинских пиявок аспирационным методом (с кровоизвлечением) на область точек иглоукалывания по следующему рецепту: TR 17 и-фэн, TR 21 эр-мэнь,
IG 19 тин-гун. Количество сеансов – 10.

Методика обследования больных включала в себя изучение жалоб, анамнеза болезни,
клиническое исследование, аудиограмму, спектрограмму и шумограмму, производимые аудиометром МА-31, определение характеристик
ушного шума (высоты и громкости).
В 84% полученный эффект гирудорефлексотерапии сохранялся на протяжении 8-12
месяцев после окончания лечения.
В последующем больные проходили повторные курсов гирудорефлексотерапии 1-2
раза в год.
Спустя 10 лет от начала наблюдения и лечения ушных шумов с использованием метода
гирудорефлексотерапии регулярно проходили
курсы терапии 86 больных (62%).
Ушной шум, возникающий периодически,
у 60 (69.2%) из них составляет 6±1,3дБ. У 26
больных (30,8%) ушной шум соответствовал
первоначальным исследованиям и за все время
наблюдения и лечения его показатели не увеличивались.
Таким образом, гирудорефлексотерапия
позволяет достичь стойкого длительного положительного эффекта в лечении ушных шумов.

© К.Г.Селезнев, Е.А.Щетинина, 2007
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Ю.А.СУШКО, О.Н.БОРИСЕНКО, И.А.СРЕБНЯК, Н.С.МИЩАНЧУК (КИЕВ, УКРАИНА)
РЕЗУЛЬТАТЫ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Единственным эффективным методом
реабилитации пациентов с сенсоневральной
глухотой различного генеза является кохлеарная
имплантация. Проведение этой операции в максимально ранние сроки у детей с прелингвальной врожденной или приобретенной в раннем
детском возрасте сенсоневральной глухотой
позволяет обеспечить максимальную их интеграцию в среду нормально слышащих людей. У
пациентов с постлингвальной приобретенной
сенсоневральной глухотой кохлеарная имплантация является особо важной и необходимой
вследствие того, что позволяет добиться адекватной реабилитации и возвращения в среду
людей с нормальным слухом.
За период 2004-2007 гг. в отделении микрохирургии уха и отонейрохирургии операция
кохлеарная имплантация проведена 31 пациенту: из них 27 детям с врожденной или приобретенной сенсоневральной глухотой в раннем детском возрасте (до 1 года); 2 взрослым детям с
постлингвальной сенсоневральной глухотой,
наступившей вследствие развивающегося генетического заболевания – синдрома Ушера (1
пациент) и черепно-мозговой травмы с переломом височной кости (1 пациентка). Также операция была проведена двум взрослым детям с
прелингвальной сенсоневральной глухотой.
Как известно эффективность кохлеарной
имплантации определяется возрастом, в котором наступила глухота, сроками проведения
операции, качеством проведения самой опера-

ции, активными реабилитационными мероприятиями по развитию слуха и речевых навыков до
и после операции в специализированных реабилитационных центрах, детских дошкольных и
школьных заведениях при полной поддержке и
понимании проблемы членами семьи.
В представленной группе пациентов, благодаря выполнению всех вышеперечисленных
условий, интеграция в массовые детские сады
обеспечена в 4 случаях, в логопедические группы детских дошкольных заведений для детей с
нормальным слухом – в 3 случаях, в 19 случаях
осуществлен переход из детских садов и школ
для глухих детей в соответствующие учреждения для слабослышащих детей. Взрослые дети с
постлингвальной глухотой в настоящее время
продолжают обучения в высших учебных заведениях. Одна пациентка с прелингвальной глухотой, прооперированная в отдаленном периоде,
обучается в специализированной группе медицинского училища. Пациент с прелингвальной
глухотой, операция которому проведена в 15
летнем возрасте проходит реабилитационные
занятия и входит в основной состав молодежной
параолимпийской зборной Украины по футболу.
К сожалению, одна пациентка не интегрирована
в среду лучшеслышащих детей и занимается по
индивидуальной домашней программе.
Представленный материал демонстрирует
потенциал и эффективность кохлеарной имплантации как метода сложной реабилитации
пациентов с необратимыми потерями слуха.

© Ю.А.Сушко, О.Н.Борисенко, И.А.Сребняк, Н.С.Мищанчук, 2007

И.К. ТАГУНОВА, С.М. ПУХЛИК, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ КЕЛОИДОВ МОЧКИ УХА
Келоид представляет собой рубцовоподобную изолированную опухоль. Рубцовый келоид может возникнуть на любом участке кожи,
которая подверглась поражению, соответствует
форме предшествующего дефекта кожи.
Под нашим наблюдением находилось 8
пациентов с рубцовыми келоидами мочки уха,
которые вызывали неприятные ощущения: зуд,
незначительную болезненность. Этиология данного заболевания не совсем ясна. Много авторов
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считают, что в основе образования келоида лежит системное поражение соединительной ткани кожи, вызванное избыточным синтезом коллагена в процессе восстановления раны, чаще
возникают у темнокожих и молодых людей. Хирургическое удаление келоидных рубцов нерационально, так как после их удавления они вырастают снова еще более крупными и деформированными, калечат пациента и вызывают их
тяжелые переживания. Широко применяется

рентген терапия, введение в толщу рубцов кортикостероидов. В последнее время с успехом
стали применять криохирургическое лечение.
Однако при обширных келоидных рубцах приходится повторять криовоздействие до 4 раз с
интервалом до 3-5 недель. Для нормализации
состояния соединительной ткани, иммунного
статуса, регрессии, воспалительных изменений,
пролиферативных процессов, используют препараты на основе гиалуронидазы. Однако известные препараты на основе фермента при па-

рентеральном пути введения быстро инактивируются ингибиторами сыворотки крови. Нами
местно в рубцовую ткань вводился препарат
лонгидаза 3.000 МЕ каждые три дня, всего 5 доз.
В результате лечения устранялся косметический
дефект. Не было необходимость в повторных
многочисленных вмешательствах на келоидной
ткани. Полученные результаты позволяют рекомендовать метод для широкого внедрения в
практику врачей-отоларингологов, косметологов.

© И.К. Тагунова, С.М. Пухлик, А.В. Андреев, 2007

Г.Е.ТІМЕН, В.М.ПИСАНКО, Б.М.МИРОНЮК, В.В.КОБЗАРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ІНТРАТИМПАНАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ МЕДИКАМЕНТІВ
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ
ПРИГЛУХУВАТІСТЮ
Все більшу увагу отоларингологів привертає можливість локального застосування медикаментів при лікуванні хворих з ураженням внутрішнього вуха, що дозволяє обминати гематолабиринтний бар’єр та достовірно підвищити
концентрацію препарату в рідинах внутрішнього вуха у порівнянні з його вмістом там при парентеральному введенні.
Під нашим наглядом знаходилось 34 дитини із сенсоневральною приглухуватістю та
глухотою (18 жіночої та 16 чоловічої статі) віком від 4 до 18 років. Ураження слуху було двобічним у 15 і однобічне у 19 хворих (всього 49
спостережень).
Гострий процес (звернення в клініку зі
скаргами на погіршення слуху не пізніше 21
доби після виникнення хвороби) у 9, а хронічний (22 доби – 11років) у 25 випадках.
Обстеження хворих включало ЛОР-огляд,
суб’єктивну аудіометрію, реєстрацію КСВП,
імпедансометрію.
Лікування починали із застосування дезінтоксикаційних (реосорбілакт), дегідратаційних
(сечогінні) препаратів та глюкокортикоїдів на
протязі 3-х діб. Після цього переходили до медикаментів, що покращують кровообіг та метаболічні процеси у нервовій тканині, вітаміни, біостимулюючі та антихолінестеразні препарати, фізіотерапію. Таку терапію отримували всі пацієнти
на протязі до 20 діб.

З першої доби хворим проводили шунтування барабанної порожнини і щоденно на протязі 5 діб 1 раз на добу заповнювали cavum
tympani 30 мг (1,0) розчина преднізолона, чи 4 мг
(1,0) дексаметазона. Після цього проводили ендауральний фонофорез зазначених препаратів.
Аналіз результатів лікування при статистичній обробці з використанням критерія t Вилкоксона, засвідчив достовірне зниження порогів звукосприйняття на всіх обстежуваних частотах при
гострій (15 спостережень) та хронічній (32 спостереження) сенсоневральній приглухуватості. Відповідно змінювались і результати мовного тесту.
Оцінка ефективності лікування у кожного
окремого хворого показала, що нормалізації
слуху досягнуто у 6 з 9 хворих з гострою СНП
(9 спостережень). Покращення звукосприйняття
отримали у 11 з 25 хворих з хронічною СНП (17
спостережень) та у одного з гострим двобічним
перцептивним ураженням слуху (2 спостереження). Покращенням звукосприйняття вважали
зниження його порогів на 5 дБ і більше щонайменше на двох частотах, або появу перценції
“нової частоти”.
Таким чином, включення в комплексне
лікування дітей з гострою та хронічною сенсоневральною приглухуватістю методики інтратимпанального введення глюкокортикоїдів дозволяє підвищити ефективність терапії до 100 %
при гострій СНП та 41 % при хронічній СНП.

© Г.Е.Тімен, В.М.Писанко, Б.М.Миронюк, В.В.Кобзарук, 2007
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О.В. ТИТАРЕНКО, В.С. ЛИСОВЕЦКАЯ (ОДЕССА, УКРАИНА)
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Необходимость социальной реабилитации
больных с прогрессирующим течением сенсоневральной тугоухости приводит к поиску и
внедрению наиболее эффективных методов терапии.
Тканевая гипоксия нейросенсорного аппарата внутреннего уха является одним из основных факторов возникновения кохлеовестибулярных дисфункций, что приводит к нарушению реологических свойств крови, микроциркуляции, ликвородинамики и метаболическим нарушениям. Это влечет за собой не только ишемию лабиринта, но и служат причиной
развития эндолимфатического гидропса.
Обследовано 18 пациентов с прогрессирующим течением хронической сенсоневральной тугоухости. Всем больным проводили общеклиническое обследование. Степень потери
слуха оценивали аудиметрическими методами.
Учитывая, что традиционная консервативная
инфузионная терапия, направленная на устранение кислородного дефицита тканей внутреннего
уха, не всегда оказывает должное воздействие,
для оптимизации лечения в комплекс мероприятий включали потенцирующую реабилитацию.
С этой целью в комплекс лечения включалась
инфузионная озонотерапия, способствующая
улучшению микроциркуляции, повышению
диссоциации гемоглобина, оказывающая сосудорасширяюще действие, снижающая агрегацию эритроцитов, вязкость крови, обеспечивающая интенсификацию ферментных систем
форменных элементов крови, приводящая к
улучшению микрогемоциркуляции и газообмена
на тканевом уровне.

С целью воздействия на периферические
структуры слухового анализатора назначалась
лазеро- и электростимуляция краниальных и
биологически активных точек (рефлексотерапия
в виде акупунктуры, воздействующая на аурикулярные точки с учетом данных УЗДГ позвоночных артерий), что оказывало благоприятное
влияние на обменные процессы и состояние мозговой гемодинамики, потенцирование выработки
эндогенных опиоидных пептидов. Это приводило
к активизации процессов энергетического и секреторного внутриклеточного метаболизма как в
улитке, так и оказывало выраженное стимулирующее действие на процессы регенерации, иммуностимуляцию на организм в целом.
Пациентам с признаками венозного застоя
в вертебро-базиллярном бассейне назначалась
магнитотерапия на область позвоночника, обладающая противоотечным, анальгезирующим,
седативным и спазмолитическим эффектом.
Карбогенные ингаляции в комплексе терапии назначались с целью расширения сосудов
головного мозга, повышения продукции перилимфы, увеличения кровотока в улитке.
Сравнение результатов лечения с контрольной группой больных, получавших лишь инфузионную терапию, показало нормализацию
общего самочувствия, значительное снижение и
даже исчезновение шума в ушах, улучшение микроциркуляции головного мозга. Таким образом,
назначение в комплексном лечении реабилитационных мероприятий, наряду с общепринятой
инфузионной терапией, повышает эффективность терапии и может быть рекомендовано для
широкого применения в клинической практике.

© О.В. Титаренко, В.С. Лисовецкая, 2007

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТРАВМИ ВУХА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИХ
ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ
Травми вуха є причиною не тільки зовнішніх вад, але й порушення його функцій. Поряд
з цим вони призводять до розвитку різноманітних ускладнень запального характеру як зі сторони самого вуха, так і з боку граничних областей.
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Особливо небезпечні комбіновані травми,
при яких пошкоджується лицевий і мозковий
череп, або органи шиї.
Під нашим спостереженням знаходилося
73 хворих, які поступали на лікування у віддаленому періоді: у 15 хворих виявлений хондро-

періхондрит вушної раковини в тому числі у
трьох з ознаками некроза вушного хряща з
утворенням нориць, у 8 хворих виявлено запалення мочки вушної раковини, що закінчується
нерідко утворенням колоїдного рубця, у 12 пацієнтів травма шкіри зовнішнього слухового
проходу ускладнилася гострим отитом, у 25
хворих – травма барабанної перетинки в наслідок вимивання сірчаного корка, баротравми і
таке інше.
Під час видалення сторонніх тіл із зовнішнього слухового проходу у трьох випадках
стороннє тіло (горошини, камінець), прорвавши
барабанну перетинку, потрапили в барабанну
порожнину, що призвело до пошкодження ланцюга слухових кісточок. В одного із цих хворих
був виявлений відрив стремінця від пресінкового вікна. У іншої хворої на третій день виник
менінгоенцефаліт.
Звичайно в тих випадках коли стороннє
тіло потрапляє в барабанну порожнину його
видалення проводиться через застосування хірургічного методу лікування.
В наслідок такого втручання в одного
хворого виникло ускладнення – гостра вестибулярна дисфункція, втрата слуху. Невропатія лицевого нерва.
Особливе місце серед пошкодження вуха
займають закриті та відкриті травми соскоподібного відростку (5 хворих). Закриті травми важко діагностуються. Нерідко вони є складовою
перелому основи черепа. У одного пацієнта з
цієї причини виник менінгоенцефаліт, при цьому в барабанній порожнині був виявлений крововилив. У іншого хворого комбінована травма
вуха стала причиною розвитку гігантської холестеатоми з проникненням її в задню та середню
черепні ями.
Рідким наслідком травми голови є відрив
соскоподібного відростку від основи черепа. Під
нашим наглядом і лікуванням знаходився хворий з рвано-забійною раною обличчя, вушної
раковини, білявушної слинної залози, лицевого
нерву, завушної ділянки та відривом сосковидного відростка від скроневої та потилочної кісток. В ретросигмоїдальної ділянці виявлений
дефект кістки 1.0×1,0 см2, в який пролабірувала
тверда мозкова оболонка. Ліквореї не виявлено.
Поряд з цими змінами був пошкоджений зовнішній слуховий прохід. Операція нами проведена
на 5 день після травми.
Для перелому основи черепа характерним симптомом є розрив барабанної перетинки в її верхніх або задньоверхніх відділах. Зустрічається лінійна тріщина верхньої стінки
зовнішнього слухового проходу (8 хворих). У
трьох виявлена лікворея. У семи хворих в зов-

нішньому слуховому проході виявлений мозковий детрит.
Лікувальна тактика по запобіганню, профілактики після травматичних ускладнень, що
проводяться в ЛОР-клініці Національного медичного університету імені О.О.Богомольця полягає в слідую чому.
Перш за все, це своєчасна класична обробка ран на фоні протишокової, анелгезіруючої
та антибактеріальної терапії з урахуванням профілактики тетануса.
При перших ознаках хондроперіхондриту
призначаються антибіотики, протинабрякові
препарати, сечогінні, кортикостероїди. Місцево
накладаються пов’язки з гормональними та антикоагуляційними препаратами.
Некротичні форми хондроперихондриту
підлягають хірургічному лікуванню.
При травмах зовнішнього слухового проходу обов’язковим є профілактика його стенозу
чи атрезії. З цією метою проводимо стенування
зовнішнього слухового проходу на необхідний
період часу.
Не оправдує себе видалення кров’яного
згустку із області барабанної перетинки при її
травмі та застосовувати спиртові антисептики.
Кров’яний згусток виконує роль біологічної
пов’язки І тільки у випадках відсутності згустку
та у віддаленому періоді показана механічна
обробка країв рани барабанної перетинки та застосування направляючих регенерацію плівок.
Як свідчать спостереження видалення мозкового детриту із зовнішнього слухового проходу не є доцільним. По-перше, можна отримати лікворею, по-друге, мозкова речовина на
якийсь час є біологічною пов’язкою, а також
створює умови для формування рубця і закриттю лікворної нориці.
Двом хворим з наявністю сторонніх тіл в
барабанній порожнині ускладнених травматичним гнійним отитом і менінгоенцефалітом
проведена розширена анромастоїдотомія з корекцією трансмісійної системи, а третьому –
після раніше проведеної радикальної операції
на вусі з метою видалення стороннього тіла із
барабанної порожнини за місцем травми, через
2 місяці проведена операція на вусі з декомпресією лицевого нерва, пластикою дефекту зовнішнього слухового проходу та тимпанопластикою.
При відривах соскоподібного відростка
від основи черепа нами проводиться остеосинтез, тобто пришивання його до кісток черепа із
формуванням стінок зовнішнього слухового
проходу.
У всіх хворих отримані позитивні результати.
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Таким чином, пацієнти у яких є комбіновані травми вуха потребують невідкладної
хірургічної допомоги, в противному випадку
це загрожує розвитком післятравматичних

запальних ускладнень і потребує в подальшому тривалого лікування із застосуванням
складних реконструктивно-відновлювальних
операцій.
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Ф.О.ТИШКО, О.І. ВІЛЬЧИНСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВІД АНТРИТУ ДО МАСТОЇДИТУ
Отоантрит (антрит) зустрічається досить
часто у дітей у віці 6 міс. – 1-2 років. Як відомо
на цьому проміжку часу соскоподібний відросток практично відсутній. Його початок виповнений залишками ембріональної тканини – міксоїдної та кровоутворюючим червоним мозком,
що є хорошим підґрунтям для вегетації патогенної флори. З цього погляду патологічний
процес легко розповсюджується на кістку, що
призводить до утворення нориці та субперіостального абсцесу.
Діагностика такого захворювання, яке
уже потребує хірургічного втручання не є складною. Раннім симптомом антриту слід вважати
звуження зовнішнього слухового проходу в межах барабанного кільця. Барабанна перетинка
ніби зменшується в площині. Ця ознака не є
схожою на ранній симптом мастоїдиту, а саме –
звуження слухового проходу в кістковому відділі за рахунок звисання верхньої або верхньозадньої його стінки.
З погляду на вищезазначені особливості
будови дитячого вуха деякі оториноларингологи
порівнюють деструктивний анртрит з остеомієлітом і обмежуються тільки розтином субперіостального абсцесу. Але таке хірургічне лікування не призводить до вільного дренажу гнійного
вогнища. Без видалення залишків ембріональної
тканини і ділянок остеїту досягти якісної санації
джерела інфекції неможливо. Така методика не
дає гарантії запобігти рецидив процесу у будьякому віці. Locus minoirs resistencia залишається
зі своєю „сплячою інфекцією”.
Завдяки наявності арсеналу антибактеріальних препаратів зменшилась кількість хворих
на класичний гострий мастоїдит. Але з’явилися
серозні форми (рідко) мастоїдиту з усіма властивими місцевими ознаками без ознак загальної
інтоксикації.
Внаслідок запалення мукоперіосту антрума та клітин соскоподібного відростку з розповсюдженням запалення на кісткову тканину по-
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являється набряк останньої. В порожнинах вуха
накопичується серозний ексудат слабо жовтого
кольору. Область соскоподібного відростку збільшується в об’ємі, зникає завушна складка, але
гіперемії шкіри не відбувається.
Одним із симптомів є майже постійне виливання рідини із слухової труби в горло. Барабанна перетинка випинає в бік зовнішнього слухового проходу, але не має яскравої гіперемії і
набряку, характерного для гострого отиту.
У зв’язку з тим, що ця ще не дуже розповсюджена форма мастоїдиту (мукоперіоститу)
не проявляється симптомами класичного мастоїдиту має тривалий перебіг з різних причин.
Останнім часом майже не зустрічаються
різноманітності класичного мастоїдиту такі як
петрозит, скваміт, зігоматицит. У зв’язку з цим
лікарі, особливо з малим досвідом роботи, мають мале уявлення про їх симптоми та особливості клінічного перебігу. А саме ці форми схожі за деякими симптомами на такі захворювання
як флегмона крилопіднебінної ямки, паротит,
пухлини носогорла з проростанням у вухо, крилопіднебінну ямку, орбіту і таке інше, що потребує знань для проведення диференційної діагностики.
Лікування хворих на класичний мастоїдит
хорошо відпрацьоване і відоме. Що стосується
серозної форми мастоїдиту (мукоперіоститу) ми
пропонуємо і проводимо антродренаж із введенням в антрум дренажної трубки із повним
зашиванням завушної рани одночасно з тімпанотомією або шунтуванням барабанної порожнини за загально прийнятою методикою. Антибактеріальна терапія неефективна в доопераційному періоді і є доцільною в післяопераційному
періоді.
Що ж стосується хірургічного лікування
отоантриту (антриту) воно має залишатися традиційним, класичним.
Таким чином, у зв’язку з тенденцією ревізії підходів до лікування отоантриту ускладне-

ного субперіостальним абсцесом та появою нової форми мастоїдиту (мукоперіоститу) є необхідність у відпрацюванні стандартів лікування

хворих на вище означені форми запалення середнього вуха.
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О.Ф. ТИШКО, Ж.А. ТЕРЕЩЕНКО, О.І. ВІЛЬЧИНСЬКИЙ, А.А. ГАПОНЮК (КИЇВ, УКРАЇНА)
НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЛІКУВАННЯ ОТОМІКОЗУ
Отомікоз відноситься до хронічних захворювань шкіри зовнішнього слухового проходу (хронічний грибковий дерматит) та барабанної перетинки з періодичними загостреннями та
ремісіями.
Вегетативні тіла грибів та їх міцелії, проростаючи шкіру та виділяючи через спорангії
спори, є основною причиною тривалого рецидивуючого хронічного дерматиту зовнішнього
слухового проходу та барабанної перетинки
грибкового походження. Серед грибів, як основного чинника отомікозу, виявляються – плісняві гриби (Aspergillus, Rhixopus, Pinicillium) та
дріжджоподібні гриби роду Candida (Candida
aldicans). Будучи основною причиною отомікозу, гриби створюють сприятливі умови для вегетації патогенних мікроорганізмів кокового походження.
Все це призводить до сенсибілізації вражених тканин зовнішнього вуха і до розвитку
алергії. З цієї причини лікування отомікозу лише протигрибковими препаратами майже неефективне.
Будь який протигрибковий препарат в повній мері не проникає через захисний бар’єр,
створений набряклими тканинами, злущеним
епідермісом, еозинофільними інфільтратами,
кальцинатами, до місця свого призначення і мало впливає на вегетативні тіла, міцелії, спори
грибка.
Під нашим спостереженням протягом
останніх 10 років знаходилось 957 хворих на
отомікоз. За останні 3 роки кількість хворих на
дану патологію збільшилась в порівнянні з минулими роками вдвічі. Як правило рецидиви
захворювання спостерігалися під кінець літа, на
початку осені (серпень, вересень). Виникнення
захворювання пацієнти пов’язували з купанням
в ставках, річках або в морі. Це наводить на думку, що його причина є полі етіологічна. Вода,
потрапляючи в зовнішнє вухо, в умовах тепла

створює благотворне середовище для розвитку
грибів, тобто для рецидиву отомік5озу. Безумовно, першопричиною є мікротравма шкіри в
умовах наявності спор у водоймі (найчастіше в
лазні) чи в повітрі.
Одним із важливих факторів в патогенезі
грибкових процесів в організмі людини є підвищена сонячна радіація і як наслідок – зменшення вмісту вітаміну С, що послаблює разом
імунно-захисні сили організму.
Лікування хворих на отомікоз проводимо
за розробленою нами схемою: 1. Щоденне вимивання із зовнішнього слухового проходу грибково-епідермальних пробок та гною до отримання позитивного результату. З цією метою ми
користуємось 0,05% водним розчином хлоргекседину. 2. Обробка шкіри і барабанної перетинки 0,05% спиртовим розчином хлоргекседину. 3.
Призначення розчину клотримазолу або нітрофунгіну (нітрофунгін форте). 4. Через 15 хвилин
після змазування шкіри 0,05% спиртовим розчином хлоргекседину використовуєм суміш мазь преднізолону або гідрокортизону з троксевазином (індовазином). Останні не тільки знімають набряк тканин, але також є тканинними
провідниками ліків. 5. При тяжких рецидивуючих процесах призначають системний препарат
– флюконазол, нізорал. Без ідентифікації роду
грибів застосування антибіотиків не є доцільним, оскільки вони можуть підсилювати ріст
грибів, особливо роду Candida. 6. До схеми лікування входить призначення вітаміну С. 7. Із
фізметодів доцільним є використання світла від
лампи „Біоптрон”.
Така схема лікування застосовується і при
хронічних гнійних отитах, ускладнених грибковою інфекцією.
Внаслідок такої методики лікування у половини хворих досягнуто повне видужання, у
решти – значне скорочення рецидивів та зменшення тяжкості і тривалості їх перебігу.
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В.Н. ТКАЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ОТКРЫТАЯ ТИМПАНОПЛАСТИКА ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ ХОЛЕСТЕАТОМНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Вопросы хирургического лечения больных хроническим гнойным средним отитом и
его результатов всегда актуальны, тем более,
что дискуссия, развернутая несколько лет назад,
о производстве "закрытого" или "открытого"
вариантов тимпанопластики при этом заболевании продолжается.
В связи с этим нами проанализированы
истории болезней 72 военнослужащих, находившихся на лечении в ЛОР-отделении 408 окружного военного госпиталя по поводу хронического гнойного эпитимпанита и эпимезотимпанита. 60 пациентов были рядовыми (в основном молодого пополнения) в возрасте 18-20 лет,
12- офицерами и прапорщиками – в возрасте 2842 лет. У 46 пациентов гнойный процесс в ухе
длился 2-4 года, у 22 больных – 5-7лет, у 4 – с
детства. 17 человек имели отсрочку от призыва
в армию на 1-3 г.
Целью данной работы явилось изучение
ближайших и отдаленных результатов тимпанопластики, произведенной по открытому способу
больным хроническим холестиатомным эпитимпанитом и мезоэпитимпанитом.
При осмотре в ЛОР отделении у 44 больных была перфорация в шрапнелевой мембране,
у 28 – краевая перфорация в задне- или передне
верхнем квадрантах барабанной перепонки (БП)
с ходом в аттик. Всем пациентам определялось
восприятие шепотной и разговорной речи, проводились: тональная и речевая аудиометрия,
опыт Люшера, камертональные исследования с
опытом Желле, вестибулометрия, барофункция,
рентгенография височной кости по Шюллеру и
бактериологическое исследование гноя, полученного при зондировании перфораций. Шепотная речь воспринималась больным ухом пациентами различно (в среднем с 3,2 м), разговорная
речь – с 6 и более метров. Опыт Желле у всех
больных был положительным. На аудиограммах
в диапазоне речевых частот пороги слуха по воздушной проводимости у 78,5% больных были
повышены, в среднем, до 35дб., у остальных – до
40 дБ, а по костной проводимости – нормальными у 84% больных и у 16% – повышенными в
среднем до 15 дБ. Данные проверки барофункции оказалась нормальными у 82,5% пациентов,
у 17,5% – были 1 ст., а результаты вестибулярометрии – в пределах нормы. На рентгенограмме у
53 больных (74,6%) отмечен склероз сосцевидного отростка, у 25,4% – его пневматизация.
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69 больным была выполнена заушная
транстимпанальная радикальная операция уха с
мастоидо-тимпанопластикой (3 больных от операции отказались). После стандартного разреза
тканей заушной области производился поперечный разрез кожи задне-верхней стенки наружного слухового хода и отсепаровка её вместе с
БП. Производилось транстимпональнае вскрытие аттика и антрума Холестеатома, незначительное количество гноя в барабанной полости,
обнаруженное у всех больных, а также кариозно
измененные головка молоточка и наковальня (у
34,3% больных) удалялись. Задняя костная
стенка наружного слухового хода ("шпора")
вместе с наружной стенкой адитуса ("мостик")
осторожно удалялись до колена лицевого нерва.
Ячейки сосцевидного отростка, их слизистая
оболочка и грануляции тщательно выскабливались (21,3%). Слизистая оболочка мезотимпанума у всех больных была целой, но с признаками воспаления. После мобилизации двумя
продольными разрезами ранее отсепарованой
кожи наружного слухового хода, меатотимпанальный лоскут укладывался на шпору и головку стремени. На верхнюю часть аттика и антрума у 6 больных с большой мастоидальной полостью пересаживались 2х5-6 мм свободные кусочки епидермиса по Тиршу, взятые из края
первоначального заушного разреза кожи. Послеоперационная полость лоскуты тампонировались турундами, пропитанными раствором
гидрокортизона и пенициллина, которые удалялись на 7 день. Пациенты получали внутримышечные инъекции пенициллина, димедрола, витаминов В1 и В6, АТФ в течение 8-10 дней. Перевязки выполнялись через день. Заушная рана
у всех больных зажила первичным натяжением,
послеоперационные полости покрылись эпидермисом через 10-12 дней. Легкое продувание
ушей проводилось через 2-3 дня по прошествии
2 недель после операции и продолжалось в течение 15-20 дней.
Ближайшие результаты учитывались при
выписке больных на 30-35-ый день и через 1-1,5
месяца после отдыха при войсковой части, а
отдаленные результаты – через 1-2 года. При
выписке полная эпидермизация операционной
полости была отмечена у всех больных, слух
улучшился у 78,3% больных, остался на прежнем уровне – у 21,7%. Через 1,5-2 месяца слух
улучшился у 84,5% пациентов, у остальных –

был прежним. Отдаленные результаты изучены
через 1-2 года у 57 больных (из 69), у которых
операционные полости были эпидермизированы, сухие; острота слуха у 46 пациентов незначительно улучшилась, у 9 – не изменилась и
слегка ухудшилась у 2 пациентов. Трое боль-

ных, отказавшихся от оперативного вмешательства, были освидетельствованы и признаны негодными к несению военной службы. 69 военнослужащих после произведенной им радикальной операции уха с тимпанопластикой прослужили в армии положенный срок.
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Т.А.ШИДЛОВСЬКА, К.В.ОВСЯНИК, М.С.КОЗАК (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМИКИ ДО І ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ
У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ ГОЛОСУ ТА СЛУХУ НА ФОНІ
ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Одним з найбільш надійних методів дослідження стану судин головного мозку, за допомогою якого можливо отримання об'єктивної
інформації про їх тонус, кровонаповнення та
еластичність, а також порушення венозного відтоку, залишається реоенцефалографія (РЕГ).
Т.А.Шидловська (1996, 1997, 1998, 2006)
вказує на наявність функціональних гемодинамічних зрушень при хронічних функціональних
порушеннях голосу (ХФПГ) за даними реоенцефалографії. У хворих з хронічними функціональними порушеннями голосу автор виявила
значні відхилення від норми як у каротидній,
так і у вертебрально-базилярній системах церебральної гемодинамики. При цьому найбільш
інформативними показниками стану судин головного мозку для каротидного басейну були
тривалість анакротичної фази РЕГ, діастолічний
та дикротичний індекси, а для вертебральнобазилярного басейну на додаток ще й реографічний індекс, який відображає стан кровонаповнення в цій системі. Відомо, що у хворих з сенсоневральною приглухуватістю (СНП) різного
генезу в переважній більшості випадків спостерігаються порушення церебральної гемодинаміки, особливо у вертебрально-базилярній системі
(Т.В. Шидловская, 1983, 1991, 2006; А.Л. Косаковский, 1985 та ін). Такі порушення слід враховувати при лікуванні хворих на СНП та ФПГ.
Метою нашої роботи є дослідження показників РЕГ у хворих з ХФПГ і СНП на фоні порушень церебральної гемодинаміки в вертебрально-базилярному басейні до та після лікування.
Для досягнення цієї мети була проведена
реоенцефалографія 45 особам віком від 24 до 53
років. Хворі з порушеннями голосу та слуху
були расподілені на три групи в залежності від
стану мозкового кровообігу у вертебрально-

базилярній системі за даними РЕГ. Першу групу
склали 15 осіб з незначними порушеннями мозкового кровообігу, другу групу – 15 осіб з помірними його порушеннями і третю групу 15 осіб
– з вираженими. Всього нами було проаналізовано 90 реоенцефалограм (до і після лікування).
Статистичну обробку отриманих результатів
здійснювали за загально прийнятими методами
математичної статистики із застосуванням обчислювальної техніки.
У досліджуваних групах до лікування
спостерігалися виражені в різному ступені порушення мозкового кровообігу, більш виражени
в вертебрально-базилярній системі (в усіх трьох
групах). Особливо значними були порушення у
ІІІ групі хворих. У хворих цій групи в вертебрально-базилярній системі був достовірно значно
зменшений реографічний індекс, який становив
(0,43±0,01), що свідчить про різке зниження у
них пульсового кровонаповнення. Після лікування різниця між групами (I, ІІ, ІІІ) стала менш
вираженою по всім показникам, як в каротидній,
так і в вертебрально-базилярній системах. Особливо це виявляється за даними дикротичного,
діастолічного та реографічного показників. В
усіх групах, особливо у осіб з вираженими порушеннями мозкового кровообігу, після лікування значно покращились кількісні показники
РЕГ. Так, у хворих І групи достовірно (Р<0,01)
покращилися показники α на 0,012 с та 0,014 с
(0,160±0,004 та 0,168±0,004), Рі на 0,29 та 0,12
(1,32±0,04 та 1,16±0,03) відповідно, як в каротидній, так і в вертебрально-базилярній системах.
У хворих ІI групи – α змінився на 0,013 с
(0,172±0,005), β - на 0,08 с (0,57±0,01), а Рі зріс
на 0,19 (1,12±0,04) в каротидній системі. В вертебрально-базилярній системі зміни склали: α на
0,022 с (0,170±0,004), β – на 0,03 с (0,60±0,01),

73

ДКІ – на 4,23 % (74,65±1,07) та Рі – на 0,07
(0,84±0,03). У хворих ІII групи після лікування
були достовірно (Р<0,01) кращими всі показники РЕГ як в каротидній, так і в вертебральнобазилярній системах.
Отже, при обстежені хворих з порушеннями голосу та сенсоневральною приглухуватістю доцільно оцінювати стан мозкових судин як
в вертебрально-базилярній, так і в каротидній
системах, звертаючи при цьому увагу на наяв-

ність ангіоспазму, утруднення венозного відтоку, а також стан пульсового кровонаповнення.
Стан церебральної геодинаміки за даними РЕГ
доцільно враховувати при лікуванні таких осіб.
Застосування об'єктивних ознак в показниках РЕГ, що свідчать про порушення функціонального стану мозкового кровообігу, створює
можливість для патогенетично обґрунтованої
терапії і своєчасного коригування лікування таких хворих.
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Т.В.ШИДЛОВСЬКА, О.І.МАЛЕЖИК, О.Л.ОСАДЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДАНІ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІЇ
ЗВУКОСПРИЙНЯТТЯ НА ФОНІ ПОЧАТКОВОЇ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ
Проблема сенсоневральної приглухуватості, частота якої останнім часом зросла, незмінно залишається актуальною в отоларингології.
Широко розповсюдженою є і гіпертонічна хвороба. Поєднання артеріальної гіпертензії та слухових порушень останнім часом дуже часто зустрічається у повсякденній клінічній практиці.
Ці захворювання взаємно ускладнюють одне
одного і роблять лікування таких хворих значно
складнішим, ніж терапія кожного окремо.
Мета даної роботи – вивчення змін в показниках електрокардіографії у хворих з порушеннями функції звукосприйняття на фоні початкової гіпертонічної хвороби (ГХ) та зі скаргами на головний біль і епізодично підвищеним
артеріальним тиском (АТ).
Обстежено 40 хворих з порушеннями
слуху на фоні гіпертонічної хвороби та зі скаргами на головний біль на фоні епізодичного підвищення АТ. Відповідно до поставленої мети
пацієнти були поділені на 2 групи: 1 група – 20
осіб з головним болем на фоні епізодично підвищеного АТ, 2 група – 20 осіб з початковими
проявами ГХ. Контролем служили 15 здорових
осіб з нормальним слухом по даним аудіометрії.
Всім хворим виконувалася електрокардіографія (ЕКГ) в 12 загальноприйнятих відведеннях за допомогою 6-канального електрокардіографа “BIOSET – 6000” (Німеччина).
Аудіометричне обстеження проводилося
на клінічному аудіометрі АС-40 фірми
Interacoustics (Данія) в звукоізольованій камері,
де рівень шуму не перевищує 30 дБ.
Дослідження показали, що крім місцевих
скарг частини хворих на шум та порушення
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слуху, більшість з хворих відчували дискомфорт
або болі в області серця, приступи серцебиття,
іноді аритмії, задишку при фізичному навантаженні.
Середні цифри АТ по групам склали:
139,0±8,5 мм рт. ст. в 1 гр. і 163,0±9,1 мм рт. ст.
– в 2-й.
За даними аудіометрії практично в усіх
хворих в тій чи іншій мірі мало місце порушення функції по типу звукосприйняття, про що
свідчили позитивні досліди Бінга і Федерічі та
відсутність кістково-повітряного інтервалу за
даними порогової тональної аудіометрії. У пацієнтів 2 групи, з початковою артеріальною гіпертонією виявлено більш виражене порушення
слуху на тони за даними аудіометрії як в конвенціональному (0,125 – 8 кГц) так і, особливо, в
розширеному (9 – 16 кГц) діапазонах частот, за
виключенням слуху на тони в області (0,125-2)
кГц, де в обох групах він знаходився в межах
норми.
Найбільш виражена різниця виявлена в
показниках слуху на тони в розширеному діапазоні частот (9 –16 кГц) на частотах 14 і 16 кГц.
У хворих 2 групи з початковою гіпертонічною хворобою слух на тони в області 14 кГц
становив 61,22±4,9 дБ, а в 1-й, зі скаргами на
головний біль на фоні епізодичного підвищення
АТ – 75,03±4,46 дБ; t=2,09; p<0,05.
В області 16кГц аналогічні показники
становили – 51,22±11,06 і 75,0±8,94 дБ; t=3,26;
p<0,01.
При аналізі ЕКГ до уваги брались характер ритму, ЧСС, функція провідності, висота
зубців ЕКГ, а також сегментів і інтервалів RR,

PQ, QRS, QT і порівняння їх з відповідними показниками у осіб контрольної групи.
При аналізі отриманих результатів виявлена достовірна різниця в таких показниках електрокардіографії, як тривалість інтервалу QT
(відмічається його подовження його у пацієнтів
2 групи до (0,44±0,01) с в порівнянні з 1-ю
(0,360±0,015) с та контрольною (0,34±0,01) с
групами), амплітуда зубця Т (1-а група (1 гр. –
(8,20±0,47) мм; 2 гр. – (4,50±0,51) мм; контрольна група – (10,6±1,1)мм), підйом чи депресія
сегменту ST ((0,70±0,34) мм; (2,1±0,125) мм;
(0,40±0,02) мм, відповідно обстежуваним групам). Дані показники характеризують ступінь
гіпоксичного пошкодження міокарду. Виявлені
патологічні зміни були найбільш виражені в І,
аVl, V4-V6 відведеннях ЕКГ.
Отримані нами дані свідчать, що у пацієнтів 2 групи ступінь збільшення товщини міокарду вища, ніж в 1 ((0,940±0,07) см та (0,81±0,04)
см, відповідно), причому зі збільшенням маси
міокарду відмічається збільшення порожнини

лівого передсерддя ((2,88±0,57) см – 1 група;
(3,08±0,45) см – 2 група) та діаметру аорти
((3,46±0,4); (3,55±0,43), відповідно). Тобто, у
обстежуваних 2 групи спостерігаються більш
значні гіпоксичні зміни міокарду, обумовлені
порушеннями системного кровообігу, що, в
свою чергу, погіршує показники мозкового кровообігу і порушує кровопостачання внутрішнього вуха. Цим, очевидно, і обумовлені більш виражені порушення слуху по типу звукосприйняття у хворих з початковою гіпертонією (2
група) порівняно з пацієнтами, які мають скарги
на головний біль та епізодичні підвищення АТ
(1 група).
Отже, виявлений нами взаємозв’язок між
порушеннями слухової функції, серцевої діяльності та артеріального тиску у хворих з початковою гіпертонією та зі скаргами на головний
біль на фоні епізодично підвищеного АТ підтверджує значення серцево-судинної системи у
розвитку СНП, а також доцільність їх врахування при лікуванні таких хворих.
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Т.В. ШИДЛОВСЬКА, Т.А. ШИДЛОВСЬКА, С.І. ГЕРАСИМЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОЧАТКОВА СЕНСОНЕВРАЛЬНА ПРИГЛУХУВАТІСТЬ У ОСІБ ЗІ СКАРГАМИ НА
ГОЛОВНИЙ БІЛЬ ТА ПЕРІОДИЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
Лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП) є однією з актуальних і тяжковирішуваних проблем отоларингології. Не до кінця з'ясований етіопатогенез розвитку СНП, очевидно,
обумовлює і різноманітність рекомендацій відносно терапії таких пацієнтів.
Багаторічні дослідження Т.В. Шидловської (1980, 1983, 1991), Т.В. Шидловської та співавторів (2003, 2006), Т.В. Шидловської, Т.А.
Шидловської (2004) показали, що незалежно від
ґенезу СНП та її перебігу поряд з відхиленнями
в стані не тільки периферійного, але і центральних (стовбуромозковому і корковому) відділах
слухового аналізатора спостерігаються екстраауральні розлади – різного ступеня порушення
церебральної гемодинаміки, за даними реоенцефалографії, та функціонального стану ЦНС, за
даними електроенцефалографії, а також дисфункція вестибулярного апарату, за даними вестибулометрії.
Загальновідомо, що найбільш ефективним
є лікування в ранні строки, на початкових стадіях розвитку СНП. Ефективність терапії пору-

шень функції звукосприйняття залежить від багатьох чинників, найважливішими з яких є: ранні терміни її призначення, патогенетичне обґрунтування обраної тактики, комплексний підхід,
врахування якомога більш повної інформації
щодо ауральних та екстраауральних порушень,
термін початку лікування, наявність прогностично несприятливих ознак та супутніх захворювань, забезпечення індивідуального підходу до
кожного випадку та ін.
Отже, рання діагностика сенсоневральних
порушень має вирішальне значення у вирішенні
проблеми лікування СНП.
Раннє виявлення СНП пов’язане з труднощами, які обумовлюються відсутністю належного діагностичного обладнання, пізнім зверненням пацієнтів, відсутністю необхідної кваліфікації лікарів до ранніх ознак, що можуть свідчить про початок розладів функції звукосприйняття, оскільки такі скарги не завжди суто “слухові”.
Також немає, на жаль, програми дослідження слухової системи у контингентів, які
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відносяться до “групи ризику” виникнення
СНП.
Мета даної роботи – дослідження стану
слухового аналізатора у осіб з головним болем і
періодичним підвищенням артеріального тиску
(АТ) та проведення лікування у хворих з виявленою початковою СНП з урахуванням як ауральних, так і екстраауральних чинників.
Для досягнення поставленої мети було
обстежено і проліковано 20 осіб зі скаргами на
головний біль та періодичне підвищення АТ.
Всім хворим було проведено обстеження,
яке включало не тільки дослідження стану слухової функції за даними суб’єктивних та
об’єктивних методів дослідження, але і оцінку
серцевої діяльності, мозкового кровообігу і функціонального стану центральної нервової системи (відповідно, за даними ЕКГ, РЕГ, ЕЕГ).
У всіх осіб даної групи було виявлено
ранні порушення стану слухового аналізатора за
даними аудіометрії, особливо – у розширеному

діапазоні частот, та СВП. Зазначимо, що такі
хворі не скаржаться на зниження слухової функції, але їх турбували головний біль, періодичний шум у вухах, запаморочення, дратівливість,
поганий сон, швидка втомлюваність.
Лікування досліджуваних хворих з початковою СНП було направлено нами на покращення не тільки слухової функції, а і серцевої
діяльності, мозкового кровообігу та функціонального стану ЦНС.
В результаті проведеного лікування у всіх
пацієнтів, слухова функція відновилась, а також
покращилися показники РЕГ, ЕЕГ і ЕКГ. У хворих зменшились або зникли шум у вухах, головний біль та запаморочення, поліпшилось самопочуття.
Отже, лікування хворих з СНП необхідно
починати якомога більш ранні терміни, що дозволяє зупинити процес розвитку захворювання,
покращити слухову функцію та загальний стан
пацієнтів.
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Я.В. ШКОБА, Р.А. АБИЗОВ, Л.В. САВЧУК, С.С. ЛАКІЗА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТРУКТУРА ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ВУХА ЗА ДАНИМИ ЛОР-КЛІНІКИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ
Проведено аналіз 30 історій хвороби пацієнтів з онкоутвореннями вуха пролікованих в
ЛОР-стаціонарі КОКЛ за період з 1997 по 2006
роки.
За цей час в стаціонарі проліковано 1710
вперше
виявлених
хворих
з
ЛОРонкопатологією. З них чоловіків – 1607 (94%),
жінок – 103 (6%).

Вік хворих коливався в діапазоні 28-85
років, але переважна більшість – 1402 (82%)
була віком 51-81 року.
Серед хворих з пухлинами вуха також переважали чоловіки – 23 (76%).
Розподіл хворих за локалізацією, статтю
та даними гістологічного обстеження наведено в
табл. 1.

Стать
Локалізація

Всього

Вушна раковина
Зовнішній
слуховий прохід
Середнє вухо

ПГЗ

ч

ж

базаліома

15

11

4

5

пл. орог.
С-а
6

8

5

3

2

6

7
30

6
22

1
8

7

6
18

Як видно з наведених даних, плоскоклітинний ороговіваючий рак спостерігався у 60%
хворих.
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пл. неорог. низькодиф. високодиф.
Са
плоск.
Са
1
2
1

1

1
3

1

Хворих, які звернулися в 1-й стадії захворювання, було 17 (56%), з них у 15 діагностовано ураження вушної раковини та у 2-х зовніш-

нього слухового проходу. У всіх інших діагностовано ІІІ та ІV стадією захворювання. Розподіл
хворих за тактикою лікування наведено в таблиці 2. Хірургічне та хірургічне в поєднанні з
ДГТ проведено 23 (77%) хворим.

Локалізація
Вушна раковина
Зовнішній слух прохід
Середнє вухо

хірургічне
12
4
16

Разом з тим, відсутність діагностованого захворювання у ІІ стадії, при ураженні зовнішнього слухового проходу та середнього
вуха, вказує на недостатню настороженість

Таким чином, у структурі злоякісних новоутворень вуха за даними ЛОР-клініки Київської обласної клінічної лікарні, у 50% хворих
спостерігається ураження вушної раковини, діагностовано у І стадії.
Лікування
хірургічне + ДГТ
2
2
3
7

ДГТ
1
2
4
7

при виявленні цієї патології. Наші спостереження підтверджують необхідність проведення більш повного обстеження хворих з патологією вуха.
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В.О.ШКОРБОТУН, В.В.КРИВША, О.О.ПЕЛЕШЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ
СЕРЕДНІЙ ОТИТ, УСКЛАДНЕНИЙ ОБМЕЖЕНИМ ЛАБІРИНТОМ
Питання хірургічної тактики по відношенню до фістули лабіринту при обмеженому
лабіринтиті до цього часу залишається актуальним. Продовжується дискусія навколо питань
терміновості сануючої операції при цій патології, доцільності видалення грануляцій та холестеатомної матриці в ділянці фістули, переваг
пластики нориці трансплантатами, використання етапних функціонально-реконструктивних
втручання у цих пацієнтів.
Під нашим наглядом у період з 1992 по
2006 рік в ЛОР-клініці Київської обласної клінічної лікарні знаходилось 138 хворих на хронічний гнійний середній отит, що ускладнився лабіринтитом. У 84 (72,7%) з них він мав обмежений характер, а у 54 (27,3%) розвинувся дифузний серозний або гнійний лабіринтит.
Середній вік хворих складав 43,8±6,3
роки. У 109 (78,9%) з 138 осіб діагностовано
хронічний гнійний епімезотимпаніт, у 22
(15,9%) – епітимпаніт, у 7 (5,2%) – мезотимпаніт. У 89,3 % – процес мав холестеатомний
характер, а у решти 10,7 % – каріознонекротичний. У 115 (83,3%) пацієнтів на момент надходження в клініку діагностовано
загострення хронічного гнійного середнього

отиту, у 23 (16,7%) процес знаходився в стадії
нестійкої ремісії.
Після обстеження і установлення діагнозу
всі пацієнти були прооперовані у порядку невідкладної допомоги. Явна фістула в ділянці
ампули горизонтального півколового каналу
виявлена у 96 (69,6%) хворих, у решти 42
(30,4%) – в цій ділянці визначалась деструкція
слизової оболонки, грануляції та зміни періосту
капсули лабіринту у вигляді шорсткуватості з
ознаками каріозного процесу, що свідчило про
наявність локального остеїту.
Можливість патоморфологічних змін у
внутрішньому вусі при локальному остеїті капсули лабіринту навіть при відсутності сформованої фістули доведена роботами Д.А. Дібірова
(1984). та В.О. Шкорботуна (2005). У таких хворих може спостерігатись клініка характерна для
обмеженого лабіринтиту.
Наявність фістули лабіринту у 54 оперованих хворих, у котрих був установлений діагноз дифузний серозний або гнійний лабіринтит
вказувало на первинність фістули лабіринту та
вторинне походження дифузного запалення в
лабіринтиті. Тобто відбувся поступовий перехід
обмеженого процесу в дифузний.
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Об’єм сануючого втручання визначався
інтраопераційно в залежності від виявлених
руйнувань в середньому вусі, стану слухової і
вестибулярної функції та наявності інших отогенних внутрішньочерепних ускладнень.
При санації барабанної порожнини у місцях, підозрілих на фістулу лабіринту, обережно
оголювалась кістка, оцінювався її стан, колір,
визначалась наявність карієсу. Якщо оболонка
холестеатоми прикривала фістулу пухко, то її
повністю видаляли, а грануляційна тканина над
фістулою усувалась до рівня кістки, не занурюючись глибше. Після видалення холестеатоми та
грануляцій ділянку фістули закривали вільним
клаптьом періосту чи фасцією вискового м’язу.
Коли оболонка холестеатоми інтимно покривала
фістулу з глибоким вростанням в її просвіт ми не
ставили за мету повного її видалення, особливо
коли вона вросла нижче країв дефекту. Ми залишали її в такому стані, а в подальшому, коли внаслідок активного росту грануляційної тканини,
залишки матриці холестеатоми в ділянці фістули
спонтанно переміщувались назовні - вони видалялись на другому етапі операції (відстрочена
тимпанопластика). Усунення гнійного детриту та
осередку інфекції із порожнин середнього вуха
на першому етапі операції сприяє швидкому
припиненню проникнення токсинів в лабіринт і
зникнення ознак подразнення лабіринту.
При наявності грануляційного запалення
навколо фістули маніпуляції проводили особли-

во обережно, видаляли поверхневий шар грануляцій, а ділянку фістули залишали відкритою,
домагаючись спонтанної епітелізації.
Вирішуючи питання про мастоїдопластику при обмеженому лабіринтиті ми враховували
не тільки загальні показання і протипоказання
до її виконання, але й детально вивчали функціональний стан лабіринту і ступінь його руйнування. При значному розповсюдженні холестеатоми у фістулу ми утримуватись від мастоїдопластики, в інших випадках ми здійснювали часткову облітерацію мастоїдальної порожнини
(нижній сегмент до рівня “шпори”), а антральну
– залишали вільною.
У випадках виконання меатотимпанопластики, задню стінку формували таким чином,
щоб вона не закривала ділянку фістули. Слід
зазначити, що одномоментна тимпанопластика
проводилась лише у хворих зі стійкою ремісією
процесу у вусі. У інших пацієнтів – оперативне
втручання здійснювалось в два етапи у відстроченому порядку.
Невідкладна сануюча операція на середньому вусі і відстрочена тимпанопластика у
хворих на хронічний гнійний середній отит, що
ускладнився тимпаногенним лабіринтитом, є
ефективними хірургічними втручаннями, які
позитивно впливають на відновлення перцептивного апарату слухового аналізатора, покращують слух і сприяють усуненню вестибулярної
дисфункції.
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Ф. ЮРОЧКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ЦЕФАЛОСПОРИНІВ
Парентеральна антимікробна терапія займає провідне місце при бактеріальних процесах вуха, горла та носа середнього та важкого
ступеня. Для цього дуже часто отоларингологи
використовують цефтріаксон, який вважають
одним із найуспішніших парентеральних цефалоспоринів. За фармакокінетичними / фармакодинамічними властивостями він ліпший від левофлоксацину та подібний до гатифлоксацину.
Проте сучасні мікробіологічні та клінічні спостереження вказують, що цефтріаксон дещо
зменшує свою ефективність за рахунок резистентності ключових патогенів. Резистентність до
цефтріаксону реалізується переважно виробленням бактеріями бета-лактамаз. Традиційно від
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бета-лактамаз антибіотик захищають інгібітором бета-лактамази.
Відомо кілька захищених антибіотиків. У
2007 році в Україні з’явився перший захищений
цефалоспорин – цефтріаксон з сульбактамом,
представлений препаратом Сульбактомакс.
Препарат зберігає прекрасний спектр активності
цефтріаксону, який додатково захищений інгібітором бета-лактамази. Клінічний потенціал в
отоларингології цього препарату дуже високий
– лікування інфекцій вуха, горла та носа, які за
важкістю помірні або важкі, а також у випадку
ускладнень.
Препарат вводять 1-2 рази на день парентерально (внутрішньом’язово або внутрішньо-

венно). При внутрішньом’язовому введенні Сульбактомаксу його ліпше розводити в 0,5-1%
розчині лідокаїну, що зменшить болючість
ін’єкцій. Також зручним є внутрішньовенне застосування цього препарату –– при застосуванні
постійних внутрішньовенних пластикових катетерів.
Доза Сульбактомаксу не відрізняється від
цефтріаксону і її вираховують із розрахунку на

цефтріаксоновий компонент препарату. Доза
становить переважно 50 мг/кг/доба, при важчих
інфекціях її можна збільшити до 70 мг/кг/доба і
навіть до 100 мг/кг/доба (особливо при ускладненнях ЛОР-інфекцій). Також при плануванні
хірургічних втручань Сульбактомакс вводять у
дозі 50-70 мг/кг за 40-60 хвилин до операції, що
зменшує імовірність гнійних післяопераційних
ускладнень.

© Ф. Юрочко, 2007

К.Ф. ЯГУДИН, В.Р. ДЕМЕНКОВ, Р.К. ЯГУДИН, Т.М. ПРИСТАВКО (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
В СТАДИЮ ГНОЕТЕЧЕНИЯ
После перехода острого среднего отита в
перфоративную стадию определяющим в клинической картине становится гноетечение из
уха. Гноетечение обусловлено продукцией гноя
слизистой оболочкой среднего уха и его оттоком через перфорацию в барабанной перепонке.
Причем в слуховой проход вытекает только та
избыточная часть гноя, которая не поместилась
в системе воздухоносных полостей среднего
уха. Задачей отоларинголога на этом этапе становится обеспечение беспрепятственной эвакуации гноя из уха, восстановление функции
слуховой трубы и лекарственное воздействие на
воспаленную слизистую оболочку, продуцирующую гной. При обильном гноетечении однократное удаление гноя из слухового прохода
во время перевязки и закапывание растворов
лекарственных веществ часто не эффективно,
так как оставшийся в барабанной полости гной
не только снижает концентрацию препарата, но
и препятствует его контакту со слизистой оболочкой. Не всегда эффективна и системная антибиотикотерапия, нередки случаи рецидивирования гноетечения после выписки больного.
Для оптимизации лечения необходимо
обеспечить постоянное и активное удаление
гноя из полостей среднего уха и воздействовать
на слизистую оболочку препаратами, оптимизированными для использования в гнойных ранах.
Один из возможных путей – это восстановление
функции слуховой трубы, естественного и эффективного дренажа, обеспечивающего мукоцилиарный транспорт патологического отделяемого в сторону носоглотки. Второй путь –
применение повязок (турунд) с гиперосмолярными мазями, стимулирующими активный от-

ток гноя в слуховой проход по типу осмотического транспорта и одновременно оказывающими потенцированное антибактериальное действие.
Нами на протяжении 8 лет для ускорения
очищения барабанной полости и купирования
гноетечения при остром перфоративном среднем отите применяются гиперосмолярные мази
на водорастворимой основе, в основном мазь
«Левомеколь». Однократное введение мази в
гнойный очаг обеспечивает активный отток патологического отделяемого в повязку до 24 часов. Мазь вводится в слуховой проход на турундах после предварительного туалета уха, при
больших перфорациях возможно тимпанонагнетание подогретой до температуры тела мази.
Одновременно проводится антибиотикотерапия
и лекарственное воздействие на слуховую трубу
(сосудосуживающие капли в нос, пероральные
деконгестанты). Как правило, гноетечение из
уха прекращается в первые 3-4 дня от начала
лечения, после чего введение гиперосмолярных
мазей следует отменить. Дальнейшее местное
лечение проводится лекарственными препаратами в виде растворов (диоксидин, отофа). Всего было пролечено 157 больных с хорошими
результатами.
Практически аналогично лечение и при
обострении гнойных мезотимпанитов и болезни
послеоперационной полости среднего уха. В
подобных случаях перед введением мази необходимо механически очистить полость уха или
промыть ее раствором антисептика.
Гиперосмолярные мази при остром среднем отите применяются нами и после наложения парацентеза или тимпанопункции. Послед-
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няя, по нашему мнению, во многих случаях
предпочтительна, так как во время пункции барабанная полость и слуховая труба промываются введенным препаратом и на их слизистую
оболочку оказывается непосредственное лекарственное воздействие.

Выводы: местное использование водорастворимых гиперосмолярных мазей при гнойных
средних отитах является простым, современным
и эффективным способом обеспечения эвакуации гноя из среднего уха и создает условия для
неосложненного выздоровления.

© К.Ф. Ягудин, В.Р. Деменков, Р.К. Ягудин, Т.М. Приставко, 2007
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ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ
ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ.
Р.А. АБИЗОВ, В.О.ШКОРБОТУН, С.О. ЛАКІЗА, О.О. ПЕЛЕШЕНКО,
М.О.МЕЛЬНИК, В.В.КРИВША (КИЇВ, УКРАЇНА)
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ З ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
ТА ЇХ ОЦІНКА У ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ „ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА –
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА”
Післядипломне навчання лікарів потребує
нових підходів з урахуванням сучасних тенденцій та досягнень світової науки і педагогічної
практики. Все частіше з’являються нові та вдосконалюються існуючі методики педагогічного
процесу із застосуванням дистанційних методів
навчання на базі комп’ютерних технологій, що
включають інтерактивні тестові системи. Все це
змушує викладача, бути на вістрі останніх розробок у галузі освітянської практики. З іншого
боку обмеженість в строках навчання ускладнює
викладання клінічних дисциплін з дотриманням
робочого плану, оскільки не завжди знаходяться
на лікувальній базі хворі з певною патологією.
А теоретичні знання не підкріплені практикою
швидко забуваються.
На кафедрі отоларингології НМАПО
ім. П.Л. Шупика розроблені типовий навчальний план і уніфікована програма курсу отоларингології для спеціальності „Загальна практика –
сімейна медицина”. Навчальний план включає
12 розділів з діагностики та лікування запальних
та пухлинних процесів ЛОР-органів, а також
питання невідкладних станів в отоларингології.
На все про все відводиться лише 36 навчальних
годин (8 лекційних, 18 практичних та 10 семінарських занять).
Враховуючи вищесказане і короткий термін навчання (36 год) на цьому циклі, для оптимізації навчального процесу нами застосовується адаптована до нашої спеціальності Темплська
методика ділової гри, що включає програму використання уявних пацієнтів.
Звичайно ні фінансові можливості ні напружений графік навчань не дозволяють у повній мірі використати всі переваги цієї методики. Крім того, особливості вітчизняної системи
медичної освіти, що складалася роками, потре-

бують адаптації програми до наказів та інструкцій вищих органів освітянської системи. Але в
цій програмі є багато раціональних ідей, які є
сенс застосувати на практиці.
Сама програма віддалено нагадує семінарські заняття, на яких перед широкою аудиторією демонструються тематичні хворі. Відмінність полягає у тому, що на місці реального
хворого знаходиться так званий “стандартний
пацієнт” - відповідно підготовлена особа, яку
залучають для участі у навчальному процесі.
Кожен такий пацієнт володіє досконало певною
ситуаційною задачею і відповідно дає відповіді
на всі поставлені лікарем питання, включаючи
дані різних обстежень. В якості “стандартного
пацієнта” може бути спеціально підготовлений
клінічний ординатор, аспірант, магістр, що навчається на кафедрі, лаборанти кафедри. Завдання лікаря при роботі зі “стандартним пацієнтом” – всебічно обстежити його, призначити
необхідні спеціальні дослідження, отримати їх
результати і призначити відповідне лікування.
Викладач, оцінюючи лікаря, звертає увагу
на всі аспекти його підготовки: рівень загальномедичних знань, спеціальні знання, володіння
практичними навиками та вміння працювати з
хворим. В процесі обговорення отриманих результатів обстежень та можливого перебігу патології також проводиться оцінка знань присутніх лікарів по даній темі.
Головні принципи названої програми не є
новими. Вони фрагментарно освітлені у працях
багатьох вчених. Але при відповідній адаптації
до умов та можливостей вітчизняної системи
медичної освіти і окремих спеціальностей вона
дозволяє значно оптимізувати процес післядипломної підготовки лікарів, особливо в умовах
короткотривалих циклів навчання.

© Р.А. Абизов, В.О.Шкорботун, С.О. Лакіза, О.О. Пелешенко, М.О.Мельник, В.В.Кривша, 2007
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В.Н. АНДРЕЕВ, В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ВЕДЕНИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ
ВАЗОТОМИЮ НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН
Вазотомия нижних носовых раковин остаётся наиболее часто выполняемой ринологической операцией. Послеоперационное ведение
больных в некоторых случаях представляет определённые трудности, связанные с особенностями восстановления нарушенных функций
мерцательного эпителия слизистой полости носа, таких как транспортная, всасывательная, выделительная, защитная. Несмотря на совершенствование хирургической техники вазотомии
процесс заживления и регенерации в некоторых
случаях затягивается: длительное время сохраняется отёк слизистой оболочки полости носа,
наблюдается усиленное образование фибриновых плёнок и корок.
Целью нашего исследования являлось
сравнительное изучение эффективности различных терапевтических мероприятий, направленных на ускорение заживления слизистой оболочки полости носа у больных, перенесших вазотомию нижних носовых раковин.
Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находились 73
пациентов в возрасте от 15 до 56 лет (мужчин 41, женщин - 32), которым в плановом порядке
была произведена вазотомия нижних носовых
раковин.
Кроме общеклинических исследований,
всем больным до операции и в послеоперационном периоде осуществляли эндоскопический
контроль и проводили сахариновую пробу по
традиционной методике.
Пациенты были разделены на две клинические группы. У 37 пациентов контрольной
группы в послеоперационном периоде ежедневно проводили туалет полости носа растительным маслом и выполнялось орошение слизистой
оболочки солевыми растворами. Больные основной группы (36 человека) кроме упомянутого местного лечения получали магнитолазерную
терапию. С этой целью использовали инфракрасное излучение терапевтического лазера
«УЗОР-2К» в сочетании с воздействием посто© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, 2007
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янного магнитного поля. Такое магнитолазерное
облучение (длина волны 0,89 мкм, напряжённость ПМП 50 мТл, экспозиция 256 с) выполнялось пациентам ежедневно на биологически активные точки носа (2 поля на один сеанс) курсом в 5 дней.
Эффект лечения оценивали по уменьшению болевого синдрома, улучшению самочувствия, уменьшению количества слизи и корок,
улучшению носового дыхания, нормализации
риноскопической картины и показателей мукоцилиарного клиренса на основе сахаринового
теста, а также с помощью китайской туши.
Результаты и их обсуждение
Улучшение показателей сахариновой
пробы и отхождение корок констатировано уже
на третьи сутки у 76,1 % прооперированных
основной группы и 43,9 % - контрольной. Темпы регенерации и уменьшение отёчности слизистой оболочки полости носа, у пациентов, получавших магнитолазерное лечение, опережали
таковые у больных, получавших традиционную
терапию в среднем на 3 дня.
Значительное клиническое улучшение к
моменту выписки из стационара было констатировано у 31 (86,1 %) основной группы и у 25
больных (67, 5 %) - контрольной.
У большинства пациентов основной
группы к концу лечения наблюдалось существенное улучшение носового дыхания и восстановление функциональных показателей. Нормализации носового дыхания, прекращение насыхания корок и полное выздоровление на двенадцатый день после операции наблюдалось у
95,6% больных основной группы и у 32 (86,4 %)
- контрольной.
Выводы: использование магнитолазерного излучения является эффективным способом
послеоперационной реабилитации пациентов,
перенесших подслизистую вазотомию нижних
носовых раковин. Магнитолазерное лечение
может быть рекомендовано для послеоперационного ведения ринологических больных.

З.М.АШУРОВ, В.Г.ЗЕНГЕР, Д.М.МУСТАФАЕВ, Ф.А.АЛЫШОВ, Т.В.САРУХАНОВА
(МОСКВА, РОССИЯ)
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЁГКИХ ЧЕРЕЗ
ДВУХПРОСВЕТНЫЙ КАТЕТЕР В ПРОЦЕССЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНЫХ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
В ЛОР-клинике МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского совместно с отделением анестезиологии и реаниматологии разработан новый способ анестезиологического обеспечения эндоларингеальных хирургических вмешательств с
применением струйной высокочастотной искусственной вентиляции лёгких (ВЧ ИВЛ) через
двухпросветный катетер (Ашуров З.М. и соавт.,
2007). Подготовлена и подана заявка на выдачу
патента «Способ струйной высокочастотной искусственной вентиляции лёгких при оперативных
вмешательствах на гортани и трахее и эндотрахеальный катетер для его осуществления».
Способ проведения струйной ВЧ ИВЛ через двухпросветный катетер осуществляется
следующим образом. Учитывая кратковременность оперативных вмешательств, увлажнения
газовой смеси не проводится. В условиях тотальной внутривенной анестезии выполняют
оротрахеальную интубацию инсуффляционным
двухпросветным катетером.
Эндотрахеальный катетер содержит основную трубку с внутренним диаметром 1,2-1,4
мм. При введении в трахею основная трубка
находится на расстоянии 25-40 мм от бифуркации. Через эту трубку осуществляют подачу
100% медицинского кислорода. Трубка снабжена цветной меткой, которая находится на расстоянии 0,25-3 × L от выхода ее дистального
конца, где L длина основной трубки. К основной трубке параллельно и жестко закреплена
дополнительная трубка. Причем выход ее дистального конца находится на уровне верхней
границы цветной метки, а проксимальный выход подключен к электроотсосу. Длина данной
трубки составляет 0,7-0,75 × L, внутренний диаметр 1,0-1,2 мм. Конструктивные особенности
катетера и его относительные размеры обеспечивают при введении катетера в трахею дистальный выход дополнительной трубки расположить на уровне подскладкового пространства
гортани и через него проводить аспирацию дыхательной смеси, скапливающейся крови, частиц удаляемых тканей посредством электроот-

соса. Контроль глубины введения катетера осуществляют по цветной метке. Размеры основной
трубки составляют 200-240 мм, дополнительной
трубки 150-170 мм. Эндотрахеальный катетер,
как правило, располагают в межчерпаловидном
пространстве и удерживается за счёт прижатия
клинком опорного ларингоскопа к боковой или
верхней стенке ротоглотки. Во время оперативного вмешательства при необходимости его
можно легко перемещать. После интубации трахеи двухпросветным катетером, конец от основной трубки подключается к респиратору для
струйной нормо-, высокочастотной ИВЛ. Конец
от дополнительной трубки подключается к
электроотсосу. Проводится несколько контрольных вдохов. После чего устанавливается
опорный, хирургический ларингоскоп и начинается хирургическое вмешательство. Общая длительность применения струйной ВЧ ИВЛ через
двухпросветный катетер в большинстве наблюдений не превышает 60 минут.
Таким образом, разработанный способ
проведения струйной ВЧ ИВЛ и использование
двухпросветного катетера для струйной ВЧ
ИВЛ в процессе анестезиологического обеспечения создаёт максимальные удобства для беспрепятственного осмотра и оценки состояний
гортани, и верхних отделов трахеи, возможность
успешного выполнения оперативных вмешательств, неограниченность во времени, возможность применения микрохирургической техники, минимальные экскурсии грудной клетки в
условиях опорной ларингоскопии обеспечивает
неподвижность операционного поля, постоянная
эвакуация на уровне подскладкового пространства гортани крови, частиц удаляемых тканей, а
в случае применения лазера дым и коагулят,
дает возможность хирургу манипулировать на
сухом и обозримом операционном поле, устраняет возникновение закрытого контура, способствует уменьшению опасности развития отрицательных гемодинамических реакций и баротравматических осложнений, обусловленных
наличием препятствия на выдохе.
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А.Г.БАЛАБАНЦЕВ, В.В.БОГДАНОВ, Т.А.КРЫЛОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЕКС – ОТДЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
До недавнего времени отечественные
отоларингологи мало внимания уделяли проблеме гастроэзофагеальной рефлексной болезни
(ГЭРБ) и ее проявлениям в глотке и гортани,
хотя в амбулаторной практике они встречаются
с «рефлюкс-пациентами» значительно чаще, чем
врачи других специальностей. В то время, как,
еще в 1995 году принят консенсус (Новый Орлеан, США), который выделил отдельно понятие о ларингофарингеальном рефлюксе (ЛФР).
Следует обратить внимание, что ГЭРБ и ЛФР –
две разные нозологии, имеющие собственные
патогенетические механизмы и симптоматику.
Самое значительное отличие этих двух состояний то, что у пациентов с ЛФР отсутствует
главный симптом ГЭРБ – ночная изжога.
ЛФР – это заболевание, которое проявляется клиническими симптомами и патологическими изменениям в области верхних дыхательных и пищеварительных путей. Различают
два патогенетических механизма развития этого
заболевания: первый – это вагусный рефлекс
(бронхоспазм, кашель) в результате контакта
дистального отдела пищевода с желудочным
содержимым; второй – это результат прямого
контакта слизистой оболочки проксимального
отдела пищевода, глотки, гортаноглотки и гортани с кислотосодержащим рефлюатом.
Многие врачи считают, что изжога и отрыжка
являются
типичными
рефлюкссимптомами, но это не так. Субъективные симптомы очень многогранные, поэтому важное
значение имеет тщательно собранный анамнез.
Основные симптомы ЛФР – охриплость
голоса, хронический кашель, чувство «комка в
горле», дисфагия, одинофагия, дисфония, постоянное покашливание (throat clearing), а также
симптомы астмы. При объективном исследовании нами часто обнаруживаются признаки заднего «рефлюкс-ларингита» – покраснение, отек
и гиперемия слизистой оболочки задних отделов
голосовых складок, отростков черпаловидных
хрящей, межчерпаловидного пространства, отек
Рейнке, пахидермии, лейкоплакии, узелки и полипы голосовых складок, контактные гранулемы; а также отек и гиперемия, гипертрофия слизистой оболочки глотки.
© А.Г.Балабанцев, В.В.Богданов, Т.А.Крылова, 2007
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ЛФР является частой причиной нарушений голоса у взрослых, у детей же наиболее
распространенным симптомом являются певческие узелки. Зарубежные авторы считают, что
частой причиной (до 47%) дисфоний у детей
является ЛФР, причем дисфония может быть
единственным симптомом этой патологии.
«Золотым стандартом» в диагностике
ГЭРБ и ЛФР является 24-часовая рН-метрия
пищевода и глотки. Однако в наших условиях
невозможно провести это исследование всем
пациентам с подозрением на ЛФР, поэтому необходимо уделять пристальное внимание жалобам и малым симптомам при объективном осмотре. Если гастроэнтерологами не установлен
диагноз ГЭРБ, при подозрении на ЛФР можно
провести пробный курс лечения препаратами –
ингибиторами протонной помпы.
В Оториноларингологическом центре
совместно с гастроэнтерологами было обследовано и пролечено 65 больных с ЛФР. Больные
предъявляли следующие жалобы: боли в горле –
38%, чувство «комка и инородного тела» – 69%,
дисфагия – 24%, одинофагия – 18%, кашель –
37%, охриплость голоса – 41%, отрыжка – 46%,
изжога – 38%, постоянное ощущение слизи в
области гортаноглотки – 36%, «postnasal drip» 40%, сухость в горле – 32%, запах изо рта –
27%, ларингоспазм – 7%. При объективном исследовании выявлены признаки хронического
фарингита у 100% больных, хронического гипертрофического ларингита – у 51%, хронического тонзиллита – у 45%, гипертрофия язычной
миндалины у 25%.
Выводы:
1) необходимо постоянно информировать отоларингологов, педиатров, семейных
врачей о клинических проявлениях ГЭРБ и
ЛФР;
2) У больных с хроническими процессами в области глотки, гортаноглотки и гортани
проводить целенаправленный опрос с целью
выявления рефлюксообусловленных симптомов.
3) при отоларингологическом осмотре
нужно обращать внимание на малые симптомы
болезни, обязательно проводить непрямую ларингоскопию и заднюю риноскопию.

А.І.БАРЦІХОВСЬКИЙ, В.В.КІЩУК, А.О.ЧЕСНОКОВА, І.В.ДМИТРЕНКО,
АХЛЬ МОХАМЕД МОНЗЕР ХАММАД (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ІНФОРМАТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
СКЛЕРОМНИХ АНТИТІЛ БІОФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
АНТИГЕНІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ
Згідно аналізу даних склеромного центра
(м. Вінниця) за 2 роки найбільш інформативними
методами діагностики склероми є імунологічні
методи, насамперед реакція Борде-Жангу (Дерепа К.П., Дерепа В.К.; 1991). Її результати були
позитивні в 109 спостереженнях з 123 досліджень
(88,6%). Інформативність інших методів була
нижчою. Так, гістологічно вдалось ідентифікувати склерому в 57,6% досліджень, бактеріологічно
– в 40,9%. Однак, на сьогоднішній день склеромний антиген не виробляється, що ускладнює виконання імунологічних досліджень. Тому нами
виконано порівняльну лабораторну оцінку специфічності склеромного антигену Мінського виробника
бактерійних
препаратів
науково-дослідного інституту епідеміології і мікробіології (антиген N1) і антигену виробництва кафедри мікробіології ВНМУ ім. М.І. Пирогова (антиген N2) з метою діагностики склероми. Дослідження базувались на результатах виконання 31
паралельної імунотермістометрії (ІТМ) антигенів
цих виробників с сироватками хворих на склерому. Серед хворих у 11 спостерігалась переважно
інфільтративна, у 9 – переважно атрофічна і у 11
– переважно рубцова форма склероми. ІТМ виконувалась за методикою Б.М. Пухлика зі співавторами (1992) і С.В. Зайкова (1995).

Позитивні результати ІТМ визначені в 20
дослідженнях обох груп (64,5%), позитивні результати с антигеном N1 и негативні результати
з антигеном N2 спостерігались в 3 випадках
(9,7%), зворотні результати (негативні с антигеном N1 и позитивні с антигеном N2) спостерігались в 4 випадках (12,9%). Визначити антитіла
до клебсієли риносклероми не вдалось в 4 дослідженнях (12,9%). Сумація рівнів виявлення
антитіл демонструє, що загалом позитивні результати з антигеном N1 спостерігались в 23
випадках (74,2%), з антигеном N2 – в 24
(77,4%), що відповідає літературним даним про
інформативність ІТМ для діагностики різних
форм склероми (Барціховський А.І. зі співавт.,
1997). Коефіцієнт парної кореляції сягає високого рівня 0.81 (P<0,02). Специфічность антигена
перевірялась виконанням ІТМ у 30 здорових
осіб, серед яких результати реакції були негативні.
Таким чином, аналіз результатів паралельно виконаних серологічних досліджень
свідчить, що склеромний антиген виробництва
кафедри мікробіології ВНМУ ім. М.І. Пирогова є високоспецифічним і його доцільно використовувати для серологічної діагностики
склероми.
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С.Б.БЕЗШАПОЧНИЙ, Ю.А.ГАСЮК, В.В.ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛОСКОКЛІТИННОГО РАКУ ГОРТАНІ
З метою ідентифікації ступеня ультраструктурного диференціювання атипових клітин, нами проведені електронно-мікроскопічні
дослідження при різних гістологічних типах
плоскоклітинному раку гортані.
В результаті досліджень встановлено, що
ракові клітини при високодиференційованому
плоскоклітинному раку гортані з ороговінням
характеризуються наявністю всіх ультраструктурних ознак плоскоклітинного диференціювання, а саме десмосом, тонофібрил і зерен кератогіаліну в цитоплазмі. В одних випадках де-

смосоми мають високу електронну густину, ширину до 15 нм та розташовані між клітинами, а в
інших - мають ширину до 30 нм та розташовані
між сусідніми клітинними відростками. В цитоплазмі виявляються пучки тонофібрил, які мають діаметр 7-8 нм. Зерна кератогіаліну мають
різний діаметр та дифузно розповсюдженні по
всій цитоплазмі клітини.
При електронно-мікроскопічному дослідженні плоскоклітинного раку гортані без ороговіння виявляються малодиференційовані атипові клітини з темною цитоплазмою за рахунок
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її високої електронної густини. В цитоплазмі
ідентифікуються тонкі тонофіламенти, що не
збираються в пучки, а серед них - велика кількість рибосом та полірибосом, які розташовані
на ендоплазматичному ретикулумі. Крім цього,
іноді виявляються ракові клітини з дещо іншими ультраструктурними ознаками. Для них характерні десмосоподібні контакти, які розташовані на поверхні коротких цитоплазматичних
відростків. Навколо ядра та прилягаючих до
нього мітохондрій в цитоплазмі виявляються
тонкі тонофіламенти, які не збираються в пучки.
При базальноклітинному раку гортані ультраструктурно можна ідентифікувати два типи
атипових клітин. Перший тип складають темні
клітини, в яких відмічається ядро із ядерцем великих розмірів. На одному із полюсів, в ділянках
напівдесмосом, виявляється темна цитоплазма з
високою електронною густиною. В цій частині
цитоплазми розташований шерохуватий ендоплазматичний ретикулум та окремі мітохондрії
великих розмірів. На іншому полюсі клітини відмічаються десмосомоподібні контакти, а в цитоплазмі невелика кількість тонофіламентів. Клітини другого типу характеризуються світлою цито-

плазмою, в якій міститься багато дрібних мітохондрій. Серед багаточисельних полірибосом виявляються поодинокі пучки тонофіламентів.
Таким чином, атипові клітини при високодиференційованому плоскоклітинному раку з
ороговінням характеризуються наявністю всіх
ультраструктурних ознак, властивих шипуватим
клітинам багатошарового плоского епітелію, а
саме - демосом, тонофібрил та зерен кератогіаліну. В зв’язку з цим, їх умовно можна віднести
до диференційованих клітин. При плоскоклітинному раку без ороговіння атипові клітини
мають менший ступінь диференціювання, оскільки в них майже відсутні десмосоми, вони не
містять зерен кератогіаліну, а їх тонофібрили не
збираються в пучки. Наявність двох ультраструктурних типів атипових клітин при базальноклітинному раку свідчить, що, очевидно, темні клітини першого типу забезпечують проліферацію
пухлинного клону, а світлі клітини другого типу
– його інвазію. Таким чином, різні гістологічні
типи плоскоклітинного раку гортані відрізняються за ступенем диференціювання ракових
клітин, що й, очевидно, обумовлює особливості
їх клінічного перебігу.

© С.Б.Безшапочний, Ю.А.Гасюк, В.В.Лобурець, 2007

С.Б.БЕЗШАПОЧНЫЙ, Б.З.ЖУСУПОВ (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИЕМА
«МИЛИ НОСИК» В ЛЕЧЕНИИ ЛОР-ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Традиционно считается, что для купирования заложенности носа при воспалительных
заболеваниях слизистой верхних дыхательных
путей следует использовать назальные деконгестанты (сосудосуживающие капли в нос). На
Украине представлено множество таких препаратов. При этом отмечено, что неконтролируемое использование назальных деконгестантов
влечет за собой массу негативных последствий.
Во-первых, местные деконгестанты – это препараты, которыми пациенты злоупотребляют,
вследствие чего возникает риск развития медикаментозного вазомоторного ринита. Вовторых, особенности дозирующих приспособлений большинства капель в нос не дают возможности точного дозирования препарата, что
влечет за собой возможность передозировки и
возникновения побочных эффектов симпатомиметиков. Кроме того, местные деконгестанты
только уменьшают отек слизистой носа, улуч-
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шая носовое дыхание, при этом, не влияют на
другие симптомы ринита. Кроме этого губительно влияют на реснитчатый эпителий, угнетая мукоцилиарный транспорт.
В настоящее время доступны комбинированные препараты, которые содержат пероральный деконгестант и другие компоненты (как
правило, Н1-гистаминоблокатор). Пероральное
применение деконгестантов обеспечивает отсутствие побочных эффектов со стороны слизистой носа, а наличие в составе гистаминоблокатора позволяет эффективно подавлять чихание и
ринорею.
Данная работа посвящена изучению эффективности комбинированного перорального
препарата Мили Носик и выраженности системных побочных эффектов на сердечно сосудистую и нервную системы.
Исследование препарата Мили Носик
проводилось на базе областной больницы г.

Полтава. В течение полугода были проведены
наблюдения за пациентами с различной ЛОР
патологией. Общим для всех пациентов являлась необходимость восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Данным пациентам к курсу стандартной терапии добавляли
препарат Мили Носик. Дозы препарата назначались в соответствии с инструкцией производителя. Дизайн исследования предусматривал
прием других препаратов, которые традиционно
назначаются для лечения соответствующей патологии (жаропонижающие, антибиотики, гомеопатические, физиопроцедуры и пр.). Была
оценена эффективность препарата на следующие симптомы: заложенность носа, ринорея,
чихание. Эффективность оценивалась по двум
показателям: скорость наступления эффекта и
длительность действия. Также оценивалось воз-

можное побочное действие препарата на периферический кровоток и общее состояние организма.
Было установлено, что препарат Мили
Носик является эффективным и безопасным в
лечении заболеваний ЛОР органов, при которых
необходимо восстановить проходимость дыхательных путей. Применение Мили Носик позволяет уменьшить общую длительность лечения и
дает возможность избежать осложнений. Большим преимуществом препарата Мили Носик
является существенное влияние на другие, кроме заложенности носа, симптомы ринита – чихание и ринорею. Препарат Мили Носик (капли
для перорального приема с фруктовым вкусом)
является альтернативой сосудосуживающим
каплям в нос. Побочные эффекты препарата незначительны.

© С.Б.Безшапочный, Б.З.Жусупов, 2007

С.Б.БЕЗШАПОЧНИЙ, В.В.ЛОБУРЕЦЬ, Ю.А.ГАСЮК (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ЕНДОСКОПІЧНІ МЕТОДИКИ В ЛІКУВАННІ МІЦЕТОМ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ
Останні роки відмічається стрімке зростання кількості мікозів навколоносових пазух.
Серед європейських держав в Україні ця проблема є чи не найгострішою, оскільки існує ціла низка
факторів, що сприяють розвитку мікозної інфекції.
Перш за все, це нераціональне використання
сучасної фармакотерапії, зокрема – потужних
антибіотиків, застосування методів лікування,
що пригнічують імунну систему й природну
резистентність організму, загальні захворювання. Питома вага грибкової патології при хронічному запаленні навколоносових пазух за даними
різних авторів коливається від 15 до 96%. Тому
питання діагностики та лікування грибкових
захворювань носа та навколоносових пазух залишається однією з складних проблем ринології.
Міцетома є найбільш розповсюдженою
формою мікозу навколоносових пазух. В більшості випадків захворювання викликається грибками Aspergillus (A. Fumigatus). Їхні спори можуть попадати на слизову оболонку носа й навколоносових пазух при кожному вдиху. На
слизовій оболонці грибки знаходять для себе
поживну речовину у вигляді застійного секрету,
однак, при нормальній функції мукоциліарного
апарату росту грибків не відбувається. Сприятливі умови для інфікування створюються при

обструкції природних отворів навколоносових
пазух і порушенні мукоциліарного кліренсу.
Клінічно міцетома проявляється симптомами рецидивуючого синуситу: головним болем, відчуттям тиску в підочничній ділянці, болем у зубах, рідше утрудненням носового дихання, виділеннями й неприємним запахом з
носа. Інколи захворювання може протікати безсимптомно й бути випадковою знахідкою.
В діагностиці міцетом велике значення
мають КТ та МРТ навколоносових пазух. Для
КТ характерна наявністі в пазусі утворення
м’якотканинної щільності. На МРТ, виконаних в
Tl-режимі, у центрі ураженої пазухи визначається утворення з низькою інтенсивністю сигналу, оточене шаром рідини. У режимі Т2 міцетома має ще більш низьку інтенсивність або виглядає як ділянка позбавлена сигналу, тому може бути прийнята за повітря. Для точної діагностики грибкового синуситу бажане співставлення даних КТ і МРТ. Інформативною є оптична
ендоскопія порожнини носа при мікозах оперованої раніше верхньощелепної пазухи, а також у
випадках, коли процесом зруйнована медіальна
стінка пазухи в ділянці середнього носового ходу. В більшості випадків дані комп'ютерної й
магнітно-резонансної томографії при грибковому тілі дозволяють поставити діагноз, не прибі-
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гаючи до більш інвазивних методів. Часто остаточну відповідь на всі питання дає ендоназальна
операція на уражених синусах.
Нами проведено обстеження та лікування
85 пацієнтів з міцетомами навколоносових пазух різної локалізації. Ураження верхньощелепної пазухи зустрічали у 48 (56%) пацієнтів, основної – 14 (16%), лобної – 3 (3,5%), клітин гратчастого лабіринту – 12 (14%), поєднане ураження декількох пазух – 8 (9,4%). У всіх випадках нами застосовувались ендоскопічні функціональні малоінвазивні технології.
При наявності міцетоми верхньощелепного синусу проводиться широке розкриття пазухи
в ділянці середнього носового ходу й розширення його природного співустя. Розміри співустя, що накладається, повинні бути достатніми
для повного видалення грибкового тіла – близько 1,5-2 см. Видалення грибкового тіла найкраще проводити шляхом поєднання дій кюреток,
відсмоктувача, щипців Блекслі та Біннера. Обов'язковим є ретельний огляд передніх і передньо-медіальних відділів пазухи за допомогою
ендоскопа з кутом зору 70°.
При міцетомі клиноподібної пазухи проводять латералізацію середньої носової раковини, ендоскоп уводять у верхній носовий хід та
зондом ідентифікують природний отвір клиноподібної пазухи, що розташовується медіальні-

ше й нижче верхньої носової раковини. Співустя клиноподібної пазухи розширюють грибоподібним викусувачем медіально і до низу до діаметру 0,7-1 см. Патологічний вміст пазухи видаляють прямим наконечником відсмоктувача
або щипцями Блекслі під контролем торцевого
ендоскопа.
При грибковому ураженні лобної пазухи
ендоназального доступу може бути недостатньо.
У цих випадках внутрішньоносове втручання
варто доповнити накладенням невеликого отвору в передній стінці лобної пазухи діаметром 810 мм, через яке під контролем зору та ендоскопів слід повністю видалити грибкове тіло. Ендоназальним доступом роблять розкриття передніх ґратчастих кліток і, при необхідності,
розширення природного отвору лобної пазухи.
Оскільки міцетома відноситься до неінвазивних грибкових захворювань, системне призначення протигрибкових препаратів у післяопераційному періоді не має сенсу. Досить ретельного туалету порожнини носа й розкритих
порожнин і декількох промивань оперованої
пазухи через накладене співустя розчином хіназолу. За пацієнтами слід встановлювати тривале
спостереження і протягом декількох місяців періодично проводити ендоскопічний контроль. В
разі рецидивування – додатково проводити санацію синусів.
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С.Б.БЕЗШАПОЧНИЙ, В.В.ЛОБУРЕЦЬ, Б.А.КУЦЕНКО, Н.Б.СОННІК, О.Г.ПОДОВЖНІЙ
(ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ЛІКУВАННЯ ДАКРІОЦИСТИТІВ
Оперативне втручання по відновленню
слізовідвідних шляхів – дакріоцисториностомія
(ДЦРС) здійснюється із застосування екстраназального (за Тоті) та ендоназального доступів.
Впровадження ендоскопічних технологій та застосування ендовідеохірургії уможливило впровадити ендоназальний підхід зробити його традиційним. Оперативне втручання, в основі якого
є методика Веста відрізняються більш ощадливим характером, функціональною спрямованістю, косметичністю. Однак і при проведенні
втручання за цією методикою можуть виникати
ускладнення. Серед них – синехії порожнини
носа, нагнійні процеси і, як наслідок, – рецидив
захворювання.
Нами проведено 76 ендоназальних ДЦРС,
накопичено певний досвід, зроблено висновки з
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приводу виникнення ускладнень. Проведенню
ДЦРС передує ретельне обстеження пацієнтів:
комп’ютерна томографія навколоносових пазух,
контрастна рентгенографія слізного мішка, ендомікрориноскопія, дослідження мукоциліарного
кліренсу порожнини носа, ринопневмометрія. Кореляції між виявленими патологічними змінами
порожнини носа та навколоносових пазух (викривлення переділки носа, аномалії остіомеатального
комплексу, кісти пазух, тощо) нами не виявлено.
Але в післяопераційному періоді гірші результати
чітко корелюють в групі пацієнтів з наявністю
патології внутрішньоносових структур.
Метою нашої роботи була розробка комплексу методів, спрямованих на підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на хронічний дакріоцистит із застосуванням ендоназа-

льної ДЦРС. Проведено ретельний аналіз всіх
ускладнень, що виникали у пацієнтів з патологію
слізовідвідних шляхів. Серед інтраопераційних
ускладнень найчастіше зустрічалась кровотеча. В
жодному з випадків вона не носила загрозливого
характеру, але порушувала візуалізацію при роботі з ендоскопом. При цьому проведення окремих етапів операції повноцінно виконати не вдавалось. Серед ранніх післяопераційних ускладнень були запальні явища в зоні оперативного
втручання. До пізніх ускладнень ДЦРС насамперед відносяться синехії порожнини носа та рубцева обтурація слізовідвідних шляхів. Аналіз
ускладнень на всіх етапах ДЦРС дозволив розробити методики щодо їх запобігання.
В окремих випадках корекція внутрішньоносових структур передувала ДЦРС, але частіше операція проводилась одномоментно. Перевагу віддавали загальному наркозу. В разі відсутності внутрішньоносових аномалій ДЦРС
проводили під місцевою анестезією. Для проведення ендоназальної ДЦРС нами були використані ригідні оптичні ендоскопи Hopkins II з набором хірургічних інструментів для ендоназальної ендоскопічної хірургії фірми «Karl Storz».
Пацієнтам з морфофункціональними порушеннями порожнини носа (56%), крім ДЦРС,
проводилися адекватні ендоназальні операції
(риносептопластика, конхотомія, полісинусото-

мії). Для запобігання кровотечі в ділянці оперативного втручання проводилась аплікація та
інфільтрація деконгестантів з подальшою коагуляцією слизової оболонки. Запобіганню надлишкової травматизації сприяло уведення в якості
орієнтиру волоконного світловоду через нижню
слізну крапку. Після розкриття слізного мішка, в
більшості випадків заповненого гнійним ексудатом, проводилось ретельне його видалення до
нижніх відділів з усуненням карманів та уступів. Наприкінці операції відсепарованим лоскутом слизової оболонки прикривали оголений
кістковий масив.
У післяопераційному періоді хворим у
порожнину носа в області штучного співустя
встановлювали губчатий тампон – ентоцель бо
мєроцель і призначали інтраназальне введення
спрею Полідекса з фенілефрином. За даними
ринопневмометрії в цих пацієнтів швидше спостерігалось відновлення носового дихання та
мукоциліарного кліренсу, що відповідало позитивній клінічній картині.
Лише у 3 пацієнтів (4%) спостерігався рецидив обтурації слізовідвідних шляхів. В анамнезі в них була флегмона слізного мішка з екстраназальним розтином. Вважаємо, що такі пацієнти потребують окремого підходу з більш тривалим перебуванням кільцевого стенту у сформованих слізовідвідних шляхах.
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Б.Н. БИЛЬ, С.Э.ЯРЕМЧУК (КИЕВ, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «СОЛЮТАБ»
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Ведение послеоперационного периода у
больных перенесших тонзилэктомию представляет особый интерес. Прежде всего, это связано
с тем, что, как правило, тонзилэктомия выполненная по показаниям сопряжена с риском развития послеоперационных септических осложнений и требует адекватной антибиотикотерапии. На сегодняшний день внутримышечное
введение антибактериальных препаратов практикуется лишь на территории бывшего СССР, за
исключением республик Прибалтики. Переход к
пероральным формам антибиотикотерапии связан с высокой их биодоступностью. Наличие
различных лекарственных форм: сироп и таблетки позволяет точно дозировать препарат в
любой возрастной категории. Инновацией стало

изобретение качественно новой лекарственной
формы «Солютаб». По данным исследований,
проведенных в Нидерландах, 30% пациентов не
соблюдают режим приема препарата ввиду затруднений, возникающих при проглатывании
таблеток, и лишь каждый третий из них сообщает об этом своему лечащему врачу. Применение
суспензий у взрослых часто затруднительно
ввиду слишком приторного вкуса и резкого запаха суспензии, а также трудностями подбора
дозы взрослого. Кроме того, бутылочка с суспензией должна постоянно храниться в холодильнике и может легко пролиться. Все вышеперечисленное вызвало необходимость разработки новой формы лекарственного средства,
которую в зависимости от потребностей паци-
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ента можно было бы разжевывать, глотать целиком или растворять в воде без ущерба для
фармакодинамических характеристик препарата. Инновационным прорывом в этой области
стало изобретение лекарственной формы Солютаб. Только в форме Солютаб антибактериальные препараты можно глотать целиком, разжевывать или ex tempore готовить суспензию.
Ключ к разгадке этих удивительных возможностей лежит в контролируемом расщеплении, в
процессе которого можно выделить 2 уровня:
макроуровень – уровень целой таблетки и микроуровень, соответствующий частицам, из которых состоит действующее вещество, нестойко
связанное с окружающим их матриксом. На
макроуровне после проглатывания или растворения таблетки Солютаб в жидкости наполнители препятствуют немедленному попаданию воды в центр таблетки. Такое контролируемое
проникновение воды приводит к замедлению
высвобождения микрочастиц и свидетельствует
о том, что таблетки не распадаются сразу при
попадании их на язык, а диспергируют лишь
через 10-30 с.
В виде лекарственной формы «Солютаб»
представлены защищенные и незащищенные
пенициллины, макролиды и тетрациклины.
Материалы и методы
Препарата Флемоклав солютаб использовался 50 больных, которым была выполнена
двусторонняя тонзилэктомия (625 мг., дважды в
сутки, тщательно разжевывая). В качестве препарата сравнения использовался инъекционный
цефтриаксон (1 г в/м, один раз в сутки), 20

больных. Оценка результатов лечения проводилась с учетом следующих характеристик: болевые ощущения в послеоперационном периоде,
количество налетов в послеоперационных нишах, температура тела. Болевые ощущения оценивались по аналоговой шкале оценки боли
(С.В. Овечкин, М.С. Любарский, О.Г. Пекарев,
2001. Количество налетов оценивалось как 1-я
степень – покрывают меньше 2/3 ниши или полностью отсутствуют, 2 степень – покрывают
меньше половины ниши, 3-я степень – покрывают больше половины ниши.
Результаты и их обсуждение
В ходе исследований выявлено что в
группе больных получавших Флемоклав солютаб очищение ниш миндалин происходило в
среднем на 3 дня быстрее чем при инъекционном введении цефтриаксона, что объясняется
повышенной концентрацией препарета Флемоклав в нишах миндалин, что предотвращает колонизацию патологических микроорганизмов.
Этим же и объясняется значительное уменьшение болевых ощущений в данной группе больных. Температурная реакция в послеоперационном периоде достоверно не отличалась в исследованных группах.
Выводы
Применение Флемоклава Солютаб в послеоперационном периоду у больных, перенесших тонзилэктомию является обоснованным, так как уменьшает болевые ощущения в
послеоперационном периоде и способствует
более быстрой репарации послеоперационной
раны.

© Б.Н. Биль, С.Э.Яремчук, 2007

Д.С. БОЕНКО, С.К. БОЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Современная функциональная эндоскопическая хирургия базируется на выполнении минимально инвазивных вмешательств (С.З. Пискунов, Г.З. Пискунов, 1991; В.С. Козлов, 1997;
А.С. Лопатин, 1998; С.Б. Безшапочный и соавт.,
1999; Д.С. Боенко, 2000, 2003; D. Kennedy, 1985;
H. Stammberger, 1991). Это позволяет одновременно произвести санацию пазухи (или пазух),
коррекцию естественных соустьев и внутриносовых структур (ВНС). В настоящее время довольно часто одному больному одномоментно вы-

90

полняют шесть-семь и более операций. С целью
учета, систематизации и анализа хирургического
лечения нами была предложена классификация
эндоскопических ринологических вмешательств
(С.К. Боенко, Д.С. Боенко, 2002), в которой в качестве главного критерия операций предлагалось
считать их направленность: на околоносовую
пазуху (ОНП), соустье либо полость носа. Исходя из этого, мы разделяем эндоскопические хирургические вмешательства на 7 типов – операции, направленные на:

1) ОНП (санация пазухи – синусотомия);
2) естественное соустье (расширение соустья – остиопластика);
3) полость носа (коррекция ВНС – носовой перегородки, носовых раковин и пр.);
4) ОНП и естественное соустье (синусотомия и остиопластика);
5) ОНП и полость носа (синусотомия и
коррекция ВНС);
6) естественное соустье и полость носа
(остиопластика и коррекция ВНС);
7) ОНП, естественное соустье и полость
носа (синусотомия, остиопластика и коррекция
ВНС).
Целью нашей работы являлся анализ особенностей направленности эндоскопических
хирургических вмешательств при воспалительных заболеваниях ОНП.
Материалы и методы. Нами в Донецком
ринологическом центре в 2005-2007 гг. наблюдалось 1468 больных с воспалительными заболеваниями ОНП. Мужчин было 771 (52,5%),
женщин – 697 (47,5%). Возраст больных колебался от 14 до 74 лет. Острые процессы имели
место в 803 (54,7%) случаях, хронические – в
665 (45,3%).
Для диагностики заболеваний и аномалий
полости носа мы использовали эндориноскопию
и компьютерную томографию (КТ); естественных соустьев – эндориноскопию, КТ, качественные и количественные характеристики их
проходимости; ОНП – диафаноскопию (верхнечелюстная и лобная пазухи, передние клетки
решетчатого лабиринта), рентгенографию, КТ, а
в ряде случаев – синусоскопию.

Эндоскопическому хирургическому лечению подвергнуто 869 (59,2%) пациентов: 231
(15,7%) при острых процессах, 638 (43,5%) –
при хронических воспалительных заболеваниях
ОНП.
Полученные результаты и их обсуждение. Эндоскопическому хирургическому лечению подвергнуто 28,8% больных с острыми заболеваниями ОНП и 95,9% - с хроническими.
Оперативное лечение пациентов с острыми процессами ОНП в 76,6% случаев было направлено только на коррекцию ВНС, в 14,7% на
санацию пазухи и расширения соустья, в 8,7% на коррекцию ВНС и расширение естественного
соустья.
Эндоскопическое хирургическое лечение
больных с хроническими воспалительными заболеваниями ОНП включало синусотомию в
60,6% случаев, причем более, чем у половины
этих пациентов одновременно со вскрытием
синусов производили коррекцию ВНС. Расширение естественного соустья пазух выполнено у
98,5% больных с хроническими синуситами.
Коррекция ВНС во всех случаях сочеталась с
операциями иной направленности.
Выводы:
1) при хронических процессах в ОНП,
сравнительно с острыми, не только существенно
увеличивается объем эндоскопических хирургических вмешательств, но и меняется их направленность; 2) использование классификации эндоскопических хирургических вмешательств,
основанной на их направленности, позволяет
систематизировать эти операции, облегчает их
обработку и научный анализ.

© Д.С. Боенко, С.К. Боженко, 2007

С.К. БОЕНКО, З.Т. КЛИМОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ФРОНТИТА
Проведение эндоназальных эндоскопических вмешательств в области лобно-носового
соустья требует от ринохирурга высокой подготовленности и хорошей ориентации в анатомических структурах решетчатой кости (Т.А.
Машкова, Н.М. Ивченко, Е.Е. Хожаева,1998;
З.Т. Климов, 2001; С.П. Разиньков, 2001).
Целью нашей работы являлась оптимизация эндоскопического хирургического лечения
больных с воспалительными заболеваниями

лобной пазухи в зависимости от анатомических
вариантов, вызывающих эту патологию.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 126 пациентов с хроническим гнойным фронтоэтмоидитом, фронтогаймороэтмоидитом. Мужчин было 65 (51,6%),
женщин – 61 (48,9%). Возраст больных колебался от 14 до 69 лет.
У 56 (44,4%) пациентов была произведена
эндоназальная эндоскопическая функциональ-
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ная фронтотомия, при которой выполняли унцинатэктомию и расширяли лобно-носовое соустье преимущественно кпереди.
Два (1,6 %) пациента страдали двусторонним хроническим гнойным рецидивирующим фронтитом. В прошлом им была произведена двусторонняя наружная фронтотомия с
формированием стомы и разрушением естественного лобно-носового соустья. Мы осуществляем подход к обеим лобным пазухам через
транссептальный доступ.
В 52 случаях (41,3 %) операции выполняли с резекцией верхней трети крючковидного
отростка по нашей методике (З.Т. Климов,
2001). В 16 (12,7%) случаях произведено расширение лобно-носового соустья с последующей
пластикой крючковидного отростка по оригинальной методике (З.Т. Климов, 2001).
Полученные результаты и их обсуждение. Удаление крючковидного отростка было
обосновано у 56 пациентов его высокой пневматизацией, полипозными изменениями слизистой
оболочки, ателектазом решетчатой воронки и
пр. Выполнение эндоскопической фронтотомии
после радикальных операций на лобных пазухах
в 2 случаях оказалось бы неэффективным. О 7
подобных ситуациях сообщили W. Draf, (1991);
W. Draf, R. Weber, R. Keerl, (1995), они назвали
эти вмешательства срединным дренажом лобных пазух. О 5 операциях сообщал В.С. Козлов,
(1997), который назвал их транссептальной
фронтотомией. Созданное нами транссептальным доступом соустье одинаково хорошо выполняло дренажную и аэрационную функцию
обеих лобных пазух.

В 52 случаях блокирование лобной воронки было вызвано гиперпневматизацией
верхних отделов крючковидного отростка – его
турбинальной и этмоидальной ножек. Данные
анатомические варианты сами по себе могут
предрасполагать к возникновению или рецидивированию фронтита.
Блокирование лобно-носового соустья у
16 больных было обусловлено наличием патологии в этмоидальной воронке. Крючковидный
отросток в этих случаях мы сохраняли полностью.
Сроки наблюдения – от 1 года до 4 лет.
Рецидивирование процесса отмечено только у 6
(4,8%) пациентов, в послеоперационном периоде они отказались от приема назначенных топических кортикостероидов, что привело к рецидиву полипозного синусита и блокаде лобноносового соустья.
Пребывания больных в стационаре сократилось в среднем на 3-4 дня.
Функциональные показатели в послеоперационном периоде (транспортная, дыхательная, обонятельная функции) приближались к
физиологической норме у пациентов с сохраненным крючковидным отростком.
Выводы. Применение органосберегающих
операций позволяет сократить пребывание
больного в стационаре, снизить сроки временной нетрудоспособности и восстановить физиологические функции оперируемого синуса. Показания к удалению крючковидного отростка
решетчатой кости должны быть четко сформулированы и обоснованы в каждом отдельном
случае.

© С.К. Боенко, З.Т. Климов, 2007

С.К.БОЕНКО, И.А.ТАЛАЛАЕНКО, Д.С.БОЕНКО, Л.В.КОТ, А.М.ПУШКАРУК,
А.П. РЫБАЛКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Поиск оптимальных методов оперативных вмешательств, отвечающих современным
концепциям функциональной хирургии носа, до
настоящего времени остается одним из ключевых вопросов ринологии. Целью нашей работы
являлась оценка эффективности радиоволновой
хирургии при хирургическом лечении больных
с синдромом носовой обструкции.
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Материалы и методы. В 2004-2007 гг. в
Донецком дорожном ринологическом центре
пролечено 250 больных с синдромом носовой
обструкции, обусловленным внутриносовыми
анатомическими аномалиями. Мужчин было 117
(46,8%), женщин – 133 (53,2%). Возраст пациентов колебался от 17 до 71 года. Искривление
носовой перегородки отмечено у 210 (84,0%)

больных, которое у 94 (37,6%) сочеталось с различными формами хронического ринита, соncha
bullosa – у 31 (12,4%) пациентов. Хронический
гипертрофический ринит как самостоятельное
заболевание имел место у 40 больных (16.0%).
Всем больным проведены общеклинические обследования, рентгенография и спиральная компьютерная томография околоносовых
пазух (ОНП).
Оперативные вмешательства включали
коррекцию внутриносовых структур: носовой
перегородки, нижних и средних носовых раковин. Их выполняли под нейролептаналгезией в
сочетании с местной анестезией под эндоскопическим контролем.
На большинстве этапов эндоназальных
вмешательств использовали медицинский аппарат ЭХВЧ-Е300 производства «ФОТЕК» (Екатеринбург), работающий в моно- и биполярном
режимах, с набором периферических насадок
для оториноларингологии.
Медикаментозная поддержка в течение 10
дней после операции включала местную (нокспрей, ринофлуимуцил, аква-марис или салин,
полидекса, солевые души полости носа) и общую терапию (агистам и дуовит). Со второй
недели в течение одного месяца назначались
назальные топические стероиды (фликсоназе,
назонекс) в традиционных режимах. Сроки наблюдения пациентов составили от 11 месяцев до
3,5 лет.

Полученные результаты и их обсуждение. Интра- и послеоперационных осложнений
не отмечено. Средняя операционная кровопотеря
обычно не превышала 30 мл. Субъективное восстановление носового дыхания отмечено на 2
день, а полное исчезновение назальной симптоматики и восстановление «назального комфорта»
- к концу второй недели после операции. Средняя
длительность пребывания больных в стационаре
составила 7 дней. Рецидивов заболевания в отмеченные сроки не наблюдалось. Использование
высокочастотных электромагнитных технологий
в эндоназальной хирургии малоинвазивно, «бескровно», относительно безболезненно, позволяет
осуществить ограниченное дозированное воздействие на внутриноcовые структуры, уменьшить
до минимума площадь коагуляции тканей и максимально сохранить цилиарный эпителий полости носа, провести эффективный гемостаз. Это
отвечает основным принципам ринохирургии –
устранению жалоб при сохранении функции,
благодаря достаточному количеству нормально
функционирующей слизистой оболочки, подслизистого слоя и паренхимы.
Выводы. Внедрение высокочастотной радиоволновой хирургии в ринологии позволяет
избежать нежелательных побочных эффектов
внутриносовых вмешательств, возникающих в
ближайшие и отдаленные сроки и соответствует
принципам щадящего отношения к внутриносовым структурам.

© С.К.Боенко, И.А.Талалаенко, Д.С.Боенко, Л.В.Кот, А.М.Пушкарук, А.П. Рибалко, 2007

С.К.БОЕНКО, И.А.ТАЛАЛАЕНКО, Д.С.БОЕНКО, Л.В.КОТ, А.М.ПУШКАРУК, А.П.РЫБАЛКО,
Е.И.БОНДАРЬ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПОВТОРНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУСИТЕ
Несмотря на успехи эндоскопической ринохирургии и кортикостероидной терапии, проблема лечения хронического полипозного риносинусита остается актуальной.
Целью нашей работы являлись анализ и
устранение причин, приводящих к рецидиву
полипозного риносинусита, у больных после
эндоскопических операций.
Материалы и методы.
С 2005 по 2007 годы в Донецком ринологическом центре наблюдались 32 больных,
страдающих хроническим рецидивирующим
полипозным риносинуситом, которые были ра-

нее оперированы эндоскопически. Мужчин было 20 (62,5%), женщин – 12 (37,5%). Возраст
больных колебался от 22 до 70 лет. Перед поступлением в стационар им была выполнена
видеоэндориноскопия, компьютерная томография ОНП в аксиальной и коронарной проекциях
и общеклинические исследования. Всем больным произведена полипоэтмоидотомия: 15 –
передняя, 9 – задняя, 8 – тотальная. Кроме того,
у 11 пациентов выполнена септопластика, у 8 –
ревизия лобно-носового кармана, у 13 – двухсторонняя вазотомия и конхопексия, у 3 – сфеноидотомия.
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Операции проводились под атаралгезией
с управляемой гипотонией. В ходе операций
использовали медицинский аппарат высокочастотной радиоволновой хирургии ЭХВЧ-Е300
производства «ФОТЕК» (Екатеринбург), работающий в моно- и биполярном режимах с набором периферических насадок для оториноларингологии.
Медикаментозная поддержка в послеоперационном периоде в течение 10 дней включала
местную (нок спрей, солевой душ полости носа,
ринофлуимуцил, аква-марис, полидексу) и общую терапию (агистам и дуовит), а затем в течение 2 месяцев назальные топические стероиды. Сроки наблюдения пациентов составили от
11 месяцев до 2 лет.
Полученные результаты и их обсуждение.
При поступлении в ринологический центр
все больные предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания. Из них 27 (84,4%) отмечали головные боли, 29 (90,6%) – переднюю и
заднюю ринорею, 23 (71,9%) гипосмию, 19
(59,4%) – снижение слуха, 6 (18,7%) – ночной

храп. У всех больных на спиральных компьютерных томограммах отмечены утолщение и
отёк слизистой оболочки околоносовых пазух,
рецидив полипоза носа.
При повторных операциях у всех больных
обнаружены полипы в полости носа: у 15 – в
передних отделах, у 9 – в задних. У 8 пациентов
отмечен тотальный полипоз носа. По ходу полипоэтмоидотомии у 8 больных выявлены полипы в области лобно-носового кармана, у 3 – в
области клиновидно-решетчатого углубления.
Искривление носовой перегородки в сочетании
с различными формами хронического ринита
обнаружены у 11 (34,4%). Полное исчезновение
назальной симптоматики после ревизионной
риноэндоскопии отмечен у 29 (90,6%) больных.
Исключение составила задняя ринорея, которая
сохранялась в послеоперационном периоде у 3
(9,4%) пациентов.
Выводы
При рецидивах хронического полипозного риносинусита патологический процесс наиболее часто локализуется в области остиомеатального комплекса.
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В.М. ВАСИЛЬЄВ, О.М. НАУМЕНКО, Ю.В. ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВІДДАЛЕННІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ТА КОМПЛЕКСНОГО
ЛІКУВАННЯ ОЗЕНИ
Озена – атрофічний сморідний риніт це
важке хронічне захворювання, лікування якого
до сих пір є надзвичайно складною і актуальною
проблемою ринології. Під нашим спостереженням з квітня 1966 до квітня 2006 знаходилось
418 хворих на озену, жінок - 336 (80,4%), чоловіків – 82 (19,6%). Більшість пацієнтів (296 особи – 70,8%) були в молодому та працездатному
віці (від 10 до 30 років).
Для обґрунтування та розробки патогенетичних методів лікування озени нами були проведені бактеріологічні та біохімічні дослідження. Нині загальновідомо, що збудником озени є
клебсієла, яка за даними літератури виявляється
у 83,8% хворих. Власні мікробіологічні дослідження патологічного вмісту носової порожнини у хворих на озену продемонстрували наявність її у 342 пацієнтів (81,9%). При біохімічних
дослідженнях у 309 (73,9%) хворих на озену,
вміст заліза в сироватці крові був статистично
знижений і становив в середньому у чоловіків –
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10,4 мкмоль/л і 8,3 мкмоль/л у жінок (норма –
19,3 мкмоль/л і 14,3 мкмоль/л (відповідно).
Необхідність надання хірургічної допомоги хворим на озену обумовлена насамперед тим,
що в носовій порожнині розвивається важкий
дистрофічний процес, який викликає грубі морфологоічні зміни всіх тканин носа, внаслідок
чого носові раковини атрофуються і порожнина
носа значно розширюється. Таким чином, проведені нами клінічні та лабораторні дослідження
дозволили сформулювати три головні компоненти патогенетичного лікування хворих. Перший
напрямок – це антимікробна антибіотикотерапія
спрямована на елімінацію можливого збудника
хвороби, другий – застосування препаратів заліза для усунення сидеропенії і третій – хірургічна
рекалібровка, звуження патологічно розширених носових ходів шляхом введення під слизову
оболонку носа різних ауто- та гомоімплантатів.
Аналізуючи власні клінічні спостереження,
ми прийшли до висновку, що сучасні прояви озе-

ни слід розділити на 3 стадії: першу стадія озени
«початкова форма» було діагностовано у 72
(17,2%) хворих, друга «явна форма» – у 285
(68,2%) і третя стадія «регресивна форма» була
виявлена у 61 (14,6%) пацієнта. При початковій
стадії захворювання у 48 пацієнтів (66,7%) проводилось консервативне лікування і у 24 (33,3%) –
комплексне, яке включало і хірургічну рекалібровку носових ходів. Хворих з різко вираженою (явною) формою захворювання лікували переважно
комплексним методом – 216 паціентів, що склали
75,8% від загального числа хворих з другою стадією озени. Регресивна форма захворювання (третя
стадія) потребувала лише консервативного лікування, яке було проведено у всіх 100% хворих.
Таким чином, сформувались дві клінічні групи
хворих: перша група – консервативне лікування
(178 пацієнтів) і друга – комплексне лікування
(240 хворих). При цьому, різні методи консервативного лікування були застосовані при наданні
допомоги 48 хворим з початковою формою озени,
49 – з явною і всім пацієнтам (61) з регресивною.
Одночасно комплексне лікування проводилось 24
хворим, що знаходились в першій стадії хвороби і
216 пацієнтам в другій стадії озени.
Після проведеного лікування ми підтримували досить тривалий і систематичний контакт з переважною більшістю хворих на озену і

вивчили найближчі результати лікування (до 1
року) у 96,9 % пролікованих, а віддалені (до 5
років) – у 92,1 %. Застосування консервативного, терапевтичного лікування дало такі результати: клінічне одужання було виявлене – у 8
хворих (5,5%), значне покращення – у 42
(29,2%), помірне покращення – у 57 (39,3), незначне покращення у 25 (17,2). Не з’явилось
для контрольного обстеження 13 пацієнтів
(5,8%). При проведенні комплексного лікування клінічне одужання установлено у 43 хворих
(17,9%), значне покращення – у 117 (48,7%),
помірне покращення – у 45 (18,8%), незначне
покращення – у 21 (8,8%), результати не були
з’ясовані у 14 пацієнтів (5,8%). Порівняння
результатів консервативного та комплексного
лікування показало, що вони значно відрізняються – клінічне одужання та значне покращення в першій групі хворих склали разом
34,5%, а в другій – 66,6%.
Загальна ефективність проведеного нами
лікування 385 хворих на озену у відзначені
строки (від 1 до 5 років) була такою: клінічне
одужання відмічено у 51 пацієнта (13,2%),
значне покращення – у 159 (41,3%), помірне
покращення – у 102 (26,5%), незначне покращення – у 46 (12,0%); результати не були
з’ясовані у 27 (7,0%).
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Г.И.ГАРЮК, А.М.ШЕВЧЕНКО, О.Г.ГАРЮК, Ю.В.ТИМОШЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ НЕКРОЭПИДЕРМОЛИЗ В ЛОР-ПРАКТИКЕ
В последние годы в литературе появляется все больше сообщений о кожных заболеваниях неясной этиологии, протекающих с глубокими и обширными повреждениями и явлениями
значительного нарушения гемодинамики и гомеостаза. Установлено, что основной причиной
этого
заболевания
является
токсикоаллергический некроэпидермолиз. В современной литературе оно обозначается как симптом,
или болезнь Лайелла.
В отношении этиопатогенеза, клинических особенностей этого осложнения нет единого мнения. В большом проценте случаев этиологическими агентами являются лекарственные
препараты (до 50%). В значительном проценте
случаев этиологические факторы установить не
представляется
возможным.
Токсикоаллергический некроэпидермолиз сейчас пред-

ставляется как особая токсико-аллергическая
реакция организма больного. Речь идет о процессе, который вызывает тяжелые деструктивные изменения на базе реакции антигенантитело и непосредственной интоксикации.
Поражение локализуется в эпидерме, слизистых
оболочках, реже в легких, почках, миокарде.
Заболевание определяется специфическими токсико-аллергическими процессами, которые
включают эритемно-уртикарные, пузырчатые и
некротические десквамационные изменения, и
неспецифические – воспалительные и дегидратационные. На таком патогенетическом фоне
возникающие шоковые состояния могут иметь
своеобразный характер. Это связано с тяжелым
нарушением орошения тканей и их метаболмзма
и зависит от сочетания гиповолемии и гемоконцентрации. Возникновению и углублению при
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этом шока способствует бактериальная инфекция, которая может вызывать сепсис.
В клинический практике можно отметить
3 группы синдромов: специфические токсикоаллергические, гемодинамические и метаболические, которые находятся в причинноследственных отношениях между собой и формируют комплекс реакций, характерных для
этого заболевания. Упомянутые синдромы проявляются в виде четырех стадий заболевания:
эритематозную, буллезную (пузырчатую), десквамационную, репарационную.
Эритемная стадия – характеризуется двумя основными синдромами: эпикутанный – появление эритемных участков с различной локализацией на коже и с уртикарными образованиями на них, и, неврогенный – проявляется
значительной возбужденностью и температурной реакцией. Длится от 1 до 3 дней.
Буллезная стадия – характеризуется превращением эритемных участков в пузырчатые
образования, сливающееся между собой, захватывающие большие участки отслоенного эпидермиса. Пузыри наполнены лимфатической
жидкостью. Локализуются на слизистой полости рта, конъюнктивах, половых органах. Наступает гиповолемия вследствие скопления большого количества лимфы в пузырях. Гиповолемия дополняется сгущением крови и нарушением орошения тканей. Развивается метаболический синдром, проявляющийся в виде гипопротеинемии и гипоксии. Стадия длится до 10 дня и
сопровождается высокой температурой.
Деквамационная стадия – наиболее тяжелый период в динамике заболевания. Начинается лопанье пузырей, наступает массивная десквамация эпидермиса, в результате чего происходит декутация значительных поверхностей
тела. Через оголенные поверхности просачивается огромное количество лимфы. Слизистые
сильно изъязвлены и кровоточат.
Развиваются тяжелые деструктивные изменения глаз, дыхательных путей. Шоковый
синдром проявляется тяжелей гиповолемией и
гемоконцентрацией. Снижается артериальное
давление. Диурез снижен, при появлении гломерулонефрита – анурия.
Метаболический синдром проявляется в
виде тяжелой гипопротеинемии и метаболиче-

ского ацидоза. Общее состояние тяжелое, осложняется поражением некоторых органов –
гломерулонефрит, миокардит. Снижается вес,
наступает истощение, дегидратацмя организма.
Эта стадия продолжается около 15 дней. В этой
стадии может наступить летальный исход.
В ЛОР-клинике ХМАПО находилось 5
больных с токсико-аллергическим некроэпидермолизом, возникшим как осложнение на
введение лекарственных препаратов. 3 больных
были оперированы по поводу холестеатомной
формы хронического гнойного эпитимпанита, 2
больным - произведена фронтоэтмоидотомия по
поводу обострения хронического фронтоэтмоидита, периостита. Осложнение возникло через 58 дней после проведенного оперативного вмешательства и протекало тяжело, у 1 больного
отмечено шоковое состояние. Реакция отмечена
и в послеоперационных полостях (появление
обильных слизисто-гнойных выделений из трепанационной полости, лобно-носового соустья).
Процесс выздоровления затянулся до 3-х недель.
Репарационная стадия – характеризуется
длительным восстановлением нарушенных
функций организма. Лечение включает антигистаминную, противошоковую, заместительную и
противовоспалительную терапию в сочетании с
кортикостероидами. Важное место в терапии
занимает целенаправленное парентеральное, а
позднее – смешанное питание с введением в
организм необходимых питательных веществ,
калорийность которых должна быть 3000-3500
каллорий в сутки. Местное лечение проводится
с применением стимулирующих и антисептических мазей, после очищения кожной поверхности от остатков десквамированного эпидермиса.
Лечение возникающих при этом шоковых
состояний – сложный процесс и требует ежесуточного наблюдения в отношении основных
гемодинамических, кислотно-щелочных, водноэлектролитных, протеинонутритивных показателей и азотного баланса. Только при углубленной интерпритации полученных данных может
осуществляться правильное проведение адекватной терапии.
Только своевременное и комплексное лечение может привести к благоприятному исходу
заболевания.
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Г.И. ГАРЮК, А.М. ШЕВЧЕНКО, О.Г. ГАРЮК, А.Б. БОБРУСЬ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ГАТИФЛОКСАЦИН (ТЕБРИС) В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ЛОР-ПРАКТИКЕ
Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений в отоларингологической
практике остается актуальной проблемой. Причина состоит в том, что обепечить стерильность в
большинстве случаев, так называемых, «чистых»
операций не представляется возможным.
В ЛОР-практике к таковым относят операции на искривленной носовой перегородке и
хирургии синусов околоносовых пазух вне периода гнойных обострений, операции на лимфоглоточном кольце, оперативные вмешательства на ухе вне периода гнойных обострений,
операции на гортани, в том числе и эндоларингеальные.
Изменение состава микрофлоры и ее устойчивость к определенным антибактериальным
препаратам создает проблему выбора последнего для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений.
Для этих целей мы исследовали применение антибиотика широкого спектра действия
фторхинолонового ряда – гатифлоксацина (Тебриса). Применение именно этого препарата обусловлено его достоинствами: быстротой достижения терапевтической концентрации, одинаковой биодоступностью при внутривенном и пероральном приеме, пролонгированным действием, широтой спектра действия, включая анаэробы, маленькой гепатотоксичностью и минимумом побочных эффектов. Нами применялась
следующая схема введения этого препарата: за
час до оперативного вмешательства больному
вводится 400 мг Тебриса внутривенно капельно

(это создает оптимальную терапевтическую
концентрацию гатифлоксацина в ране в период
операции и препятствует проникновению инфекционного агента) и в последующие двое суток после вмешательства Тебрис давался перорально.
Такая схема профилактики, в комплексе
с другими мероприятиями, которые определялись индивидуально, применена у 23 пациентов
при септопластике, 4 пациентам при ринопластике, 17 пациентам при удалении полипов носа
и около носовых пазух различной локализации,
13 пациентам при удалении кист гайморовых
пазух, 5 пациентам при реконструктивных и
слухоулучшающих операциях на ухе, 12 пациентам при тонзиллэктомии, 3 при эндоларингеальном удалении фибром гортани с хроническими бронхитами в анамнезе. Возраст исследуемых больных от 19 до 62 лет.
Послеоперационный период у наблюдаемых пациентов проходил без особенностей и ни
одного случая инфекционного осложнения у
этих больных мы не наблюдали.
Это дает нам основание говорить о том,
что применение комбинированной схемы (внутривенного введения гатифлоксацина за час до
операции и перорального приема в течение 2х
суток после вмешательства в дозе 400мг) профилактики инфекционных осложнений у пациентов с так называемыми «чистыми» вмешательствами на ЛОР органах оправдано и эффективно и может быть рекомендовано для широкого применения.

© Г.И. Гарюк, А.М. Шевченко, О.Г. Гарюк, А.Б. Бобрусь, 2007

А.Д. ГУСАКОВ, Н.А. БАРУШКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
РЕСПИРАТОРНЫЕ ФТОРХИНОЛОНЫ (ГАТИФЛОКСАЦИН) КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ПУНКЦИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРИ ОСТРОМ ГАЙМОРИТЕ
Лечение острых воспалений околоносовых пазух во многом зависит от определения
значимости каждого из этиологических моментов (бактериальная или вирусная природа возбудителя, анатомические предпосылки, соматический статус, одонтогенное влияние и пр.), а
также от четкого представления о стадии воспа-

лительного процесса на данный момент. Как
правило, больные обращаются уже в стадии
гнойной экссудации, требующей объективного
подтверждения рентгенограммой или диагностической пункцией синусов. Основным лечебно- диагностическим приемом в этой стадии
заболевания у отечественных оториноларинго-
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логов является прочно устоявшаяся тенденция к
дренированию верхне-челюстной полости, удаление гнойного экссудата и воздействие на очаг
воспаления тем или иным антисептиком. Это
дренирование осуществляется либо многократно повторяющимися пункциями полости иглой
Куликовского, либо путем введения на определенный срок тефлоновой трубки. Нельзя не отметить положительных сторон этой методики,
позволяющей быстро купировать воспаление в
полости и тем самым сократить сроки пребывания трудоспособного больного на больничном
листе или на койке стационара. Этот прием
(дренирование пазухи) является самой распространенной хирургической операцией амбулаторного уровня, которую начинающий оториноларинголог старается освоить в первую очередь.
Однако, нельзя забывать и о тех десяти возможных осложнениях, возникающих, хотя и редко в
ходе выполнения этой манипуляции, а также о
значительно чаще встречающемся негативном
отношении вплоть до категоричного отказа пациентов от пункции и дренирования пазухи.
Подробные и основательные сведения о физиологии параназальных синусов за последние десятилетия, а также появление антибиотиков с
респираторным тропизмом позволили оториноларингологам, в основном западных стран,
усомниться в непременной необходимости
пункции в/ч синуса при его остром воспалении,
даже в стадии экссудации.
Наиболее приемлемыми и эффективными
антибиотиками с учетом чувствительности чаще
всего встречающихся возбудителей заболевания
являются полусинтетические пенициллины,
фторхинолоны и цефалоспорины.
Целью наших исследований было подтвердить возможность эффективного лечения
в/ч острых синуситов безпункционным способом.
В качестве альтернативы может быть
комплекс препаратов, включающих деконгестанты, муколитики, топические стероиды, физиопроцедуры и системная антибактериальная
терапия.
Из антибиотиков последних поколений
интерес представляет гатифлоксацин (Гатинова)
фирмы Ranbaxy. Главной особенностью данного
препарата является его респираторная тропность, быстрое и широкое распространение по
тканям верхних дыхательных путей, включая
слизистый покров; биодоступность абсолютная
составляет 96%. Очень важно время начала активного действия и спектр влияния против ши© А.Д. Гусаков, Н.А. Барушкова, 2007
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рокого диапазона грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Не менее
существенным является и удобная форма приема антибиотиков: один раз в сутки в дозе 400
мг, на протяжении от 5 до 10 дней.
В амбулаторно-поликлинических условиях наблюдались 53 человека с проявлениями
острого воспаления околоносовых пазух в различных сочетаниях. Из них у 22 – по данным
рентгенограмм и клинических симптомов в воспалительный процесс на стадии экссудации были вовлечены только верхнечелюстные пазухи:
у 13 больных (59%) был односторонний процесс
и у 9 (41%) – двусторонний. Из этой группы были исключены больные, имеющие в анамнезе
эпизоды гайморита, что могло быть указанием
на наличие хронического процесса. И, тем не
менее, у 8 больных в прошлом проводились
пункции в/ч пазух с лечебной целью.
Все больные с острым риносинуситом
были пролечены по однотипной схеме, включающей использование деконгестантов, нестероидных противовоспалительных препаратов,
муколитиков, физиотерапевтических процедур,
пункций в/ч синусов с промыванием последних
растворами антисептиков. Только экспериментальной группе больных вместо пункций в\ч
синусов назначался антибиотик – Гатинова по
обозначенной схеме. Курс антибиотикотерапии
у 18 пациентов составил 10 дней (10таблеток) и
у 4х – 5 дней (5 таблеток). Необходимость в
проведении пункции из пролеченных 22 человек
не было. Клиническая эффективность лечения
подтверждалась рентгенологическим контролем
и тщательным прослеживанием за динамикой
симптомов синусита. Средняя продолжительность временной нетрудоспособности составила
8,5 дня, в ближайшие 3 месяца после выздоровления повторных обращений отмечено не было.
Средняя продолжительность нетрудоспособности у больных с синуситами, в комплекс лечения которых входили методы дренирования в\ч
пазух (пункция или дренажная трубка) составила 8,3 дня.
Таким образом, при лечении изолированного острого воспаления верхнечелюстной пазухи в катаральной и экссудативной стадиях без
признаков септических и орбитальных осложнений в традиционный комплекс лечебных мероприятий целесообразно включать антибиотики из группы фторхинолонов (гатифлоксацин –
Гатинова), что может позволить добиться эффективного результата без пункции верхнечелюстных пазух.

А.С.ЕПАНЧИНЦЕВА, З.М.АШУРОВ, В.Л.ШАБАРОВ, Л.В.ГИБАДУЛЛИНА, В.А.ИСАКОВ,
С.В.МОРОЗОВ, Д.М.МУСТАФАЕВ (МОСКВА, РОССИЯ)
РОЛЬ ЛАРИНГО-ФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА
В ГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКИХ ФАРИНГИТОВ
Проблема хронического фарингита (ХФ)
является одной из актуальных в современной
оториноларингологии. Одним из возможных
путей решения вопросов профилактики и лечения ХФ является исследование кислотнощелочного равновесия на уровне задней стенки
глотки. Современные представления о ХФ, как
полиэтиологичном заболевании, обусловливают
перспективность поисков в этом направлении.
Для решения поставленных задач за период с октября 2005 по июль 2007 в ЛОР отделении МОНИКИ было обследовано и пролечено
150 пациентов с различными видами ХФ. Из
обследованных пациентов женщин 83, мужчин –
67 человек. Выделено две группы пациентов: в I
основную группу вошло 100 больных. Наблюдались пациенты с субатрофической формой
ХФ (САХФ) 28 человек, катаральным ХФ
(КХФ) 27 человек, гипертрофическим гранулезным ХФ (ГГХФ) 45 человек. С целью оценки
эффективности антирефлюксной терапии в лечении ХФ все пациенты первой группы были
обследованы на наличие гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ) и ларингофарингеального рефлюкса (ЛФР). Вторую, контрольную группу, составили 50 больных на наличие ГЭРБ и ЛФР не обследованные и получавшие только стандартную терапию.
Схема обследования пациентов включала
сбор анамнеза, оториноларингологический и
гастроэнтерологический осмотры. Пациенты
отвечали на вопросы об отношении к курению,
злоупотреблению алкогольными напитками,
наличию «профессиональных» вредностей. Детальный осмотр глотки осуществлялся при помощи микрофарингоскопии с фото- и видеодокументацией. Всем пациентам основной группы
обязательно выполняли фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС) с фото- и видеодокументированием, а также высокую суточную рНметрию с использованием специально разрабо-

танного зонда, позволяющего фиксировать эпизоды ЛФР.
Результаты исследований: По результатам ФЭГДС в основной группе у 43 пациентов
диагностирован эзофагит различной степени
выраженности, из них 26 пациентов ГГХФ, 12
КХФ, 5 САХФ. Недостаточность кардии отмечалась у 60 из обследованных нами пациентов
из них у 41 человека с ГГХФ, у 14 с КХФ, у 5 с
САХФ. У 12 пациентов выявлено пролабирование желудочной стенки в пищевод, при этом у 7
человек диагностирован ГГХФ, у 5 - КХФ. При
анализе суточного мониторирования рН диагноз
ГЭРБ вынесен у 43 пациентов основной группы
из которых 24 пациента ГГХФ, 16 КХФ, 3
САХФ. У 26 пациентов выявлен ЛФР из них 16
пациентов с ГГХФ, 7 с КХФ, 3 с САХФ.
Лечение назначалось по результатам обследования. Пациенты контрольной группы получали стандартную терапию, пациентам основной группы помимо стандартного лечения
при необходимости назначалась антирефлюксная терапия препаратами ИПН. 5 пациентов, с
установленным и подтвержденным рентгенологически, диагнозом грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, были прооперированы в отделении торакальной хирургии МОНИКИ.
Выводы: В основной группе частота положительного эффекта от лечения достоверно
выше. Предпочтителен точно установленный
диагноз, в связи с чем, на диагностическом этапе оправдано проведение высокой суточной рНметрии. ГЭРБ оказывает основное значение в
генезе ГХФ и КХФ. Добавление к стандартному
лечению антирефлюксной терапии помогает
добиться выраженной положительной динамики
по сравнению с пациентами контрольной группы. Оперативное лечение, устраняющее ЛФР,
приводит к нормализации состояния слизистой
оболочки задней стенки глотки.

© А.С.Епанчинцева, З.М.Ашуров, В.Л.Шабаров, Л.В.Гибадуллина, В.А.Исаков, С.В.Морозов,
Д.М.Мустафаев, 2007
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, Ю.М. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Патология верхних дыхательных путей
продолжает занимать доминирующее место в
структуре общей заболеваемости ЛОР органов.
В то же время, в последнее десятилетие все
большее внимание уделяется патогенетической
роли гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЕРБ) как причинного фактора заболеваний
верхних дыхательных путей.
ГЕРБ характеризуется широким спектром
патологических состояний, которые могут проявлять себя как клиникой эзофагита, так и без
поражений пищевода.
Проведен анализ фиброгастроскопических исследований у 52 пациентов с визуально
подтвержденными признаками изменения слизистой оболочки пищевода. Установлено наличие хронической воспалительной патологии
верхних дыхательных путей в 25% (у 13 больных) случаев.

Также особенностью ГЕРБ является отсутствие корреляции между серьезностью клинической картиной и патологическими изменениями в
органах, вовлеченных в этот процесс. Попытки
коррелировать эпизоды рефлюкса с клиническими проявлениями болезни показали, что в 77%
эпизоды рефлюкса не снижали рН пищевода ниже 4.0 и не регистрировались больными.
Клинические проявления ГЕРБ без проявлений эзофагита у 38 пациентов, при наличии
жалоб и анамнеза заболевания, включали экстрафагеальные симптомы в виде болезней верхних дыхательных путей у 18,4% (7 больных).
Полученные данные указывают на достаточно большую зависимость этих двух заболеваний и необходимость введения в алгоритм
диагностики патологии верхних дыхательных
путей изучения симптомов гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни.

© А.С. Журавлев, Ю.М. Калачник, 2007

А.С. ЖУРАВЛЕВ, А.В. ЛУПЫРЬ, М.И. ЯЩЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ГАЙМОРИТОМ
Острые синуиты являются наиболее частой ургентной патологией и составляют 19,4% в
структуре неотложных состояний ЛОР-органов
(В.Н. Пальчун и соавт., 1998). Отмечается неуклонный рост больных, страдающих этой патологией, что заставляет оториноларингологов удалять огромное внимание этой проблеме.
Различные патологические факторы приводят к развитию воспаления слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. При этом возникает отек слизистой оболочки в области остеомеатального комплекса, куда открываются околоносовые пазухи. Тем самым нарушается вентиляция пазух, снижается парциальное давление
кислорода, усиливается трансфузия, нарушается
эвакуация патологического содержимого пазух
в связи с угнетением мукоцилиарного клиеренса
и нарушением дренажной функции выводных
отверстия пазух.
Патогенетическое лечение острых синуитов направлено на восстановление вентиляции и
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дренирования околоносовых пазух. Препаратом,
обладающим противовоспалительным, противоотечным действием является L-лизина эсцинат,
который возможно включить в схему лечения
синуитов.
Было обследовано 43 человека с острым
гнойным гайморитом. Основную группу обследованных составили 22 пациента для лечения
которых применялся L-лизина эсцинат. Результаты лечения в основной группе сравнивали с такими в контрольной группе из 21 человека, которым проводилась общепринятая схема лечения.
Эффективность лечения определяли на
основании динамики клинических симптомов,
данных риноскопии и рентгенологического исследования, а также сроков выздоровления.
В ходе обследования установлено, что в
основной группе больных купирование патологических симптомов заболевания, нормализация
риноскопической картины и рентгенологических данных проходило более быстро.

Заметно существенное улучшение у
большинства пациентов наступило к 3-4 дня
после начала лечения и проявлялось в стихании
головной боли, уменьшении количества отделяемого из носа, появились признаки нормализации носового дыхания. Риноскопическая картина характеризовалась регрессированием отека
слизистой оболочки полости носа. Эвакуированный из пазухи экссудат менялся от гнойного
к слизистому. Рентгенологически имело место
увеличение объема полости синуса.

К 5-6 дню к 18 пациентов основной группы нормализовалось общее состояние, восстановилась функция носового дыхания, отсутствовал
патологический экссудат в носовых ходах и в
промывной жидкости из верхнечелюстных пазух.
Сроки выздоровления в основной группе оставили 7 дней, а в группе контроля – 10-12 дней.
Таким образом, можно сказать, что включение с самого начала в схему лечения синуитов
препарата L-лизина эсцината способствует повышению эффективности проводимого лечения.

© А.С. Журавлев, А.В. Лупырь, М.И. Ященко, 2007

А.С.ЖУРАВЛЕВ, М.И.ЯЩЕНКО, М.В.КАЛАШНИК, И.А.ОДАРЮК, А.В.СТАРИКОВ
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
СРЕДНЕМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПЕПТИДЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ
КАК КРИТЕРИЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ ГАЙМОРИТОМ
Важным патогенетическим звеном формирования хронических заболеваний верхних
дыхательных путей является эндогенная интоксикация. Местный очаг инфекции, будучи первичным источником токсинов, реализуется интоксикацией организма. Дистанционность действия – одна из характерных особенностей патогенеза эндотоксикоза.
В связи с этим для оценки уровня интоксикации у больных хроническим гнойным гайморитом в качестве информативного теста нарушений метаболических процессов мы избрали
изучение содержания в сыворотке крови молекул средней массы, которые представляют собой неидентифицированные токсические вещества белковой природы с молекулярной массой
300-5000 дальтон и обладают выраженной биологической активностью. Доказано, что механизм развития токсико-иммунологических эффектов при различных заболеваниях связан с
накоплением в крови избыточного количества
пептидов средней массы.
В ЛОР-клинике ХГМУ под наблюдением
находилось 150 больных хроническим гнойным
гайморитом в возрасте от 16 до 67 лет (мужчин
101 – 67%, женщин 49 – 33%). Для оценки изменений функциональных и лабораторных показателей у больных гайморитом нами обследована
группа практически здоровых лиц в составе 20
человек. У подавляющего числа больных (99 человек) был длительный хронический воспалительный процесс в верхнечелюстных синусах. У

9 из них ранее произведена операция на гайморовых пазухах. У 108 пациентов болезнь протекала
с рецидивами: у 66 – обострение было 1-2 раза в
год, у 33 – от 3-х и более раз. Превалирующей
жалобой у 144 больных была головная боль. Повышенная утомляемость, снижение работоспособности, плохой сон, ухудшение аппетита имели место у 103 больных, что, вероятно, обусловлено влиянием интоксикации на организм, которая возникает в нем вследствие наличия хронического очага инфекции. У этих лиц в анамнезе
отмечались частые простудные заболевания,
ОРВИ, обострение процесса до 3-5 раз на протяжении года. У 125 обследованных выделения из
носа носили гнойный характер.
Количественный анализ микрофлоры отделяемого из верхнечелюстных пазух у 128 пациентов (85%) выявило высокую степень общей
обсемененности патологического очага, у 19
(13%) – среднюю. Установлена прямо пропорциональная зависимость величины обсемененности от тяжести течения заболевания. При исследовании содержания в крои молекул средней
массы, как свидетельства эндогенной интоксикации, у больных хроническим гнойным гайморитом, по сравнению с аналогичными показателями у практически здоровых лиц, обнаружены
определенные закономерности. Они выражались
в существенном приросте в крови числа молекул средней массы, которое было выше, чем у
здоровых лиц и составляло 0,477±0,031 усл.ед.
против 0,219±0,016 усл.ед. (P<0,001).
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Все обследованные больные хроническим
гнойным верхнечелюстным синуитом были разделены, в зависимости от количества накопления средних молекул в сыворотке крови на 3
группы. У больных 1-й группы (9 человек – 6%)
оно составляло 0,252±0,015 усл.ед., т.е. практически соответствовало норме, во 2-й группе обследованных (108 пациентов – 72%) границы
индивидуальных колебаний чисел средних молекул были повышенными (0,340±0,021 усл.ед.),
наконец 3-я из выделенных нами групп включала 33 больных (22%), где содержание среднемолекулярных пептидов оказалось наиболее высоким (0,453±0,011 усл.ед.). Сопоставление этих
данных с клинико-лабораторными позволяет
утверждать об их четкой корреляции, ибо у лиц
2-й и 3-й групп, по сравнению с больными 1-й
группы, отмечалась большая выраженность
симптоматики заболевания, устойчивость к проводимой терапии и более высокая склонность к
рецидивам. Увеличение содержания средних

молекул чаще определялось также у пациентов с
менее благоприятными другими тестами, в частности, иммунологическими и характером резистентности эритроцитов. Длительность заболевания у обследуемых 2 и 3 группы была более
4-х лет, рецидивы в течение года более 3-х раз,
малая эффективность традиционного лечения.
Таким образом, среднестатистические
данные указывают, что хронический гнойный
гайморит, как правило, сопровождается увеличением в крови молекул средней величины, то
есть имеет место интоксикация в организме.
Этот показатель зависит от клинического течения и тяжести заболевания, уровня реактивности организма. Повышение уровня в крови
среднемолекулярных пептидов на фоне скудной
клинической симптоматики требует тщательного обследования больных, что позволит выявить
малосимптомные формы болезни и в дальнейшем прогнозировать характер ее течения и тактику соответствующих лечебных мероприятий.
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Д.Д. ЗАБОЛОТНА, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ
Хворі на хронічний тонзиліт вірогідно частіше хворіють на грип і ОРВІ, хронічний бронхіт і фарингіт, бронхіальну астму алергічного
ґенезу, спостерігається поєднання хронічного
тонзиліту з артритом і пієлонефритом, але тільки в останній час при обстеженні та лікуванні
хворих на хронічний тонзиліт почали приділяти
увагу мікроекологічним порушенням не тільки
мікрофлори верхніх дихальних шляхів, а і стану
мікрофлори кишечника.
В нашій роботі проводилось обстеження
та лікування хворих на хронічний тонзиліт з
урахуванням стану зубів та ясен, мікробного
пейзажу слизової оболонки піднебінних мигдаликів та кишечника. По результатам скринінгу
було виявлено, що серед 65 обстежених дорослих хворих на хронічний тонзиліт у 62 діагностований дисбактеріоз кишечника (у 34 пацієнтів
– І-ІІ ступеню, у 28 – ІІІ ступеню, які були направлені
для
лікування
до
лікарягастроентеролога), 22 хворих потребували лікування у стоматолога, тому до лікування був залучений 27 хворий віком від 24 до 47 років з
тривалістю захворювання від 4 до 17 років. Всім
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хворим попередні курси лікування проводились
не раніше, чим за 5-6 місяців до нашого обстеження та під час обстеження не було клінічних
проявів загострення.
Після рандомізованого розподілу хворих
на 2 групи, всім хворим проводилось місцеве
лікування з застосуванням культур лактобацил,
а хворі 2-ї групи додатково отримували препарати на основі лактобацил внутрішньо. Результати лікування оцінювали під час лікування,
відразу після закінчення лікування та через 3
місяці. Під час лікування в жодного хворого не
виникло побічних реакцій, за час спостереження
після проведеного лікування клінічних та мікробіологічних проявів дисбактеріозу не було.
Окрім клінічної та мікробіологічної оцінки
в указані строки в ротоглотковому секреті (РС) та
сироватці крові хворих визначали рівні імуноглобулінів та цитокінів з різним характером дії на
клітини системи імунітету (IFN-γ,α; фактор некрозу пухлин TNF; інтерлейкіни 1, 4, 8, 10).
Було встановлено, що у хворих на хронічний тонзиліт з наявністю дисбактеріозу в ротоглотковому секреті знижено рівні IFN-γ та IFN-α,

інтерлейкіну 8. Достовірно більш високими були концентрації IgM, інтерлейкіну 1 та TNF. В
РС цієї групи хворих виявлено позитивні здвиги
в бік збільшення вмісту sIgA та IFN-γ. При місцевому застосуванні препарату лактобацил
більш вираженими були зміни в показниках ло-

кального імунітету в бік їх покращення. дослідження РС, проведені у хворих різних груп через 3 місяці після закінчення лікування, показали, що місцеве та загальне застосування препарату лактобацил супроводжувалось більш стабільним рівнем показників імунітету.
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(КИЕВ, ДОНЕЦК; УКРАИНА)
СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ АНГИНУ
Согласно современным данным, симбионтная эндоэкосистема организма человека
является мощнейшим стабилизирующим фактором гомеостаза. Одной из главнейших
функций микробиоценоза является его антагонистические отношения с патогенными
микроорганизмами. Состояние микробиоценоза ЖКТ во многом определяет микробную
обсемененность слизистых оболочек. Одной
из наиболее частых причин дисбактериоза
называют применение антибактериальных
препаратов.
Целью проведенного исследования было исследование состояния кишечного микробиоценоза пациентов, перенесших ангину, и
определение его влияния на микробную обсемененность миндалин глотки.
Объектом исследования послужили 75
детей обоих полов, в возрасте 7-16 лет, перенесших ангину и не имеющих признаков хронического тонзиллита. Всем пациентам проведено лечение антибактериальными препаратами (в соответствующих возрастных дозировках) в комплексе с антигистаминными
препаратами, аспирином, витамином С и иммуномодуляторами – в течение 7-8 дней. Местная терапия включала использование антисептических и противовоспалительных препаратов в форме растворов, аэрозолей и сосательных таблеток.
Кроме того, в комплекс лечения 51 ребенка было включено применение пробиотических препаратов (суточный кефир или
«Йогурт-норм») в течение 4 недель. Именно
эти пациенты и составили исследуемую
группу. Остальные 24 человека, не прини-

мавшие пробиотиков послужили группой
контроля.
Через месяц после выздоровления у
всех 73 пациентов произведено исследование
кала на дисбактериоз и исследование микробной обсемененности небных миндалин.
Нормальная микробиологическая картина зарегистрирована у 50,98% пациентов
исследуемой группы и у 25,0% пациентов
группы контроля.
Дисбактериоз I степени выявлен в
группе контроля в 37,5% случаев, а в исследуемой группе – в 33,33%. Наиболее частым
показателем дисбиоза кишечника I степени
было снижение на 1-2 порядка содержания
бифидобактерий (29,16% наблюдений в контрольной группе и 15,69% – в исследуемой
группе).
Дисбактериоз II степени выявлен в
контрольной группе в 29,16% наблюдений. Во
всех случаях он характеризовался качественными и/или количественными изменениями
кишечной палочки в сочетании со снижением
количества бифидобактерий (20,83%) или со
снижением
содержания
лактобактерий
(4,16%). В исследуемой группе дисбактериоз
II степени проявлялся снижением только количества бифидобактерий в сочетании с качественными и/или количественными изменениями кишечной палочки и был зарегистрирован значительно реже – у 15,68% детей.
Дисбактериоз III степени выявлен
только в группе пациентов, не принимавших
пробиотики. Он характеризовался появлением
на фоне качественных и/или количественных
изменений кишечной палочки условно пато103

генной микрофлоры: Acinaetobacter и Proteus
mirabilis. В 4,16% случаев этому сопутствовало снижение количества бифидобактерий и в
8,33% наблюдений – снижение количества как
бифидобактерий, так и лактобактерий.
Микробный пейзаж небных миндалин у
пациентов контрольной группы в 62,5% случаев характеризовался наличием стрептококковой флоры (из них почти в 40% - βгемолитического стрептококка). В то же время у пациентов исследуемой группы стрепто-

кокк высеян только в 23,52% исследований
(из них в 14% - β-гемолитический).
Полученные данные свидетельствуют,
что на фоне кишечного дисбиоза создаются
благоприятные условия для персистенции
стрептококковой микрофлоры в миндалинах
глотки, что закономерно способствует хронизации воспалительного процесса.
Таким образом, дисбактериоз кишечника
может расцениваться как патогенетическое
звено формирования хронического тонзиллита.
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Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, В.Д. ПШЕНИЧКИНА, О.Г. ВОЛЬСКАЯ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ
(КИЕВ, УКРАИНА)
КЛИНИКО – ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ В ФАЗЕ ОБОСТРЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПРЕПАРАТОМ СЕПТОЛЕТЕ ПЛЮС
Основные «действующие лица» антимикробной следующие: система HLA, цитокины и
специальные клетки (макрофаги, нейтрофилы,
дендритные клетки, Т и В-лимфоциты, плазмоциты). Они принимают участие в защите слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
Факторы защиты слизистой оболочки
верхних дыхательных путей делятся на 4 группы:
1. Клетки (эпителий, Т и В-лимфоциты,
М-клетки, Т-тканевые базофилы).
2. Структуры (лимфаденоидное глоточное кольцо, дифференцированная
3. Неспецифические механизмы (слизь,
мукоцилиарный транспорт, миграция клеток
через эпителий, тканевые базофилы)
4. Специфические (Ig A, Ig M)
Обострение хронических заболеваний
горла как правило связано с ослаблением местных факторов защиты. Где же место локальных
антисептиков в терапии воспалительных заболеваний горла? Постараемся ответить на этот
вопрос с помощью результатов исследования
препарата Септолете ПЛЮС (КРКА, Словения).
В состав Септолете ПЛЮС входит современный антисептик цетилпиридиния хлорид,
который оказывает бактерицидное действие на
грамположительные и грамотрицательные бактерии, фунгицидное действие а также вирулицидное действие на липофильные вирусы. Вто-
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рой компонент – это местный анестетик бензокаин, которые не попадает в кровоток и, следовательно, вероятность аллергической реакции
сведена к минимуму.
На базе Института отоларингологии им.
проф. А.И. Коломийченко проводилось открытое несравнительное клиническое исследование
препарата Септолете ПЛЮС.
Целью исследования было оценить:
• Антисептическое действие препарата
• Болеутоляющее действие
• Микробиологическое действие
• Иммунологическое действие
• Переносимость и вкус
Результаты и их обсуждение.
Клиническая картина. При объективном
исследовании больных с обострением хронического фарингита такие симптомы, как гиперемия и сухость слизистой оболочки ротоглотки в
первый день лечения наблюдались у подавляющего большинства пациентов.
Выраженность покраснения слизистой
стойко уменьшалась или практически отсутствовала к 5 дню лечения. Сухость слизистой
глотки разной степени выраженности наблюдалась у большинства больных перед началом
курса терапии, а к 5 дню признак был слабо выражен. При оценке клинической эффективности
96 пациентов из 100 леченых препаратом отметили хорошую переносимость препарата и значительное улучшение уже на 5-й день.

Микробиологические исследования показали, что практически в 100% случаев количество микроорганизмов до лечения составляло от
<*10х до >l*10z КОЕ/тампон, что соответствовало III-IV степеням роста. Наиболее часто выделялись микроорганизмы семейства Streptococcaceae (156 шт. (штаммов)), кокки рода Neisseria
(72 шт.) и микроорганизмы семейства Micrococcaceae (50 шт.). Достаточно широко были представлены грибы рода Candida – 15 шт. (табл.1).
После проведенного лечения этиологически значимые виды микроорганизмов высевались в количестве от <1*10 КОЕ /тампон до
<2.5*101 КОЕ/тампон, что соответствовало I и II
степеням роста и их количество можно оценивать, как носительство. В 16% случаев микроорганизмы, выделенные до лечения эллиминировались со слизистых оболочек полностью.
Количество стрептококков снизилось на
67%, в остальных 33% случаев КОЕ снизилось
от 1*101 до 2,5* 101. количество штаммов E.
faecalis снизилось на 48%, а количество штаммов E. faecium возросло практически на 50%,
что свидетельствует о нормализации микробиоценоза слизистых оболочек. Этот факт под-

тверждается также и тем, что количество
Neisseria spp. нe уменьшилось, а практически
осталось на том же уровне с незначительной
тенденцией к увеличению количества штаммов. Количество КОЕ золотистого стафилококка снизилось до I и II степеней роста, а количество штаммов снизилось на 24%. После лечения количество штаммов ентеробактерий снизилось на 31%, а количество КОЕ снизилось до
уровня носительства.
Грибы рода Candida элиминировались со
слизистых оболочек в 60% случаев независимо
от видовой принадлежности, а в 40% случаев их
количество снизилось до допустимого.
При иммунологическом исследовании
ротоглоточного секрета было установлено, что
содержание лактоферрина после приема препарата имело тенденцию к увеличению, а уровень
интерлейкина 1 достоверно увеличивался (таблица 2). При исследовании содержания форменных клеточных элементов было установлено,
что применение препарата способствовало достоверному снижению числа нейтрофильных
лейкоцитов в PC и увеличению количества эпителиальных клеток (таблица 3).
Таблица 1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название микроорганизма

S. aureus
S.haemolyticus
S.epidermidis
Streptococcaceae (viridans, pneumoniae pyogenes и др.)
E.faecalis
E.faecium
Neisseria spp.
Moraxella spp.
Грамотрицательные ферментирующие палочки семейства Enterobacteriaceae (Е. cloacae E. aerogenes, E. coli)

10 Грамположительные палочки (Corynebacterium spp., Actinomyces spp.)
11 Грибы рода Candida
С. albicans
C.krusei
C.parapsilosis
C.stellatoidea
C.tropicalis
Общее количество штаммов

Отсутствие существенного снижения
концентрации секреторной формы IgA, нулевых

Количество Количество
штаммов до
штаммов
лечения
после лечения
(количество
от 1* 101
1
м/о >5*10 )
до 2,5*101
39
30
4
6
7
6
45
15
69
36
42
79
72
74
8
6
13

9

10
15
3
4
2
3
3
324

6
6
1
2
1
1
1
273

значений концентрации этого белка после воздействия антибактериальных препаратов реко-
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мендуется рассматривать как положительный
признак (О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный,
2003). Механизм отсутствия стимуляции уровня
секреторного IgA может быть связан с активной
элиминацией микроорганизмов (включая грибы)
со слизистой оболочки, о чем свидетельствуют

данные микробиологического анализа. Существенное снижение числа микроорганизмов и их
массовая дезинтеграция могут обусловливать
высвобождение бактериальных гидролаз, которые частично дезактивируют секреторный IgA
(В.И. Суворовцев и соавт., 2001).
Таблица 2

Содержание лактоферрина и интерлейкина 1 в PC пациентов до и после приема Септолете Плюс
Группы
До лечения
После

Лактоферрин, нг/мл
2,59
2,7

Интерлейкин-1, пкг/мл
12,9
49,4*

Примечание: *- р<0,05 по сравнению с группой до лечения

Таблица 3
Содержание различных клеток в PC пациентов до и после приема Септолете Плюс
Группы
До лечения
После лечения

нейтрофилы
23,0
13,0*

Относительное содержание клеток, %
эпителиальные
70,0
81,0*

Выводы.
1. Таким образом, проведенное комплексное клиническое, микробиологическое и иммунологическое исследование влияния препарата
Септолете ПЛЮСна лечение обострения хронического фарингита в виде монотерапии показало
хорошую переносимость и высокую клиническую эффективность препарата.
2. Важным механизмом действия препарата является его бактерицидность, фунгицидность (многие фарингиты осложняются грибковым поражением из-за необоснованного использование препаратов от боли в горле с содержанием антибиотика), а также отсутствие
токсического влияния на клетки находящиеся в
ротоглоточном секрете и клетки слизистой
оболочки.
3. Септолете ПЛЮС обладает умеренной
иммуномодулирующей активностью, что очень

важно при лечении хронических фарингитов,
при которых снижена активность факторов местного иммунитета.
4. Увеличение содержания в PC интерлейкина 1β свидетельствует об активации иммунных механизмов, а снижение числа нейтрофилов и увеличение эпителиальных клеток рассматривается как индикатор снижения воспаления, усиления регенерации эпителия слизистой
оболочки, а также косвенного вирулицидного
действия.
5. Все вышеизложенное позволяет рекомендовать препарат Септолете ПЛЮС не только
для лечения обострений хронического фарингита, но и других воспалительных процессов –
тонзиллитов, ларингитов, стоматитов и гингивитов, особенно в тех случаях, когда обострение
в течение этих процессов сопровождается болевым симптомом.

© Д.И. Заболотный, В.Д. Пшеничкина, О.Г. Вольская, О.Ф. Мельников, 2007
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лимфоциты
7,0
5,0

М.А. ЗАВАЛИЙ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, Е.В. ЗАВАЛИЙ, С.Н. МАЗЛУМЬЯНЦ
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ ИРРИГАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
При неосложненном течении послеоперационного периода больные, перенесшие эндоназальные операции, выписываются на амбулаторное лечение в среднем на пятые сутки. В течение первых двух недель после выписки они
нуждаются в уходе за полостью носа, т.к. возможны повышенное образование корок, отек
слизистой оболочки, избыточное гранулирование раневой поверхности, развитие синехий.
Чтобы избежать развития ряда осложнений целесообразно проводить туалет послеоперационных полостей в сочетании с ирригационной терапией до исчезновения раневого секрета и эпителизации всех раневых поверхностей.
Ирригационные процедуры обеспечивают
механическое очищение слизистой оболочки,
способствуют улучшению кровообращения слизистой оболочки, усилению секреторной функции, повышению чувствительности и реактивности тканей. Тем самым они создают условия
для более благоприятного течения репаративных процессов в послеоперационный период за
счет снижения микробной контаминации слизистой оболочки носа, разжижения экссудата,
улучшения трофики, размягчения и более легкого отторжения корок, уменьшения образования
корок. Для ирригационной терапии часто используют морскую воду, ее лечебная ценность
определяется физико-химическими особенностями. Морская вода представляет собой гипертонический раствор, который при концентрации
солей 35 гр/л имеет слабощелочную рН (8,0-8,4)
из-за преобладания в ее составе ионов щелоч-

ных элементов: Nа, Са, Mg и К. Для мерцательного эпителия приемлемы растворы морской
воды с концентрацией хлорида Nа 0,5-3%.
Под нашим наблюдением находились 58
больных, из них 26 – после подслизистой резекции перегородки носа и подслизистой вазотомии нижних носовых раковин, 23 - после двусторонней полипоэтмоидотомии и 9 больных
после полисинусотомии. Всем больным, начиная с 5-го дня после операции, ежедневно в течение 10 дней проводился носовой душ с 1%
раствором морской воды при 370С, лечебная
процедура осуществлялась непосредственно
после приготовления раствора (ex tempore).
Результат лечения мы оценивали как хороший при нормализации носового дыхания, отсутствии выделений из носа, прекращении образования корок. Оценивались субъективные жалобы больного, риноскопическая картина, проводился в динамике сахариновый тест.
Нормализация функции носового дыхания
через пять дней лечения отмечена у 41 пациента
(70,7%). В конце курса лечения (через 10 дней) у
всех больных восстановилось носовое дыхание,
при риноскопии носовые ходы были свободные,
слизистая оболочка – эпителизированна, сахариновый тест – в норме.
Таким образом, проведение в послеоперационном периоде ирригационной терапии и
ежедневного туалета полости носа позволяет
получить высокую клиническую эффективность
проведенных эндоназальных операций и не допустить развития осложнений.

© М.А. Завалий, А.Г. Балабанцев, Е.В. Завалий, С.Н. Мазлумьянц, 2007

В.С.ЗАЙЦЕВ, Л.А.БУЦУКИНА, А.А.АВЕРИН, Л.А.ЧИГРИНА, С.С.ЛОГИНОВ
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗОНИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ
Воспалительные заболевания околоносовых пазух (ОНП) – риносинуситы, занимают
ведущее место в структуре патологии ЛОРорганов. Уровень их распространенности в по-

следние десятилетия не только не снижается, но
и сохраняет устойчивую тенденцию к росту
(А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 1998; Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2002). Хронизация про-
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цесса в ОНП наблюдается в 10-15% случаев
(М.Р. Богомильский, Л.С. Страчунский, 2001).
Этому способствуют нарушения в иммунном
статусе (Н.А. Арефьева и соавт., 2006), колонизация слизистой оболочки синусов патогенной и
условнопатогенной микрофлорой (С.А. Левицька і співавт., 2007), процессы, нарушающие дренажную функцию соустий ОНП (Г.З. Пискунов,
С.З. Пискунов, 2002). Бактериальный спектр
при хронических риносинуситах (ХРС) существенно отличается от такового при острых. Чаще
выделяют микробные ассоциации, а среди возбудителей на первое место выходят анаэробы,
которые в условиях недостаточной аэрации
ОНП получают хорошие условия для своего
развития.
Для уменьшения степени тканевой гипоксии в комплекс лечебных мероприятий у больных ХРС включается локальная оксигенация
ОНП (Ю.В. Митин и соавт., 1989; Л.Г. Сватко,
В.Н. Красножен, 1992). В последнее десятилетие
одним из эффективных методов лечения риносинуситов зарекомендовала себя озонотерапия
(С.В. Петров и соавт., 1998; Ж.М. Гусниева и соавт., 2002). Среди положительных свойств озона
отмечаются его бактерицидное, противовоспалительное, антигипоксическое, иммуностимулирующее действие, способность улучшать микроциркуляцию и стимулировать фагоцитоз. Указанные свойства озона проявляются, прежде всего, при местном его применении.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения озонированных растворов в комплексном лечении ХРС. В
программу исследования включены 14 больных
в возрасте от 19 до 47 лет с обострением ХРС,
проходивших курс амбулаторного лечения в
ЛОР-кабинете НМЦ «Клиника семейной медицины». У 6 пациентов диагностирована гнойная,
а у 8 – катаральная форма риносинусита. До начала лечения у всех больных ХРС производился
забор материала из носовых ходов для бактериологического исследования. В рамках курса
стартовой терапии больным с обострением
гнойной формы ХРС эмпирически назначались
Аугментин или Амоксиклав – препараты широкого спектра действия, содержащие ингибитор
бета-лактамаз – клавулановую кислоту. Пациентам с обострением катаральной формы ХРС антибиотики назначались после верификации возбудителя с учетом его чувствительности. Для

устранения отека слизистой оболочки носа,
улучшения реологических свойств слизи больным назначались назальные деконгестанты и
муколитики. Наряду с этим, всем пациентам
проводилась санация ОНП с использованием
озонированного 0,9% раствора натрия хлорида.
Для получения необходимой концентрации растворенного озона (4-5 мг/л) и контроля ее параметров использовался отечественный озонатор
«Бозон - КСВ» (изготовитель - НПП «Эконика»,
г.Одесса). Для промывания ОНП озонированным 0,9% раствором натрия хлорида использовались: метод перемещения жидкостей по Proetz
(8 пациентов), синус-катетер «ЯМИК» (4 пациента), пункция верхнечелюстных пазух (2 пациента). Контрольную группу составляли 7 пациентов с обострением ХРС (4- с катаральной и 3с гнойной формами), у которых санация ОНП
выполнялась 0,9% раствором натрия хлорида
без предварительного его озонирования.
Критериями эффективности указанного
метода лечения являлись: нормализация риноскопической картины, уменьшение отека слизистой оболочки и ликвидация экссудата в ОНП,
восстановление функций носа, сокращение времени и количества промываний ОНП до их санации.
Анализ результатов лечения больных с
обострением ХРС в основной и контрольной
группах в большинстве случаев выявил отчетливую положительную динамику. Однако у лиц
основной группы эти тенденции имели большую выраженность: в более ранние сроки отмечалось субъективное улучшение состояния, ослабление общеинтоксикационных и локальных
симптомов воспаления в ОНП. при риноскопическом обследовании купирование симптомов
риносинусита у пациентов основной группы
отмечалось в среднем на два дня раньше, чем в
контрольной группе.
Катамнестическое наблюдение за пациентами основной группы в течение 6 месяцев после окончания курса лечения выявило рецидив
заболевания у одного пациента (7,1%), в то время как в контрольной группе больных он был
отмечен в двух случаях (28,6%). Результаты
проведенных клинических наблюдений свидетельствуют о том, что включение озонированных растворов в комплексное лечение обострений ХРС существенно повышает его эффективность.
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В.В. КИЗИМ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
НЕЙРОСЕТЕВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА В ОНКОЛАРИНГОЛОГИИ

Задача выбора оптимальной лечебной
тактики у больных раком гортани остается одной из наиболее актуальных проблем современной онколарингологии. Необходимость оценивать весь комплекс параметров сразу во всех
имеющихся взаимосвязях, может оказаться затруднительным даже для опытного клинициста.
В то же время анализ и интерпретация медицинских данных являются одним из главных направления применения нейронных сетей.
Целью нашего исследования явилось определение набора обучающих параметров нейросети, используемой при лечении больных раком гортани.
Материалы и методы. Были подвергнуты анализу 250 историй болезней больных раком гортани из архива ИНВХ АМН Украины.
Данные о 89 пациентах, полученные в результате непосредственного наблюдения от момента
поступления в клинику до 0,5-5 летнего периода
наблюдения, были использованы в экспертной
системе.
Результаты и обсуждение. Для решения
поставленной задачи нами были проанализированы данные литературы, собственный клинический опыт, структура историй болезни, возможности лабораторных и инструментальных
методов исследования. В результате анализа все
значимые параметры были сгруппированы в
следующие логические блоки:
1-й блок содержит паспортные данные
(пол, возраст, профессия, место жительства, род
занятия и т.д.);
2-й блок содержит данные анамнеза (время появления первых жалоб, длительность заболевания, течение болезни, длительность последнего ухудшения, наличие вредных привычек);
3-й блок – показатели, отражающие локализацию и распространенность опухолевого

процесса. С этой целью предусмотрен специальный блок, который выводит на экран компьютера графическое изображение расположенной
в гортани опухоли в трехмерной проекции. Введенный пример помещается в базу данных с
возможностью «доучивания» нейросети с новыми примерами;
4-й блок представлен данными лабораторных и инструментальных методов исследования (содержит общеклинические и биохимические показатели, а так же данные эндоскопического, ультразвукового и рентгеновского исследований);
5-й блок – сопутствующие заболевания
(состояние сердечнососудистой системы, легких, заболевания печени);
6-й блок – наиболее важный, так как содержит сведения об лечебных мероприятиях
(объем и направленность оперативного вмешательства, дополнительные манипуляции, сопутствующая медикаментозная терапия, лучевая и
полихимиотерапия);
7-й блок – параметры, отражающие иммунологический статус больного;
8-й блок – результаты лечения – оценивает онкологическую и функциональную эффективность проведенного лечения, отражает качество жизни пациента.
Выводы. Предварительная оценка эффективности функционирования нейросети при лечении больных раком с использованием вышеупомянутых параметров показала высокую прогностическую способность экспертной системы,
которая после стартового обучения составила
84,7%.
Дальнейшая разработка и совершенствование предложенной нейросети позволит повысить
эффективность ее функционирования за счет быстродействия и точности принятия решений.
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В.В.КИЗИМ, С.К.БОЕНКО, Н.С.ПАВЛЕНКО, А.П.РЫБАЛКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ГРАНУЛЕМАМИ
ГОРТАНИ НА ФОНЕ ГЭРБ
Этиология гранулем гортани многофакторная и зачастую связана с воспалительным
процессом, неадекватной голосовой нагрузкой,
воздействием на слизистую гортани травмирующего агента. При этом гастро-эзофагальная
рефлюксная болезнь (ГЭРБ) либо ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) играют в большинстве случаев ко-факторную роль, проявляясь в широком спектре ЛОР патологии (фарингит, ларингит, беспричинный кашель). Этот же
фактор может являться причиной рецидивирующего течения гранулем гортани. В связи с
этим, отоларингологу при выборе оптимальной
тактики лечения больных с гранулемами гортани следует учитывать возможность этиологического фактора ГЭРБ и соответствующим образом корректировать схему лечения.
Целью нашего исследования явилась
разработка схемы комплексной терапии больных с рецидивирующими гранулемами гортани
на фоне ГЭРБ.
Материалы и методы. В 2002-2007 гг. в
ЛОР-клинике ИНВХ мы наблюдали 29 пациентов с гранулемами гортани. Среди наблюдавшихся женщин было 8 (27,6%), мужчин –
21(72,4%). Возраст пациентов варьировал от 21
до 64 лет, средний возраст составил 47 лет.
Учитывалась локализация гранулем, частота
рецидивов, клинические проявления ГЭРБ и
ЛФР.
Результаты и обсуждение. Гранулемы у
всех больных локализовались в задних отделах
гортани, преимущественно в области голосовых
отростков черпаловидных хрящей. Двусторонняя локализация гранулем была установлена у
4-х больных (13,8%), односторонняя – у 25
(86,2%). Клинические проявления гастроэзофагальной рефлюксной болезни были зарегистрированы у 12 (41,3%) больных, явления ларингофарингеального рефлюкса – у 5-ти (17,2%). При
одностороннем процессе правостороннее пора-

жение было выявлено у 8 (32,0%) пациентов,
левостороннее – у 17 (68,0%). Всем больным
было произведено эндоларингеальное удаление
новообразований гортани, при патгистологическом исследовании операционного материала
были получены следующие результаты: хроническое воспаление – 7 наблюдений, грануляционная ткань – 12 , капиллярная гемангиома – 10.
Рецидив заболевания в течение 12 месяцев возник у 14 (48,3%) больных, что потребовало повторных оперативных вмешательств.
После консультации данной группы
больных гастроэнтерологом и выявления недостаточности пищеводного сфинктера, схема послеоперационного лечения была откорректирована.
В комплексную терапию были включены
прокинетики (мотилиум 40 мг в сутки в течении
4-х недель), антацидные препараты (фосфолюгель по 1 дозе 2 раза в сутки – 3 недели). Для
подавления продуктивного воспаления использовались топические кортикостероиды (фликсотид-эвохалер 50 мкг 2 раза в сутки в течении 10
дней). Всем пациентам была рекомендована соответствующая диета, даны рекомендации по
правильному образу жизни (отказ от курения,
снижения массы тела и т.д.) При дальнейшем
динамическом наблюдении в течении 1 года
повторный рецидив заболевания возник у 4-х
пациентов (28,6%).
Выводы. Частота рецидивов гранулем
гортани на фоне ГЭРБ составляет до 48% от
числа всех оперированных. Данная группа
больных должна быть тщательно обследована
гастроэнтерологом с последующей коррекцией
послеоперационной терапии.
Проведение этиопатогенетической терапии, включая назначение прокинетиков, антацидных препаратов, соблюдение диеты и правильного образа жизни, позволяет вдвое уменьшить число рецидивов гранулем гортани.
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В.В. КІЩУК, І.В. ДМИТРЕНКО, А.І.БАРЦІХОВСЬКИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНОМОДУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РАДОНОВОЇ ВОДИ
ТА ТІОТРІАЗОЛІНУ IN VIVO
В медичній практиці відзначаються окремі повідомлення про те, що в умовах експерименту радонова вода може стимулювати фактори природньої резистентності та посилювати
імунну відповідь на екзогенні антигени (Ташинська А.Д., Волкова О.Ю., 1962). Поряд з тим за
останні роки відмічається суттєвий прогрес у
вивченні імунології завдяки розвитку теоретичної імунобіології і створенню нових методів
оцінки імунної системи в цілому і окремих імунокомпетентних клітин, різних медіаторів. У
зв’язку з цим, метою дослідження було вивчення впливу радонової води та вітчизняного імунокоректора – тіотріазолін на імунітет експериментальних тварин і визначення можливості
використання їх у лікуванні хворих на склерому.
Матеріали та методи. В експерименті
використано 60 щурів лінії Вістар. Перша серія
тварин була використана для дослідження спеціальної клітинної і гуморальної імунної відповіді на антигени стафілококу, друга – для вивчення впливу експериментальної терапії на
фактори вродженого імунітету. В обох серіях
експерименту використано 6 груп тварин по 5
осіб в кожній. Перша група – контроль № 1 (без
імуносупресорів і препаратів); 2 група – контроль № 2 (циклофосфан і без препаратів); 3 група – дослідна № 1 (після циклофосфана+радонова вода у вигляді пиття та інгаляцій);
4 група –дослідна № 2 (після циклофосфана+тіотріазолін у вигляді інєкцій); 5 група – дослідна № 3 (після циклофосфана+радонова вода+тіотріазолін); 6 група –дослідна № 4 (після
циклофосфана+радонова вода і через 2 доби
тіотріазолін).
Результати. Було встановлено, що при
моделюванні імунодефіцитного стану із застосуванням циклофосфану в сироватці крові тварин достовірно знижувався титр антитіл до протеіну А стафілокока. Використання радонової
води відновлювало антитілоутворюючий потенціал тварин практично до значень, які зареєст-

ровані у тварин. Застосування тільки тіотріазоліну окремо або одночасно з радоновою водою
супроводжувалось тільки тенденцію до збільшення утворення антитіл, однак рівень антитіл
при цьому не досягав значень у контрольної
групи. В той же час використання радонової
води та послідуючого введення через 2 доби
тіотріазоліну приводило до вираженої стимуляції антитілогенезу на мікробні антигени стафілококу. При вивченні впливу радонової води та
тіотріазоліну на стан факторів вродженого імунітету отримані дані про те, що дослідженні фактори порівняно мало впливали на активність
фагоцитозу – як фагоцитарний показник, так і
фагоцитарний індекс. Поряд з цим активність
природних цитотоксичних клітин змінювалась
неоднозначно. Введення циклофосфану більш
як у 2 рази знижувало ефективність цитолізу
клітин крові тварин. Застосування тіотріазоліну
повністю відновлювало цитотоксичний потенціал клітин крові у імунодефіцитних тварин, одночасне використання радонової води та тіотріазоліну не сприяло відновленню активності цієї
групи клітин, а застосування тільки радонової
води, або послідовне використання радонової
води та тіотріазоліну достовірно стимулювало
активність цитотоксичних клітин вище рівня
значень нормальних тварин.
Висновки.
1. Запропонована модель імунодефіцитного стану у тварин з використанням невеликих
доз циклофосфану в цілому відображає основні
прояви імунної недостатності, які виявлені у
хворих на склерому.
2. Застосування радонової води та тіотріазоліну у тварин з модельованим імунодефіцитом
сприяє відновленню природньої цитолітичної
активності і антитілогенезу.
3. Одночасне використання радонової води та тіотріазоліну, особливо при послідовному
застосуванні останнього, сприяє потенційованому ефекту впливу радонової води при відновленні імунітету.
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В.В.КІЩУК, К.А.ЛОБКО, А.Д.ЛОБКО (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ У ВАГІТНИХ ЖІНОК З ХРОНІЧНИМ ТОНЗИЛІТОМ
В ПОРІВНЯННІ ЗІ ЗДОРОВИМИ ВАГІТНИМИ
Піднебінні мигдалики (ПМ) безумовно є
імунокомпетентним органом, який має усі відповідні якісні та кількісні характеристики. Не
дивлячись на те, що ПМ мають багато спільного
з периферичними лімфоїдними органами, їх локалізація та структура має певну специфіку. Основною особливістю ПМ є їх розташування на
межі травного та дихального трактів при безпосередньому контакті з зовнішнім середовищем.
Це обумовлює їх функцію як органа, який перший зі всіх органів системи імунітету піддається
безпосередній дії екзогенного антигенного матеріалу, певним чином реагує на нього, далі готує організм до найбільш оптимального варіанту імунної відповіді (Завгородня Е.Г., 1990). Кількість В-лімфоцитів у мигдаликах у 2-5 разів
вища, ніж у крові. У ПМ виробляється всі 5 класів імуноглобулінів (Антонів Т., 1980; Мельников О.Ф., 1981; Mogi, 1977). Для нормального
перебігу вагітності необхідна повноцінність
імунної системи матері та її регуляторних механізмів. В процесі еволюції було створено адаптаційний імунітет, який вирівнює біологічну
несумісність між жінкою та плодом. З моменту
настання вагітності відбуваються зміни неспецифічної імунологічної стійкості, яка проявляється зниженням титру комплементу, фагоцитарної активності лейкоцитів, гіпо- і диспротеїнемією, значним збільшенням рівня сіалових кис-

лот, утворенням С-реактивного білку у сироватці крові і змінами функціональної реактивності
кори наднирників. У ряді робіт описано зниження кількості Т-розеткоутворюючих лімфоцитів у першому триместрі вагітності, в більш
пізні строки ця кількість збільшується, а після
пологів повертається до рівня невагітних жінок.
Була поставлена мета дослідити показники
місцевого імунітету та рівень сироваткових імуноглобулінів у вагітних жінок з хронічним тонзилітом (ХТ) в порівнянні зі здоровими вагітними (без
ознак хронічного тонзиліту). Було обстежено 105
вагітних жінок з ХТ та 20 вагітних жінок без ознак
ХТ. Клінічне дослідження проводилось на базі
кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова,
поліклініки Вінницької обласної клінічної лікарні
ім. М.І. Пирогова. Вагітні жінки знаходились під
спостереженням у Вінницькому обласному центрі
планування сім’ї, жіночих консультаціях пологових будинків №1, 2 м. Вінниця.
Особливі відхилення від норми ми отримали по рівню секреторного Ig A, як основного
фактору захисту слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Навіть у здорових вагітних показник був нижче норми. Були визначені рівні
сироваткових імуноглобулінів в обох групах.
Отримані дані в першій та другій групі значно
не відрізнялись від норми. Дещо кращі показники у здорових вагітних жінок.
Таблиця 1

Показники місцевого імунітету у вагітних з ХТ та без ознак ХТ
Групи
обстежених
Здорові вагітні
Вагітні з ХТ

Кількість
жінок
20
105

Лактоферин, нг/мл
3470
1349

sIg A, г/л

Ig A, г/л

Ig G, г/л

0,67
0,27

0,12
0,19

0,15
0,31

IL-1β,
пкг/мл
376
315

γ-ІФ, пкг/мл
98
35

Примітка: в таблиці представлені середні значення показників

Таблиця 2
Рівень сироваткових імуноглобулінів у вагітних з ХТ та без ознак ХТ
Група обстежених
Здорові вагітні
Вагітні з ХТ
Норма

Кількість жінок
20
105

Рівень Ig A, г/л
1,51
1,42
1,4 – 2,0

Рівень Ig G, г/л
1,36
1,23
0,8 – 1,5

Рівень Ig М, г/л
9,96
9,39
8,0 – 12,0

Примітка: в таблиці представлені середні значення показників

Таким чином, з отриманих даних можна
зробити висновок, що вагітність супроводжується зміною імунологічної реактивності. На© В.В.Кіщук, К.А.Лобко, А.Д.Лобко, 2007
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самперед це стосується показників локального
імунітету. Особливо змінюються показники при
наявності супутньої патології.

Т.И.КОЛЯДА, Н.О.ШУШЛЯПІНА, В.О.ЄГОШИНА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА МУКОЗАЛЬНИЙ
ІМУНІТЕТ У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС, ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ
АТРОФІЧНИМ ФАРИНГІТОМ
Нами доведено, що вторинний імунодефіцит при хронічному фарингіті у ліквідаторів,
через 20 років після аварії на ЧАЕС, характеризується вагомими змінами з боку місцевого імунітету. Тому нами доцільно використання імуномоделюючої терапії з тіотриазоліном.
Оцінка стійкості отриманого імунотропного ефекту проводилась відразу після завершення курсу лікування, а також через 6 місяців
потому. Хворі-ліквідатори були розподілені на
чотири клінічні групи залежно від одержуваної
терапії: група А одержувала тіотриазолін у вигляді змазування задньої стінки глотки 2 % мазевою формою двічі на день протягом 10 діб;
група В одержувала виключно парентеральне
введення тіотриазоліну (1 мл 1 % розчину, двічі
на день внутрішньом'язово протягом 10 діб);
група С одержувала комплексне лікування тіотриазоліну, включаючи парентеральне і місцеве
застосування препарату; група D – традиційне
лікування у вигляді змазування слизової оболонки глотки розчином Люголя, полоскання, розсмоктування антисептиків та ін.
Найбільш суттєві зміни отримані при аналізі вмісту секреторного IgА, його рівень збільшувався достовірно (р<0,05) в групі А у 2,11 рази
та в групі С у 2,44 рази щодо показників до лікування та показників груп В і D. Рівень лактоферину був достовірно (р<0,05) вищим у групі А у
6,0 разів та С – 7,42 рази порівняно з показника-

ми до лікування та показниками груп В і D. Мономірна форма IgА ротоглоткового секрету знижувалася відносно показників до лікування у
групах хворих А у 2,75; С – 2,85 рази відповідно,
так і до показників В і D, що можна пояснити
зниженням інтенсивності запалення. У хворих
групи С з комбінованим використанням тіотріазоліну імунотропний ефект відносно рівнів секреторного IgА та лактоферину зберігався протягом 6 місяців та найбільше наближався до групи
контролю. Мономірна форма IgА через 6 місяців
після лікування мала тенденцію к поверненню до
вихідних значень, що свідчило про нестабільний
характер імунотропного ефекту. При вивченні
вмісту інтерлейкину-1β, IgG не було виявлено
достовірної розбіжності в обстежених групах з
максимальними значеннями в групі D.
Таким чином, при оцінці мукозального
імунітету, ефективність терапії хронічного атрофічного фарингіту у ліквідаторів аварії на
ЧАЕС спостерігалась, як при місцевому, так при
комплексному застосуванні тіотриазоліном. Але
за допомогою комплексного застосування 2 %
мазевої форми тіотриазоліну в поєднанні із парентеральним введення 1 % розчину тіотриазоліну ефект зберігається протягом 6 місяців. Дана
методика проста, зручна у використанні, не має
побічних ефектів та може використовуватися як
у стаціонарах, так і в амбулаторних умовах.

© Т.И.Коляда, Н.О.Шушляпіна, В.О.Єгошина

Т.А.КРЫЛОВА, А.Г.БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
В ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
В последние годы наблюдается прогрессирующий рост заболеваемости аллергическими
ринитами (АР). Особенно значительно она увеличивается в крымском регионе, что подтверждается данными статистических исследований.
Пациенты с проявлениями аллергического ринита в первую очередь обращаются к отоларингологам и семейным врачам. Очень важно ран-

нее выявление аллергического ринита, так как в
этих случаях имеются возможности для успешного лечения с использованием СИТ, предупреждается развитие осложнений и трансформация
АР в бронхиальную астму.
Мы провели анализ результатов аллергологических проб пациентов, обратившихся в
оториноларингологический центр АР Крым с
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симптомами аллергического ринита за 20042006 годы. Для диагностики использовались
аллергологические пробы в виде отечественного
прик-теста с аллергенами. Всего обследовано
980 пациентов.
В 2004г. выявлено 150 положительных
проб, в 2005г. – 285, в 2006г. – 241, что составило соответственно 69,0%; 68,9%; 68,8% от количества обратившихся пациентов, то есть выявляемость АР практически не меняется.
Также на одинаковом уровне остается
распределение больных по возрастным группам:
наибольший процент составляют лица молодого
возраста от 16 лет до 25 лет – около 35% случаев, от 26 лет до 40 лет – около 28%.
Наметилась положительная тенденция в
раннем выявлении больных с АР, увеличилось
количество больных, обратившихся в течение
первого года болезни (в 2004 г. – 10,7%, 2005 г.
– 13,7%, 2006 г. – 25%). Это говорит об информированности и настороженности в отношении
аллергических
заболеваний
врачейотоларингологов и семейных врачей Крыма и
доступности специфического аллергологического обследования. По нашим данным, больные
чаще всего обращаются к отоларингологам при
длительности заболевания от 3 до 7 лет (30%).
Интересно было проследить динамику в
изменении распределения спектра аллергенов.
Среди бытовых аллергенов первое место на
протяжении 3-х лет стабильно занимают клещи
домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus
и Dermatophagoides farina (около 46% и 35%),
высокой остается чувствительность к домашней
пыли 032 и 06 серий (41% и 16%), немного сни-

зилась аллергия к перу подушки с 44% до 35%,
что, несомненно, связано с активной санитарнопросветительной работой среди населения. Повысилась аллергизация к домашней пыли 027
серии. Среди эпидермальных аллергенов самой
частой выявляется чувствительность к шерсти
кошки (около 15% пациентов).
Актуальной проблемой являются поллинозы. Ведущими аллергологами Украины подчеркивается вариабельность региональных аллергенов. При анализе сенсибилизации к пыльцевым аллергенам выявлено, что при аллергических ринитах в Крыму на первом месте стоит
сенсибилизация к группе сорных трав. Среди
всех растений наибольшими аллергизимрующими свойствами обладают амброзия (28%),
циклахена и подсолнечник (по 24%). Но, если
аллергенность амброзии и циклахены каждый
год примерно одинаковая, то аллергенность
подсолнечника выросла, особенно в 2006 году.
Также нами было отмечено, что при проведении скрининга микст №2 (луговые травы) и
микст №4 (сорные травы) часто дают у пациентов резко положительные реакции (+++ и ++++),
в то время как по отдельности каждое растение
из этих групп дает слабую реакцию. Возможно,
в данном случае имеет место аллергия на родственные растения. В Украине пока нет достаточного набора аллергенов для специфической диагностики, особенно региональных. В АР Крым
имеется группа сорных трав, которая обладает
выраженными аллергизирующими свойствами,
поэтому в настоящее время актуальной проблемой является производство региональных аллергенов.

© Т.А.Крылова, А.Г.Балабанцев, 2007

С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ
РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО СИНУЇТУ У ДІТЕЙ
Хронічний синуїт у дітей часто виникає
на фоні супутньої патології порожнини носа та
носової частини глотки, насамперед, викривлення носової перегородки та вазомоторного
риніту. Захворювання порожнини носата носової частини глотки зумовлюють хронізацію
запального процесу біля носових пазух, оскільки при них порушується носове дихання, а порушення проходження повітря через ніс збільшує час мукоціліарного транспорту, відповідно
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збільшується експозиція антигенами та створюються оптимальні умови для мікробної адгезії.
Було вивчено значення супутньої патології верхніх дихальних шляхів як факторів ризику
розвитку хронічних синуїтів у дітей. Дослідження по типу „випадок-контроль” було проведено із 132 дітьми з хронічним гнійним синуїтом. Контрольну групу склали 75 дітей без запальної патології біля носових синусів.

Аденоїдні вегетації були виявлені у
43,9% дітей основної та 18,7% дітей контрольної груп (χ2=12,375; v=1; p=0,000). Викривлення носової перегородки майже втричі частіше
зустрічалось у дітей основної групи (χ2=9,679;
v=1; p=0,000; IOR=2,89). Хронічний гіпертро-

фічний та вазомоторний риніти були діагностовано у 32,6% дітей основної та 14,7% дітей
контрольної груп. Наявність у дитини хронічного гіпертрофічного чи вазомоторного риніту
більше ніж вдвічі збільшує ймовірність розвитку хронічного синуїту.

© С.А. Левицька, 2007

С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ПОКАЗНИКИ МІКРОСОЦІАЛЬНОГО СТАТУСА ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ
РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО СИНУСИТУ У ДІТЕЙ
В етіологічному розумінні хронічний
гнійний синусит є бактеріальним запаленням,
проте, самий факт потрапляння інфекції в біля
носові синуси не є достатньою умовою для розвитку хронічного запалення. Реалізація хронічного запального процесу в біля носових синусах
залежить від наявності чисельних факторів ризику. В якості потенційних факторів ризику розвитку хронічного синуситу у дитини ми дослідили показники мікро соціального статусу: пасивне тютюнопаління, матеріальний статок родини; освіта батьків; початок відвідування дитячих установ. Дослідження по типу „випадокконтроль” провели із 132 дітьми із хронічним
гнійним синуситом. Контрольну групу склали
75 дітей без запальної патології біля носових
синусів.
Одним з факторів ризику розвитку хронічного синуситу є пасивне паління, оскільки
тютюновий дим пригнічує роботу війчастого
епітелію та погіршує його захисну та дренажну
функції. Пасивне тютюнопаління спостерігалось
у 51,5% дітей основної та 46,7% дітей контрольної груп (χ2=0,277; v=1; p=0,599).
Одним з можливих соціальних факторів
ризику виникнення хронічного синуситу може
бути матеріальний статок родини, оскільки від
нього залежить можливість вибору медикаментів без огляду на їх вартість, проведення своєчасного оздоровлення та санаторно-курортного
лікування, достатня вітамінізація раціону дитини, відповідні побутові умови. Незадовільний

показник соціального благополуччя виявився
притаманним 14,4% дітей основної та 12% дітей
контрольної груп.
При вивченні рівня освіти батьків дітей
обох груп було встановлено, що вищу освіту
мають 51,5% батьків дітей основної та 48,0%
батьків дітей контрольної груп (χ2=0,117; v=1;
p=0,733).
Колонізація верхніх дихальних шляхів
основними респіраторними патогенами у дитини відбувається в залежності від частоти контактів слизової оболонки з мікроорганізмами, тому певне значення може мати вік, коли дитина
почала відвідувати дитячі установи. Ранній початок відвідування ДДУ виявився характерним
для 63,6% дітей основної групи на відміну від
36,0% дітей контрольної (χ2=13,598; v=1;
p=0,000).
Таким чином, при вивченні показників
мікросоціального статусу як потенційних факторів ризику розвитку хронічного синуситу у
дітей ми встановили, що ні матеріальне благополуччя, ні зайнятість батьків, ні їх освіта не
впливають на ймовірність виникнення у дитини
хронічного синуситу. Останній однаково часто
виникає як у матеріально забезпечених, так і у
бідних родинах. Пасивне тютюнопаління також
не збільшує, за нашими даними, ризик розвитку
хронічного синуситу. Ранній початок відвідування організованих дитячих колективів втричі
збільшує ризик розвитку хронічного синуситу у
дитини.

© С.А. Левицька, 2007
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Э.В.ЛУКАЧ, Ю.А.СЕРЕЖКО, Е.И.КЛОЧКОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СХЕМ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ТАКСАНОВ ПРИ РАКЕ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И УХА
Лечение и реабилитация больных раком
верхних дыхательных путей в 3-4 стадии остается одним из сложных вопросов терапии злокачественных опухолей головы и шеи. Реальным путем повышения результативности основных методов лечения таких больных может
быть применение неоадьювантной химиотерапии (НХТ), когда лекарственная терапия проводится до операции или лучевой терапии (ЛТ).
Несмотря на дискуссионность подобного
подхода, все же, по данным научной литературы
за 1965-1993 гг., использование НХТ+ЛТ увеличило на 4% пятилетнюю выживаемость больных. Следует отметить, что частота объективных ответов у не леченых больных местнораспространенным раком головы и шеи была в 2
раза выше, чем у пациентов с рецидивами и метастазами после проведенных ранее хирургического лечения и ЛТ. Согласно другим исследованиям, НХТ препаратами платины и 5фторурацила, так называемый «золотой» стандарт, дает объективный ответ опухоли на лечение в более чем 60% случаев.
С включением в схемы полихимиотерапии (ПХТ) таксанов появились новые возможности в лекарственной терапии рака. В 1,5-2
раза увеличилась частота объективного ответа
опухоли при раке желудка, легких, молочной
железы. Следует ожидать, что применение таксанов в схемах ПХТ в виде НХТ позволит повысить качество лечения больных раком верхних
дыхательных и уха. При выраженном противоопухолевом эффекте такая полихимиотерапия

может способствовать уменьшению объема
опухоли. Появляется реальная возможность
проведения органосохраняющих операций, а в
отдельных случаях только ЛТ, как завершающего этапа лечения.
В свою очередь, оценка лечебного патоморфоза после НХТ, при проведении морфологического исследования удаленной остаточной
опухоли, предопределяет дальнейшую тактику
лечения больных. При полном или частичном
регрессе опухоли, эти же лекарственные препараты используют при дальнейшей лекарственной терапии (адъювантная химиотерапия). При
низкой чувствительности опухоли к препаратам
схему ПХТ изменяют, назначая другие противоопухолевые препараты.
Включение паклитакса в схему НХТ, по
предварительным данным, дает положительный
результат при лечении больных с раком носоглотки, ротоглотки, гортани. Такая неоадъювантная ПХТ позволяет достичь частичного
регресса опухоли при терапии рака верхних дыхательных путей и уха даже при запущенных
опухолях. При этом следует выделить выраженный положительный эффект лечения больных с
низкодифферинцированными эпителиальными
опухолями носоглотки.
Таким образом, апробация новых терапевтических режимов лекарственной терапии
расширяет возможности комбинированного лечения онкологических больных, улучшая в свою
очередь результаты терапии и способствует сохранению органов.

© Э.В.Лукач, Ю.А.Сережко, Е.И.Клочков, 2007

О.В. МАЛЕЕВ, Е.Я. КУЗЬМЕНКО, Д.А. ТКАЧУК, Л.В. АТАМАНОВА, Д.Е. КУЗЬМЕНКО
(ДОНЕЦК, УКРАИНА)
СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИНУСИТА,
ОСЛОЖНЕННОГО МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОМ
Больной М.С.В., 36 лет, был госпитализирован в ЛОР отделение ДОКТМО по поводу
острого левостороннего гемисинусита, осложненного риногенным менингоэнцефалитом, с
правосторонним гемипарезом.
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При поступлении предъявлял жалобы на
резкую общую слабость, интенсивную головную боль, повышение температуры до 39,0 градусов Цельсия, наличие онемения в правой руке
и ноге.

Заболел остро, после переохлаждения. В
течение нескольких дней лечился самостоятельно, но без эффекта. Появился отек мягких тканей век и левой лобной области, появился правосторонний гемипарез, клонико-тонические
судороги. Был госпитализирован в ЛОР отделение местной больницы, где больному выполнена
фронтотомия, без наложения стомы, и гайморотомия с наложением стомы, проводилась антибактериальная терапия. Однако состояние пациента не улучшилось, и он был переведен по линии санавиации в ЛОР отделение ДОКТМО.
При осмотре в левой надбровной области
наличие линейного разреза, дренаж. При риноскопии отмечалась гиперемия и отек слизистой
полости носа, гнойное отделяемое. Больной
консультирован невропатологом, выявлено наличие риногенного менингоэнцефалита, с правосторонним гемипарезом, легким в руке и выраженным в ноге.
На рентгенограмме околоносовых пазух
отмечалось тотальное затемнение левой лобной,
гайморовой пазухи и клеток решетчатой кости.
При спиральной компьютерной томографии
околоносовых пазух, орбит и головного мозга
были выявлены изменения в задне-лобной области слева, воспалительного характера, расширение тел боковых желудочков мозга, наличие
содержимого в левой гайморовой, лобной пазухи и к области клеток решетчатой кости.
Больному выполнена левосторонняя фронтотомия, с наложением стомы, ревизия левой
гайморовой пазухи. В ходе операции выявлены в

пазухе некротические изменения слизистой, наличие гноя. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия, с назначением атнибиотиков, проникающих через гематоэнцефалический барьер, противоотечная терапия,
промывание лобной и гайморовой пазухи антибактериальными препаратами.
В результате проведенного лечения состояние больного улучшилось, нормализовалась
температура, не отмечалась головная боль, восстановилось носовое дыхание. Полностью разрешился правосторонний гемипарез.
На 9-е сутки после операции больному
выполнена контрольная спиральная компьютерная томография околоносовых пазух, орбит и
головного мозга. Изменения в лобной области
слева не визуализировались. В области верхнечелюстноых, лобной и клиновидной пазух и
клеток решетчатой кости дополнительных образований и утолщения слизистой в них не выявлено.
Описанный случай интересен тем, что
при наличии у больного синусита, с риногенными внутричерепными и орбитальными осложнениями, диагностика должны быть комплексной, с применением простых и сложных
методов диагностики. Лечение этих случаев
должно быть оперативное, с выполнением радикальной операции и наложением стомы, с последующим проведением антибактериальной
терапии, обязательно назначение антибиотиков,
проникающих через гематоэнцефалический
барьер.

© О.В. Малеев, Е.Я. Кузьменко, Д.А. Ткачук, Л.В. Атаманова, Д.Е. Кузьменко, 2007

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ И И АЗОГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С ЛОР-ПАТОЛОГИЕЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Известно, что онтогенетическая иммунная недостаточность, которая характерна для
детского и пожилого возраста, может быть
одним из патогенетических факторов в развитии
и
хронизации
инфекционновоспалительных ЛОР-заболеваний. Поэтому в
последнее десятилетие доказана и теоретически обоснована целесообразность применения
иммуномодулирующих (чаще иммуностимулирующих) средств как в виде монотерапии,
так и в составе комплексного лечения воспа-

лительных заболеваний в указанные возрастные периоды (Г.Н. Дранник, 2006; Д.К. Новиков и соавт., 2006).
При отклонениях от нормы лишь в некоторых параметрах предполагается использовать
направленные иммунокорректоры, что чаще
имеет место в детском возрасте (В.Е. Казмирчук, 2005), в пожилом возрасте в связи с наличием сопутствующей патологии предполагается
использование препаратов с комбинированным
действием (Г.М. Бутенко, 2004).
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Одним из таких препаратов является тиоцетам, сочетающий в себе тиотриазолин и пирацетам. Экспериментальные исследования, проведенные нами ранее, показали наличие у препарата иммуномодулирующих свойств, одним
из которых была способность тиоцетама активировать антителогенез у «старых» животных. В
связи с полученными данными было проведено
иммунологическое исследование in vitro на
клетках крови больных хроническим катаральным ринитом и хроническим отитом пожилого
возраста (>55 лет). Использованы клеточные
взвеси крови, преимущественно лимфоциты, от
10 больных ХКР и 12 ХО, а также от 19 практически здоровых лиц (9 молодого и 10 пожилого
возраста). Исследовали влияние тиотриазолина,
пирацетама и тиоцетама на индукцию кластеров
дифференциации CD2, CD25, активность есте-

ственных цитотоксических клеток (ЕЦК) и продукцию фактора, тормозящего миграциию лейкоцитов (LIF) на митоген (PWM). Было установлено, что по сравнению со здоровыми донорами молодого возраста у пожилых здоровых
доноров снижены содержание CD25, активность
ЕЦК и продукция LIF. У больных пожилого
возраста дополнительно выявлен пониженный
уровень в крови CD2+ клеток. 2-х часовая инкубация с препаратами показала, что тиотриазолин и тиоцетам способствовали повышению в
культуре числа клеток с CD2 и CD25 до уровня
молодых доноров, а также усилению активности ЕЦК и продукции LIF. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности
включения препарата тиоцетам в состав комплексной терапии больных пожилого возраста с
воспалительными заболеваниями ЛОР-органов.

© О.Ф. Мельников, Н.А. Пелешенко, 2007

Д.М.МУСТАФАЕВ, З.М.АШУРОВ, В.Г.ЗЕНГЕР, Е.В.ОСИПЕНКО, В.В.МАССАРЫГИН,
Ф.А.АЛЫШОВ (МОСКВА, РОССИЯ)
ЛАЗЕРНОЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ
В ЛОР-клинике МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского разработан новый эффективный
эндоларингеальный микрохирургический метод
лечения доброкачественных новообразований
гортани (ДНГ) с помощью излучения Ho:YAG и
КТР лазеров (Ашуров З.М. и соавт., 2006). Получено положительное решение на выдачу патента «Способ лечения доброкачественных новообразований
гортани»
от
20.04.07
(№2006112331). Способ лечения ДНГ, включающий комбинированный метод использования
двух хирургических лазеров, отличается тем,
что по ходу операции используется поочередно
для деструкции биотканей (деструкции, перфорирования и резания) луч Ho:YAG − лазера, а
для коагуляции луч КТР лазера. Данный метод
является наиболее щадящим по отношению к
тканям гортани и максимально сохраняет ее архитектонику.
Цель нашего исследования: повышение
эффективности хирургического лечения больных с ДНГ, путем применения эндоларингеальной микрохирургии с помощью Ho:YAG и КТР
лазеров.
Материалы и методы исследования. В
основу работы легли результаты обследования и
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лечения 198 больных с различными ДНГ, обоего
пола, в возрасте от 7 до 76 лет за период с 2004
по 2007 годы. Из них мужчин – 120 (60,61%)
человек, женщин – 78 (39,39%). Все больные
находились на стационарном лечении в ЛОРклинике МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Из
них: респираторный папилломатоз − 54
(27,26%), полипы – 85 (42,92%), фибромы – 8
(4,04%), гранулемы 11 (5,56%), узелки голосовых складок 9 (4,55%), кисты – 13 (6,57%), отёк
Рейнке – 11 (5,56%), пахидермия, лейкоплакия –
7 (3,54%).
Аналогическим образом, для проведения
сравнительной оценки различных методов хирургического лечения ДНГ среди больных, составивших вторую группу, выделены две подгруппы:
На всех находившихся под нашим наблюдением пациентов c ДНГ заводилась тематическая карта. Проводили общий осмотр по системам и исследовали ЛОР органы. Для оценки
функционального состояния гортани проводили
ларингоскопию, микроларингоскопию, фиброларингоскопию, видеофиброларингоскопию с
фотодокументированием, видеоларингостробоскопию, рентгенологическое исследование гор-

тани, исследование функции внешнего дыхания
(ФВД) и запись голоса с определением акустических характеристик.
Исследование ФВД проводили на аппаратно-программном комплексе «ЛЕСПИ», который
представляет собой электронный спирометр, совмещенный с персональным компьютером. Метод разработан в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Исследование акустических показателей
голоса проводили с помощью программного обеспечения «Dr. Speech version 4, Tiger DRS, Inc.,
USA» на базе лаборатории певческого и сценического голоса ФГУ «Научно-клинического центра
оториноларингологии Росздрава».

Резюмируя можно утверждать, что применение эндоларингеальной микрохирургии с
помощью двух хирургических лазеров в условиях ЧВЧ ИВЛ в хирургии ДНГ оправдано и имеет ряд несомненных преимуществ по сравнению
с другими методами. Обеспечена бескровность,
стерильность и меньшая воспалительная реакция по сравнению с инструментальными методами удаления ДНГ. Разработанная методика
позволяет улучшить результаты лечения, проявляющиеся в статистически достоверном улучшении данных ФВД и акустических показателей
голоса, а также динамикой эндоскопической
картины гортани.

© Д.М.Мустафаев, З.М.Ашуров, В.Г.Зенгер, Е.В.Осипенко, В.В.Массарыгин, Ф.А.Алышов, 2007

Е.В. ОСИПЕНКО (МОСКВА, РОССИЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ ГОЛОСА У ПЕДАГОГОВ СРЕДНИХ
ШКОЛ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ КАТАРАЛЬНЫМ ЛАРИНГИТОМ
Введение: Вопросам лечения хронических воспалительных заболеваний гортани уделяется традиционно большое внимание специалистов. Тем не менее, такой аспект как качество
голосовой функции, особенно у профессионалов
голоса исследован незначительно.
Материалы и методы. Девятнадцати
учителям женского пола (средний возраст 44,7
лет) Московских школ в Лаборатории певческого и сценического голоса ФГУ НКЦО была проведена экспертиза функционального аппарата и
установлен диагноз хронического катарального
ларингита. Двенадцати из них (63,15%) ларингит был верифицирован впервые, 7 находились
на диспансерном наблюдении от 2 до 17 лет.
Помимо этого педагоги заполняли опросник, касающийся качества голоса, наличия трудностей при голосообразовании, усталости голоса в процессе работы, стажа и количества голосовой нагрузки в течение недели. В рамках
рутинной записи голоса проводили тест на выносливость голоса. Сущность теста заключается
в разговорной голосовой нагрузке с последующей контрольной записью голоса и его анализом. Исследуемому необходимо читать различные тексты, стихи, выразительно и монотонно, с
разной громкостью. Тест проводится в течение
45 минут (академический час).
При анализе вычисляли размеры тонового
диапазона, средней фундаментальной частоты
(F0), уровня звукового давления (SPL), амплитуды интенсивности, времени максимальной

фонации (ВМФ), коэффициента смыкания голосовых складок (CQP). Гласные были проанализированы с точки зрения Jitter, Shimmer, гармонизированной шумовой энергии (NNE, HNR).
Результаты. Пациентки работали, в основном, по 22 академических часа в неделю, что
выше положенной нормы на 2 часа. Затруднения при голосообразовании, проявляющиеся
наличием осиплости, напряжение в проекции
гортани в разное время суток, но усиливающееся во время или после голосовой нагрузки, желание «прокашляться» отмечали 14 учителей
(73,7%). 5 человек (26,3%) жаловались на то,
что «с трудом заканчивают урок».
Изменения акустических параметров после
выполнения теста были зарегистрированы у
100% исследуемых. Прежде всего, это касалось
уменьшения показателей ВМФ, сужения SPL,
понижения амплитуды интенсивности и процента CQP. Показатели Jitter, Shimmer, NNE, HNR
наоборот возросли, что в совокупности подтверждало низкую степень «чистоты голоса».
Выводы: изучение только начато, но уже
и на данный момент есть все основания заключить, что: одной из серьёзных проблем, которая
возникает на фоне хронического катарального
ларингита у преподавательского состава, является пониженная способность выдерживать голосовую нагрузку; тест на выносливость голоса
является не сложным и прогностически весьма
полезным, в особенности в вопросе профессиональной годности.

© Е.В.Осипенко, 2007
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В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕБЕРОНУ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
В наш час в клінічній практиці все більшого розповсюдження отримують рекомбінантні (генно-інженерні) препарати, які відтворюють
основні якості природних (ендогенних) цитокінів і являються ефективними імунокоректорами.
Структура, біологічна активність і механізми дії більшості ендогенних цитокінів достатньо повно характеризовані, що дозволяє отримувати їх рекомбінантні аналоги методами сучасної біотехнології в достатніх для клінічного
використання кількостях і цілеспрямовано здійснювати імунокорекцію.
Цитокіни – інтерлейкіни, інтерферони,
колонієстимулюючі фактори і хемокіни являють
собою сигнальні поліпептидні молекули імунної
системи. На сучасному етапі розвитку фармакології цитокінам як лікарським препаратам відводиться особлива роль, бо цитокінові препарати, поповнюючи дефіцит ендогенних регуляторних і ефекторних молекул імунної системи,
володіють заміщуючими і універсальними індуктивними ефектами.
Еберон Альфа Р (рекомбінантний людський інтерферон альфа 2b) – ефективний регулятор біологічної відповіді, який має противірусну, антипроліферативну, імуностимулюючу
дію. Він безпечний у використанні, так як не
містить альбуміна і вільний від гемопохідних, і
характеризується меншою антигенністю.
Показання до застосування: вірусні гепатити В і С; інфекції, які викликані вірусом папіломи людин; оперізуючий герпес; вірус імунодефіцита людини; новоутворення (хронічний мієлолейкоз, неходжкінська лімфома) і тверді пухлини, карциноїдні пухлини, саркома Капоші,
пов’язана з СНІДом, карциноми базальних клітин
шкіри, грибковоподібний мікоз, гемангіоми.
Протипоказання: гіперчутливість до рекомбінантного людського інтерферону альфа 2b
або до будь-якої із солей, що містяться в препараті.
Міри перестороги. Препарат слід з пересторогою застосовувати у пацієнтів, які перенесли хвороби серцево-судинної системи в тяжкій
формі, при гострому порушенні функції нирок,
судомах або інших розладах центральної нервової системи і при аутоімунних захворюваннях.
© В.В. Паламарчук, 2007
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Побічні реакції. Побічні реакції є оборотними. При їх появі слід зменшити дозу або зупинити застосування препарату, в залежності
від випадку. Основними побічними явищами
являються: лихоманка і загальна слабкість, рідше відмічаються: міалгія, анорексія з втратою
маси тіла, лейкопенія, тромбоцитопенія, а також
дуже рідко відмічається підвищення в сироватці
ферментів-маркерів ураження печінки і легкі
алергічні реакції.
Дозування і спосіб введення.
Папіломатоз гортані – після хірургічного лікування:
6 млн МО 5 маси тіла раз на тиждень протягом 4 тижнів;
6 млн МО/кг маси тіла 3 рази на тиждень
протягом 4 тижнів;
3 млн МО/кг маси тіла 3 рази на тиждень
протягом 4 тижнів;
3 млн МО/кг маси тіла 2 рази на тиждень
протягом 12 тижнів;
3 млн МО/кг маси тіла1 рази на тиждень
протягом 28 тижнів.
Гостроконечні кондиломи – 6 млн. МО
внутрішньом’язово на протязі 6 тижнів.
Неходжкінська лімфома низької і середньої злоякісності – 6 млн. МО 3 рази на тиждень
на протязі 1 року і більше, після досягнення ремісії за допомогою поліхіміотерапії.
Злоякісна меланома – як ад’ювант при
хірургічному втручанні у пацієнтів без залишкових ушкоджень, але з ризиком розвитку рецидиву необхідно застосовувати 20 млн. МО 5 раз
на тиждень внутрішньовенно або внутрішньом’язово на протязі 4 тижнів, після чого –
10 млн. МО 3 рази на тиждень підшкірно або
внутрішньом’язово, до 1 року лікування.
Базальноклітинна карцинома шкіри –
у випадках, коли хірургічне лікування неможливе або небажане, вводять 1,5млн.МО в зону ураження 3 рази на тиждень на протязі 3 тижнів.
Крім того, маємо найближчі результати
застосування еберону у 2 пацієнтів з меланомою
порожнини носа та ротової частини глотки та у
1 хворого на рак гортанної частини глотки. Еберон зарекомендував себе як ефективний та безпечний лікарський засіб.

В.В.ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
В ОНКООТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
Лейкопенія являється одним з грізних
ускладнень при хіміотерапії хворих із злоякісними пухлинами верхніх дихальних шляхів. Профілактика та лікування порушень кровотворної функції дозволяє проводити ефективну багатоциклово високодозову хіміотерапію онкохворих.
Активною речовиною препарату “Грасальва” є філграстим – рекомбінантний людський
гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор
(Г-КСФ). Філграстим має таку ж біологічну цінність, як і ендогенний людський Г-КСФ, і від
останнього відрізняється лише тим, що являє
собою негліколізований білок з додаванням Nкінцевого залишку метионіну. Філграстим, який
одержують за технологією рекомбінантної ДНК,
виділяють з клітин бактерії Esherichia coli, до
складу генетичного апарату яких введено ген,
кодуючий білок Г-КСФ. Людський гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор (Г-КСФ) –
глікопротеїн, який регулює утворення функціонально активних нейтрофілів та їхній вихід у
кров з кісткового мозку. Філграстим, який має
активність Г-КСФ, значно збільшує кількість
нейтрофілів в периферичний крові вже в перші
24 год після введення з невеликим збільшенням
кількості моноцитів, зменшує частоту розвитку
інфекцій і пов’язаних з ними ускладнень.
Переваги препарату “Грасальва” при застосуванні для профілактики та лікування пацієнтів з нейтропенією, які отримують цитотоксичну хіміотерапію з приводу злоякісних захворювань, доведені великою кількістю рандомізованих клінічних досліджень.

Препарат вводиться шляхом підшкірної
ін’єкції або в/в інфузії при розведенні лише 5%
розчином глюкози (декстрози). Рекомендована
доза – 0,5 млн МО 5 мкг/кг маси тіла 1 раз на
добу. Першу дозу слід вводити не раніше, ніж
через 24 год після закінчення курсу хіміотерапії.
Грасальву вводять щоденно до тих пір, поки
кількість нейтрофілів після очікуваного зниження не перевищить очікуваний мінімум і не
досягне діапазону нормальних значень. Не рекомендується відміняти лікування передчасно,
до переходу кількості нейтрофілів через мінімум.
При лікуванні грасальвою можливі помірний біль в кістках і м’язах, який усувається
анальгетиками. Рідко можливе минуще зниження артеріального тиску, яке не потребує призначення ліків.
Не слід застосовувати грасальву у пацієнтів з підвищеною чутливістю до філграстиму чи
інших компонентів препарату.
Враховуючи можливий ризик, пов’язаний
з високим лейкоцитозом, під час лікування грасальвою слід регулярно контролювати кількість
лейкоцитів. У перші 2-3 дні терапії рекомендується щоденно визначати кількість нейтрофілів,
потім на протязі 2 перших тижнів – не рідше 2
разів на тиждень і під час підтримуючого лікування – 1 раз на тиждень або через тиждень.
При застосуванні грасальви у 12 хворих
на рак ротової частини глотки нами була відмічена добра переносимість та безпечність препарату.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКУВАННЯ
ХВОРИМ З ПУХЛИНАМИ НОСОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ
Анатомічні особливості у деяких хворих
затруднюють огляд носової частини глотки, що
ускладнює своєчасне виявлення пухлини цієї
локалізації. Тому іноді у таких пацієнтів проводиться діагностика і лікування згідно із скаргами на порушення слухової функції, і лише потім

вони направляються до онкоотоларинголога.
Після гістологічного підтвердження раку носової частини глотки розпочинається хіміопроменеве лікування. Важливе місце в комплексній
терапії цих пацієнтів останнім часом займають
піримідинові похідні.
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Онкогем – протипухлинний препарат з
цитотоксичною дією, що обумовлена інгібуванням синтезу ДНК. Препарат метаболізується в
клітині до активних дифосфатних і трифосфатних нуклеозидів. Дифосфатні нуклеозиди, що
утворилися, по перше, інгібують дію рибонуклеотидредуктази. Цей фермент каталізує реакції,
внаслідок яких в клітині утворюються дезоксинуклеозидтрифосфати для синтезу ДНК, що
призводить до зниження їх концентрації у клітині. По друге, отримані при метаболізмі препарату трифосфатні нуклеозиди активно конкурують за включення в ланцюг ДНК, а також можуть включатися в РНК. Після вбудовування
внутрішньоклітинних метаболітів препарату в
ланцюг ДНК до її зростаючих ланцюгів додається додатковий нуклеотид, що викликає повне
інгібування подальшого синтезу ДНК і запрограмовану клітинну смерть.
Вводиться препарат лише внутрішньовенно крапельно в дозі 1 г/м2 протягом 30 хв 1
раз на тиждень на протязі 3 тижнів з наступною
тижневою перервою. Після цього повторюють
аналогічні 4-тижневі цикли. У разі комбінованої
терапії онкогем вводять в/в крапельно в дозі
1,25 г/м2 у 1-й та 8-й дні кожного 21-денного
циклу або в дозі 1 г/м2 у 1-й, 8-й і 15-й дні кожного 28-денного циклу з подальшим введенням
цисплатину в дозі 100 мг/м2 .
Після одноразової інфузії препарату в дозі
1 г/м2 протягом 30 хв пік концентрації онкогему
в плазмі досягається через 3-15 хв після закінчення інфузії. Зв’язування препарату з білками
плазми дуже мале. Обсяг розподілу його в тканинах невеликий і складає в середньому 11 л/м2.
Препарат метаболізується в клітинах печінки,

нирок, крові та інших тканинах організму ферментом цитидиндеаміназою поетапно, до створення неактивного урацилового метаболіту. В
процесі внутрішньоклітинного метаболізму
утворюються активні дифосфатні і трифосфатні
нуклеозиди. Внутрішньоклітинна концентрація
нуклеозидів зростає пропорційно концентрації
препарату в плазмі. При досягненні концентрації онкогему в плазмі більше 5 мкг/мл внутрішньоклітинна концентрація нуклеозидів більше
не зростає. Після інфузійного введення протягом 30 хв онкогему в дозі 1 г/м2 концентрація в
плазмі буде складати приблизно 5-4 мкг/мл протягом 1,6 год, що забезпечить достатню концентрацію нуклеозидів всередині клітини.
У хворих, які одержують онкогем, перед
кожним його введенням необхідно контролювати кількість тромбоцитів, лейкоцитів і гранулоцитів у крові. В разі розвитку гематологічної
токсичності дозу препарату слід зменшити чи
відмінити її введення. В залежності від ступеня
токсичності дозу можна зменшувати в ході кожного циклу або з початком нового циклу поступово.
Можлива побічна дія з боку дихальної,
серцево-судинної, травної, сечовивідної систем,
а також рідко – дерматологічні, алергічні реакції
та з боку організму загалом.
Протипоказанням для застосування онкогему є гіперчутливість до будь-якого компонента препарату. З обережністю слід призначати
його пацієнтам з порушенням процесів кровотворення, порушенням функції печінки, нирок.
Найближчі результати (7 хворих на рак
носової частини глотки) показали неінвазивність та високу ефективність онконгему.

© В.В. Паламарчук, 2007

В.В.ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
АНАЛЬГЕТИЧНА ТЕРАПІЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Боротьба з больовим синдромом різної інтенсивності є однією з проблем в лікуванні онкологічних пацієнтів. Феномен болю являє собою
процес, в якому задіяна велика кількість нейротрансміттерів і рецепторів як периферичної, так і
центральної нервової системи. Патофізіологічні
механізми болю розподіляються на 2 типи: ноницептивний (внаслідок ураження тканин) і невропатичний, що обумовлений ураженням нервових
структур на різних рівнях нервової системи.
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Інтенсивність онкологічного болю залежить не від типу чи розповсюдженості тканинного ураження, а від механізму підтримання
больового симптому. Біль майже завжди присутній при останніх стадіях захворювання, а також
являється результатом протиракової терапії, наслідком продовження росту пухлини, проростання її в тканини, метастазування, приєднання
інфекції, застосування діагностичних і лікувальних процедур.

Враховуючи багатогранність проявів хронічного болю, причину виникнення і механізм
розвитку, необхідно застосовувати комплексний
підхід в кожному конкретному випадку для вибору адекватного знеболення.
Відомо, що всі неопіоїдні анальгетики
мають невисокий анальгетичний потенціал і
розроблені для онкологічних хворих з хронічним больовим синдромом та являються засобами першого ступеня триступінчастої схеми фармакотерапії болю. Для усунення болю середньої і сильної інтенсивності потрібні опіоїдні
анальгетики з середнім або високим анальгетичним потенціалом.
Але разом з тим відомі небезпечні побічні
ефекти сильних наркотичних анальгетиків. При
короткочасній опіоїдній терапії з приводу гострого болю їх можна контролювати без серйозних наслідків, тоді як при тривалій терапії
з’явяється толерантність і залежність. Толерантність до анальгетичної дії опіоїдів, яка розвивається вже на 2-3-й тиждень терапії, призводить
до необхідності збільшення дози з подальшим
формуванням залежності.
В онкологічній практиці важливо мати
для лікування хворих з приводу помірного і сильного болю препарати, які відповідають наступним основним вимогам: ефективність, відсутність серйозних побічних ефектів, неінвазивність, доступність, відсутність розвитку залежності та толерантності.
Відомо немало клінічних досліджень, які
підтверджують переваги комбінацій опіоїдів з
нестероїдними протизапальними засобами з метою підвищення ефективності знеболення і
зниження дози опіоїда та як наслідок, зменшення всіх пов’язаних з ним небажаних проявів.
Нестероїдний протизапальний препарат
дексалгін - це трометамолова сіль S-(+)-2-(3бензоїлфеніл) пропіонової кислоти, що має анальгетичну, протизапальну та жарознижуючу
дію, механізм якої пов’язаний зі зменшенням
синтезу простагландинів внаслідок пригнічення
циклооксигеназної системи.

Дексалгін у таблетках застосовується від
болю легкої та середньої інтенсивності, в ампулах – від болю середньої та значної інтенсивності, в післяопераційному періоді. Залежно від
інтенсивності болю доза становить12,5 мг (½
таблетки) кожні 4-6 год або 25 мг (1таблетка)
кожні 8 год. Загальна добова доза - 75 мг (3 таблетки). Препарат може вводитись по 50 мг глибоко в/м, в/в струменево, повільно (тривалістю
не менше 15 с), або в/в крапельно тривалістю
10-30 хв кожні 8-12 год. При необхідності повторна доза не повинна перевищувати 150 мг.
Початок розвитку знеболюючого ефекту
настає вже через кілька хвилин після прийому
(введення) препарату, а максимальна ефективність досягається протягом 30 хв.
При правильному застосуванні дексалгін
добре переноситься пацієнтами. Насиченість
препарату правообертаючим ізомером трометамолової солі декскетопрофену дозволяє удвічі
знизити дозу активної речовини і в 5 разів зменшити ризик розвитку побічних ефектів.
Дексалгін не можна призначати пацієнтам
з підвищеною чутливістю до декскетопрофену
трометамолу, до інших нестероїдних протизапальних засобів, при виразковій хворобі, бронхіальній астмі, з тяжкими порушеннями функції
серцево-судинної системи, нирок, печінки, а
також з коагулопатіями.
Нами застосовувався дексалгін у 15 хворих на рак ротової та гортанної частини глотки з
різною інтенсивністю болю при хіміопроменевій терапії і в післяопераційному періоді. Послаблення болю починалося вже на 30-й хвилині
після застосування препарату. Вдвічі зменшилось число пацієнтів, які відчували до прийому
анальгетика сильний або дуже сильний біль. В
наступні години спостерігалась стійка динаміка
зниження інтенсивності болю, ступінь якого
залежав від початкової сили болю.
Дослідження показали високу ефективність препарату “Дексалгін” в поєднанні з доброю переносимістю і низькою частотою розвитку побічних ефектів.
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В.В.ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОФІЛАКТИКА ЛОКАЛЬНОГО ТРОМБОУТВОРЕННЯ
ПРИ РЕГІОНАРНІЙ ХІМІОТЕРАПІЇ В ЛОР-ОНКОЛОГІЇ
Локальне тромбоутворення в кінцевих гілках зовнішньої сонної артерії (a.temporalis sup.,

maxillar.) являється обмежуючим фактором для
широкого впровадження ефективного методу
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регіонарної внутрішньоартеріальної хіміотерапії
в комплексному лікуванні хворих на рак верхніх
дихальних шляхів.
Слід зазначити, що пацієнти із злоякісними новоутвореннями мають більш високий ризик виникнення тромбозів і тромбоемболій, ніж
ті, які не страждають на онкологічні захворювання. Антикоагулянтна терапія може бути проблематичною в онкологічних хворих через непередбачуваність відповіді.
Антитромботичний ефект фрагміну (далтепарину натрію) пов’язаний з його здатністю
посилювати пригнічення фактора Ха і тромбіну.
Фрагмін майже не діє на первинну ланку гомеостазу, оскільки його вплив на функцію і адгезивні властивості тромбоцитів порівняно з гепарином незначний.
Фрагмін застосовували в дозі 2500 МО
внутрішньоартеріально (в поверхневу скроневу
артерію) з інтервалом в 4 дні під контролем клінічних аналізів крові та сечі. У випадку тромбоцитопенії, індукованої хіміотерапією, з кількістю тромбоцитів менше 50000/мм3 використання
фрагміну слід перервати до збільшення кількості тромбоцитів понад 50000/мм3 .

Не слід призначати фрагмін при наявності
імунної гепарин-індукованої тромбоцитопенії,
активних клінічно значущих кровотеч, виражених розладах системи згортання крові, септичному ендокардиті, травмах або хірургічних
втручаннях на ЦНС, оці, а також при гіперчутливості до далтепарину, інших низькомолекулярних гепаринів чи гепарину.
У разі передозування антикоагулянтний
ефект фрагміну можна нейтралізувати протаміном. Однак протамін може викликати пригнічення первинної ланки гемостазу і тому повинен застосовуватися лише у випадку крайньої необхідності. Доза 1 мг протаміну частково нейтралізує ефект 100 МО (анти-Ха) далтепарину натрію, а також повністю нейтралізується індуковане подовження часу згортання
крові, залишається 25-50% анти-Ха активності
фрагміну.
В ході клінічних спостережень за 45 хворими виявилось, що лікування фрагміном є
більш ефективним щодо зниження ризику виникнення тромбозів у пацієнтів із злоякісними захворюваннями, ніж терапія пероральними антикоагулянтами, і не збільшує ризик кровотеч.

© В.В. Паламарчук, 2007

В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОФІЛАКТИКА ЕРОЗІЙНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
ШЛУНКУ ПРИ ХІМІОТЕРАПІЇ ТА ЗОНДОВОМУ ХАРЧУВАННІ
ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
В процесі хіміопроменевої терапії онкологічних хворих уражаються не лише пухлинні
клітини, а й, на жаль, здорові клітини слизової
оболонки як верхніх дихальних шляхів, так і
шлунково-кишкового тракту.
Крім того, в результаті проведених досліджень (Kaufman, 1999) було виявлено, що в 70%
випадків карциноми гортані визначався гастроезофагеальний рефлекс з підвищеною кислотністю шлункового вмісту, що обґрунтовує застосування інгібіторів протонної помпи (ФПП) в
комплексному лікуванні цих пацієнтів.
Інгібітори протонної помпи парієтальних
клітин пригнічують продукцію соляної кислоти
в шлунку, блокуючи дію ферменту Na-KAТФази, чинять виражену тривалу пригнічуючу
дію на шлункову секрецію.
Лансопрол пригнічує кінцеву стадію
утворення кислоти шлункового соку, знижуючи
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таким чином кількість і кислотність шлункового
соку, внаслідок чого зменшується шкідливий
вплив шлункового соку на слизову оболонку.
Навіть одноразова доза 30 мг лансопразолу пригнічує секрецію кислоти шлункового соку на 7090%. Початок дії спостерігається протягом 1-2
годин і триває добу.
Нами виділено 2 групи онкоотоларингологічних хворих, що відрізнялися за локалізацією
злоякісної пухлини верхніх дихальних шляхів,
лікувальним алгоритмом та дозою ІПП. В 1-й групі, яка складалася із 7 ларингектомованих з приводу раку гортані та гортанної частини глотки пацієнтів, котрі харчувалися через назоезофагальний
зонд, що спричиняв гастроезофагальний рефлекс,
застосовували лансопрол в добовій дозі 30 мг. В 2й групі, в яку включено 5 хворих на рак ротової
частини глотки проводилась хіміотерапія з використанням лансопрола в меншій добовій дозі (15

мг) для необхідної профілактики ерозійновиразкових уражень слизової оболонки шлунку.
Найближчі результати застосування лансопролу в комплексній терапії онкоотоларинго-

логічних хворих вказують на його ефективність
для профілактики та лікування ерозійновиразкових уражень слизової оболонки шлунку,
що покращує якість їхнього життя.
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В.І.ПОПОВИЧ, Н.В.ВАСИЛЮК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ВТОРИННІ ЗОВНІШНІ ОТИТИ ЯК ПРОЯВ ПУХЛИН СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ
Пухлини слинних залоз становлять 0,5-2,2
% всіх онкологічних захворювань. Найчастіше
вони розвиваються у привушних слинних залозах, рідше – у підщелепних та під’язикових. Пухлини слинних залоз зустрічаються зазвичай у
осіб середнього віку, переважно у жінок.
Враховуючи клініко-анатомічну особливість щелепно-лицевої ділянки, а саме близькість розташування привушної слинної залози
до анатомічних структур зовнішнього вуха, прогресування росту пухлин, локалізованих в даній
залозі можуть симулювати клінічний перебіг
зовнішнього отиту.
Протягом 2004-2006 років на базі клініки
кафедри оториноларингології з курсом хірургії
голови та шиї доводилося спостерігати 7 пацієнтів (1 жінка та 6 чоловіків) зі злоякісними пухлинами привушної слинної залози. Один пацієнт
був госпіталізований у ЛОР-відділення з діагнозом: хронічний гнійний середній отит (мезотимпаніт) (ХГСО) в стадії загострення, 6 – з фурункулом зовнішнього слухового проходу.
Всі хворі скаржилися на біль в області вуха, оторею, а також пониження рівня слуху. Під
час отоскопічного обстеження у пацієнта з
ХГСО у зовнішньому слуховому проході було
виявлено виділення гнійно-серозного характеру
без неприємного запаху, мацерацію стінок зовнішнього слухового проходу, інфільтрацію
м’яких тканин в області передньо-нижньої стінки, сіру, мутну з центральною перфорацією барабанну перетинку. При пальпації навколовушної ділянки було діагностовано щільноеластичне утворення з нечіткими контурами в
області привушної слинної залози. Обстеження
пацієнта було доповнене УЗ дослідженням привушної слинної залози, під час якого виявлено
гіпоехогенної щільності утворення з розмитими
контурами. Враховуючи комплекс обстежень

було встановлено, що зміни у зовнішньому слуховому проході, а також ознаки загострення
ХГСО були вторинними.
У інших двох хворих при отоскопії на передньо-нижній стінці перетинчасто-хрящової
частини зовнішнього слухового проходу було
виявлено конусоподібний утвір яскраворожевого кольору з чіткими контурами, на верхівці якого – гній, який нагадував собою фурункул та обтурував просвіт слухового проходу.
Огляд глибшерозташованих ділянок провести
було неможливо. Під час розкриття фурункула
спостерігалося дренування гнійного ексудату, а
також візуалізувалася “плюс-тканина”, схожа на
грануляції, яка не є характерною для даної патології. Обстеження пацієнта було доповнене
УЗ дослідженням привушної слинної залози.
Дані УЗД аналогічні вищезгаданим. Як
з’ясувалося, зміни у зовнішньому слуховому
проході були вторинними і свідчили про взаємозв’язок патологічних ознак у вусі із патологічним процесом в привушній слинній залозі.
В кожному випадку було проведено біопсію з наступним патогістологічним аналізом.
За даними морфологічного дослідження патологічно зміненої тканини у 4 хворих було встановлено аденокарциному, у 2 – плоскоклітинний
незроговілий рак та у одного – змішану пухлину
привушної слинної залози. Після верифікації
діагнозу пацієнти були скеровані для подальшого лікування в онкологічний диспансер.
Таким чином, під час проведення отоскопії і виявленні патологічних явищ у зовнішньому слуховому проході слід проводити диференціально-діагностичні паралелі із захворюваннями сусідніх органів, пам’ятаючи про топографоанатомічні співвідношення стінок зовнішнього
слухового проходу з сусідніми органами.
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125

Е.Н.ПЫХТЕЕВА, З.М.АШУРОВ, А.Н.НАСЕДКИН, В.М.ИСАЕВ, Д.М.МУСТАФАЕВ
(МОСКВА, РОССИЯ)
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
В ЛОР-клинике МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского разработан способ лечения хронического тонзиллита (ХТ) методом фотодинамической терапии (ФДТ). С 2005 года обследовано и пролечено 80 больных с различными
формами ХТ в возрасте от 17 до 70 лет. Из 80
пациентов лиц мужского пола 32 человека,
женского пола – 48. Всем больным проводилось клинико-лабораторное обследование с
исследованием микробиологического и иммунологического аспектов системы антиинфекционной резистентности, кристаллооптическое
и цитологическое исследование содержимого
лакун нёбных миндалин, цитохимическое исследование крови. При цитологическом исследовании содержимого лакун миндалин выявлено наличие нейтрофилов, грибов (Candida albicans), гиперплазия лимфоидной ткани, наличие
клеток плоского эпителия, а также Leptotrix и
элементы воспаления с признаками дегенеративных изменений.
Нами использовано 2 метода кристаллооптического исследования содержимого лакун
миндалин и слюны: 1. Метод кристаллографии
биожидкости в открытой капле; 2. Метод краевой дегидратации биожидкости в жидкокристаллической фазе процесса кристаллизации.
Для оценки показателей микробиологического и
иммунологического аспектов системы антиинфекционной резистентности забор материала из
лакун миндалин и пробы крови осуществляли
до лечения и через 2 недели после лечения. При
исследовании системы антиинфекционной резистентности у пациентов с ХТ микробиологический аспект отражает резистентность большинства микроорганизмов в отношении незашищенных пенициллинов, цефалоспоринов I поколения и «старых» фторхинолонов.
Клинически у 40 больных диагностирована простая форма ХТ; у 31 больного диагностирована токсико – аллергическая форма (ТАФ) I
степени; у 9 больных ХТ ТАФ-II степени. При
сборе анамнеза давность заболевания у пациентов варьировала от 2 до 30 лет. Жалобы на ангины до 10 раз в год предъявляли 8 больных, до
5-6 раз в год – 32 пациента, 1-2 раза в год – 18
больных, отсутствие ангин – у 12 пациентов. У

двух больных в анамнезе имелись паратонзиллярные абсцессы. Из жалоб чаще всего беспокоили: наличие пробок в миндалинах, неприятный запах изо рта, чувство дискомфорта в горле.
У каждого больного было выявлено не менее 3
фарингоскопических признаков, позволяющих
поставить диагноз.
У 52 больных имелись сопутствующие
заболевания: язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки в стадии ремиссии; хронический холецистит (калькулезный и некалькулезный); сахарный диабет II типа в стадии компенсации и декомпенсированный с полинейропатией; синдром раздраженного кишечника. 3 пациента имели сопряженные заболевания – пролапс
митрального клапана, тонзиллокардиальный
синдром. Один пациент был переведен из отделения гематологии с диагнозом аутоиммунная
тромбоцитопения. Всем пациентам проводилась
ФДТ с использованием фотосенсибилизатора
«Радахлорин» в форме раствора и геля, облучение производили лазерным диодным модулем
для ФДТ ML 500-SP («ЛАХТА») с длиной волны 662 ±3 нм (красный спектр), мощностью 1
Вт. Использовали световод с конусовидной индикатрисой свечения, облучение миндалин проводили бесконтактным сканированием. В зависимости от размера поверхность миндалины
облучали 2 или 3 полями.
У всех больных отмечен положительный
эффект от лечения, подтвержденный субъективно (со слов пациентов), фарингоскопически и с
помощью лабораторных данных. Эффективность лечения, по данным фарингоскопии и результатам микробиологического, иммунологического исследования от формы фотосенсибилизатора не зависела.
Проведённые исследования показывают
высокую эффективность лечения ХТ методом
ФДТ, которая приводит к значительному сокращению сроков лечения, выполняется амбулаторно, способствует отказу от системной антибактериальной терапии. Все это позволяет рекомендовать ФДТ как самостоятельный метод
санации небных миндалин. За время лечения ни
у одного из больных побочных эффектов не наблюдалось.
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К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, П.В.АНДРЕЕВ, С.К.ШАШКИН (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ
Проблема хронического тонзиллита и его
адекватного лечения достаточно стара, однако
не теряет своей актуальности и на современном
этапе развития медицинской науки. Обобщая
существующие аспекты проблемы тонзиллита
можно говорить о состоянии динамического
равновесия между самим заболеванием и методологией его лечения. С течением времени появляются все новые препараты и технологии
диагностики и лечения, которые должны бы
окончательно решить вопрос излечения хронического тонзиллита. Однако, с другой стороны
изменяется и характер течения патологического
процесса на который влияют как эндогенные,
так и экзогенные факторы. Как и в других областях науки развитие движется по спирали и на
смену одним методам приходят другие, казалось
бы, давно известные, но в определенном смысле
измененные, модифицированные.
Не останавливаясь подробно на этиопатогенезе хронического тонзиллита, что не входит
в цель данного исследования, постараемся осветить наш подход к использованию в комплексном лечении хронического тонзиллита у детей
таких физиотерапевтических методов как лазеротерапия и микроволновая резонансная (МР)
терапия.
Вышеперечисленные методы используются нами в только в комплексном лечении наряду с хорошо себя зарекомендовавшими классическими: промыванием лакун, смазыванием и
массажем миндалин и слизистой глотки различными антисептиками, медикаментозным лечением, электро- и фонофорезом лекарственных
веществ.
Лазеротерапия производится с помощью
инфракрасного лазера частотой 80 Гц аппарата

«Узор» на зональную проекцию миндалин и на
точку IG17 с экспозицией 256 с. МР терапия
осуществляются при помощи аппарата микроволновой резонансной терапии «Порог -3» с
экспозицией по 5 минут на каждую из точек –
P11, GI4, IG17.
Нами было проанализировано 83 пациента в возрасте от 7 до 14 лет, получавших лечение по поводу хронического тонзиллита. Пациенты были разделены на контрольную (41 ребенок) и группу наблюдения (42 человека). В контрольной группе пациенты получали весь
спектр консервативной терапии (в том числе и
интратонзиллярное введение тимогена). В группе наблюдения вместо интратонзиллярного введения иммуностимулятора использовали курс
лазеро- и МР-терапии.
При анализе полученных результатов
отмечено что иммуностимулирующий эффект в
обеих группах практически не отличался. В
контрольной группе увеличение уровня JgA в
слюне более чем в 1,3 раза наблюдалось у 38
(92,6%) пациентов, а в группе наблюдения у 36
пациентов (85,7%). Процент стойкой ремиссии
(более 5-6 месяцев) составлял 75,6% в контрольной группе и 76,1% в группе наблюдения.
Таким образом, образом иммуностимулирующий эффект физиотерапевтических методов
сравним с использованием интратонзиллярного
введения иммуностимуляторов. Учитывая развитие возможных отрицательных эмоциональных реакций у детей на инъекционный методы
терапии, можно рекомендовать широкое внедрение данных типов физиотерапии как метода
неспецифической иммуностимуляции, особенно
у эмоционально-лабильных и детей раннего
возраста.

© К.Г.Селезнев, П.В.Андреев, С.К.Шашкин, 2007

К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, О.С.ОКУНЬ, Е.С.ЛАВРЕНТЬЕВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ГАЙМОРИТА (ХГГ) 2004-2007 ГГ.
Проведенный ранее эпидемиологический
анализ заболеваемости ХГГ за период с 1967 по
2004 гг., позволил нам не только сделать вывод

о лидирующем значении стрептококковой микрофлоры при этой патологии, но и прогнозировать подъем заболеваемости ХГГ в 2007 г. Более
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того, на основании полученных результатов мы
сделали предположение о значительном возрастании количества и тяжести риногенных осложнений, которыми с большой долей вероятности
будет сопровождается этот подъем. Полученные
за прошедшие годы статистические данные
полностью подтверждают правильность предыдущих выводов.
После 2005 г., бывшего годом «спада»
(удельный вес ХГГ – 7,74%), начинается подъем
заболеваемости: в 2006г. этот показатель составляет уже 9,81%, а за 8 месяцев 2007г. достигает 11,18%.
2004-2006 гг. (год «спада» и годы «средней» заболеваемости) характеризуются выраженной сезонностью заболеваемости ХГГ: в
октябре-ноябре и феврале-марте, то есть в период, наиболее характерный для эпидемий гриппа
и ОРВИ. В летние месяцы показатели заболеваемости низкие. В «пиковом» 2007г. практиче-

ски равные показатели регистрируются ежемесячно вне зависимости от погодных условий,
сезонных авитаминозов, эпидемий гриппа и т.д.
При этом в год спада заболеваемости ХГГ
превалирует стафилококк (80 % случаев), стрептококк обнаруживается в 5,4%. В средние годы
удельный вес стрептококка возрастает - до 1720%. А в год подъема заболеваемости ХГГ он
преобладает в микробном пейзаже гайморовых
пазух, достигая почти 70%.
С активацией более агрессивной микрофлоры выросло и число осложненных гайморитов: в «год спада» оно составило 5,22%, а за 8
месяцев «года подъема» – 12,95%. В «средние»
годы (2004 и 2006) – 6,95% и 6,55% соответственно.
Таким образом, грамотная этиотропная
терапия ХГГ должна в первую очередь включать препараты, активные в отношении стрептококковой микрофлоры.

© К.Г.Селезнев, О.С.Окунь, Е.С.Лаврентьєва, 2007

К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, К.А.ХОМЯКОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН КАК КРИТЕРИЙ ВЫБОРА
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
В настоящее время не все пациенты, перенесшие ангину, проходят своевременно курс
необходимой реабилитации, что создает благоприятные условия для развития хронического
воспалительного процесса в миндалинах.
В связи с этим с января 2007 г. в Донецкой области начата программа по активному
выявлению, обследованию и лечению больных с
хроническим тонзиллитом.
По разработанным клиникой отоларингологии ДОКТМО г.Донецка схемам обследования
(общеклинические исследования, микробиологические исследования, определение содержания в
слюне секреторной формы IgA) и лечения (антибиотикотерапия, десенсибилизирующая терапия,
иммунокорректоры, местная терапия) больных с
выраженными клиническими местными признаками хронического тонзиллита и без клинических проявлений декомпенсации обследовано
584 больных из городов и районов Донецкой области в возрасте от 10 до 45 лет.
Для определения функционального состояния небных миндалин при хроническом
тонзиллите использовали метод формирования
IgA-антителопродуцентов в слюне больных.
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Обязательным было повторное определение содержания в слюне секреторной формы IgA, увеличение которого более чем на 30% по сравнению с исходным уровнем позволяет считать
функцию миндалин сохраненной и рекомендовать консервативные методы лечения (В.В. Кищук, 2001).
Проведенное исследование показало, что
в 405 (69,3%) случаях до начала лечения содержание sIgA в слюне соответствовало нижней
границе нормы, а у 179 (30,7%) зарегистрировано его снижение на 5-20%. После проведенного
лечения при повторном исследовании в 81,5%
«прирост» sIgA в слюне составил более 30%.
Полученные результаты были использованы нами для определения исхода заболевания
и тактики дальнейшего лечения больных: при
сохраненной функции небных миндалин («прирост» sIgA в слюне более 30%) – консервативная терапия, при ее отсутствии («прирост» sIgA
в слюне составил менее 30%) – хирургическое
лечение (тонзилэктомия).
Мы рекомендуем проводить скрининговые исследования sIgA в слюне всем больным,
перенесшим ангину, до начала реабилитацион-

ного курса терапии и после его окончания для
определения угнетения функциональной актив-

ности лимфоидной ткани глотки и степени ее
необратимости.

© К.Г.Селезнев, К.А.Хомяков, 2007

О.Б.СЕМЧУК, А.Л.СЕМЧУК, В.І.ПОПОВИЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
КОМП’ЮТЕРНИЙ СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГОЛОСУ
ПРИ ВУЗЛИКАХ СПІВАКІВ
Вузлики співаків є одним із локальних
проявів хронічного гіперпластичного ларингіту,
що розвивається в осіб голосо-мовних професій
при тривалому перенапруженні голосу. Одним
із симптомів даної патології є порушення тембру голосу, що виражається хрипотою. Враховуючи те, що при різноманітній патології голосового апарату хрипота є різною на слух, виникає
необхідність об’єктивізувати дослідження хриплого голосу при патології гортані за допомогою
сучасних неінвазивних методів, одним з яких є
комп’ютерний спектральний аналіз голосу
(Д.І.Заболотний і співавт., 2003; О.Б.Семчук,
2005). Оскільки вузлики співаків призводять до
тривалої непрацездатності осіб голосо-мовних
професій, а рання неінвазивна діагностика їх
сприятиме кращому лікуванню та видужанню,
вирішено аналіз хрипоти провести саме серед
пацієнтів з цією патологією.
Метою нашого дослідження було визначити зміни спектру голосу пацієнтів з вузликами співаків в амбулаторних умовах (на базі міської поліклініки) за допомогою комп’ютерного
спектрального аналізу голосу, при якому спектр
голосу визначався за допомогою звукового редактора на персональному комп’ютері і фіксувався у вигляді графіків, на яких відображена
частотно-амплітудна залежність складових компонентів спектру коливань при вимові голосних
звуків. Контрольну групу склали 29 здорових
людей (16 чоловіків та 13 жінок). В дві досліджувані групи входили 19 пацієнтів з клінічно
діагностованими вузликами співаків, що супроводжувалися хрипотою. Всім досліджуваним
проводилась непряма ларингоскопія та запис
голосу на персональний комп’ютер з одночасним оцифровуванням. Для дослідження спектру
ми використали звуковий редактор ADOBE
AUDITION 2.0 та розроблену нами методику
проведення комп’ютерного спектрального аналізу (О.Б. Семчук, 2006).
Отримані графіки спектру голосу аналізувалися за наступними показниками:

1. Частота та амплітуда основного тону
фонації. Як показав аналіз, частота основного
тону у хворих з вузликами співаків знижується
порівняно з нормальним голосом на 12 – 25 Гц в
залежності від різних типів голосів. Амплітуда
основного тону, яка в нормі, як правило, вища
або співрозмірна з амплітудою найближчих
обертонів, у пацієнтів з вузликами співаків зменшується на 16 – 29 дБ.
2. Кількість обертонів. Для нормального
чоловічого голосу кількість видимих обертонів
на графіках спектру в діапазоні від основного
тону до 4 тис. Гц складає 30 і більше, для жіночого – 26 і більше. При вузликах співаків виявлено деяке зменшення кількості обертонів (на 411) у високочастотній ділянці спектру, що, як
ми вважаємо, відображає зміну механічних властивостей голосових складок в результаті локальної гіперплазії слизової оболонки гортані.
3. Амплітуда обертонів, її співвідношення
з амплітудою основного тону. Саме різниця в
амплітудах обертонів є одним з факторів індивідуальності тембру голосу кожної людини. Як
показує аналіз, для нормального голосу характерним є дещо менша амплітуда обертонів у
порівнянні з основним тоном. При вузликах співаків спостерігається деяке переважання амплітуди обертонів над основним тоном (на 5-8 дБ),
хоч сама амплітуда обертонів порівняно з нормальним голосом є дещо нижчою (на 5-14 дБ).
4. Форма базисної лінії на графіку, яка відображає рівень шумового компоненту і наявність
зон з підвищеною та зниженою акустичною енергією, в тому числі так званих формант. На графіках спектру нормального голосу видно кілька зон
підвищеної акустичної енергії (низька, середня та
висока співацькі форманти). Базисна лінія в нормі
знаходиться на рівні приблизно мінус 80 дБ. В
спектрі голосу пацієнтів з вузликами співаків проявляється зниження усіх формант, в результаті
чого голос втрачає нормальні якості, та підвищення рівня базисної лінії на 25-35 дБ (відчутно збільшується частка шумового компоненту в голосі).
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5. Наявність чи відсутність зон підвищеної акустичної енергії у високочастотному (понад 4 кГц) та низькочастотному (менше за 100
Гц) діапазоні. В нормі допускається присутність
кількох (2 -3) невеликих піків звукової енергії у
високочастотному діапазоні (-70 – -50 дБ) та
практична відсутність їх у низькочастотному.
При вузликах співаків спостерігається підвищення базисної лінії (на 15-21 дБ), більша кількість (6-11) та амплітуда (на 14-19 дБ) піків звукової енергії у високочастотному діапазоні, в
низькочастотному діапазоні підвищується базисна лінія (на 5-11 дБ) та з’являються піки звукової енергії (5-8 дБ), які, очевидно, характеризують низькочастотну вібрацію тканини вузликів
під час голосоутворення.

Таким чином, дослідження спектру голосу при вузликах співаків виявляє характерні
зміни показників спектрограми голосу, за якими
можна об’єктивно судити про ступінь та вираженість патологічних змін голосового апарату.
Показники спектрограми дозволяють розпізнати
дану патологію та призначити лікування на ранніх стадіях зміни голосу, що дасть більш відчутний ефект для покращення голосової функції.
Визначення змін спектру голосу у пацієнтів з
вузликами співаків дозволяє провадити їх диференціальну діагностику та здатне допомогти в
діагностиці локальних проявів хронічного гіперпластичного ларингіту, що має важливе значення в ранньому виявленні передракових станів гортані.

© О.Б.Семчук, А.Л.Семчук, В.І.Попович, 2007

В.В. СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
К ПРОБЛЕМЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА
Проблема хронического гиперпластического ларингита (ХГЛ), совершенствование методов
терапии и повышение её эффективности являются
приоритетными задачами ларингологов. Объясняется это, в частности, и тем, что до настоящего
времени специалистов не удовлетворяют результаты реабилитации больных с данной патологией.
Поэтому поиски более оптимальных высокоактивных противовоспалительных медикаментозных средств и методов лечения ХГЛ оправданы.
Не вызывает сомнения факт, что возникновение ХГЛ напрямую взаимосвязано с инфекционным поражением верхних дыхательных путей. Поэтому выбор способа введения лекарственных средств для лечения заболеваний данной
локализации имеет всё большее значение. По
мнению большинства авторов, предпочтение
следует отдать ингаляционному пути, т.к. аэрозольные средства атравматично воздействуют на
очаг поражения и обеспечивают достаточную
концентрацию в нём (Ю.Б. Митин, Ю.С. Гребенюк, 1999 и др.).
Исходя из этих позиций, интерес представляет ингаляционный антибиотик Биопарокс.
Сочетая в себе свойства местного антибактериального, противовоспалительного и противоотёчного действия, способность диффузии аэрозольных частиц на всём протяжении слизистой
оболочки респираторного тракта, Биопарокс уд© В.В. Скоробогатый, 2007
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ваивает результативность лечения воспалительных заболеваний дыхательных путей.
Под нашим наблюдением находилось 19
лиц с рецидивирующим течением ХГЛ (длительность заболевания от 2 до 13 дней). Диагноз
подтверждён
тщательными
клиниколабораторными, цито- и, в отдельных случаях,
гистологическими исследованиями. Из них у 12
ларингит сопровождался хроническим ринофарингитом или фарингитом, охриплостью голоса.
Всем больным проведено лечение Биопароксом на протяжении 10 дней по схеме, рекомендуемой производителем: по 4 ингаляции 4
раза в день. Параллельно с лечением Биопароксом больным осуществляли фонофорез гидрокортизона на область гортани по методике Л.А.
Тринос, С.И. Панченко (1995).
В последующие 10 дней с целью скорейшего восстановления функционального состояния слизистой оболочки больные принимали ингаляции сока подорожника, который оказывает
стимулирующее воздействие на двигательную
функцию мерцательного эпителия. Лечение данной группы больных проводили два раза в год.
Данный способ лечения ХГЛ позволил
добиться клинического выздоровления или значительного улучшения у 15 больных (78,94%).
У остальных – клинические проявления изменений в гортани остались на прежнем уровне.

Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, Л.А. КУДЬ (КИЕВ, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ И ОБОСТРЕНИЙ
ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ
Под нашим наблюдением находилось 95
детей с воспалительным процессом в околоносовых пазух, из них 48 пациентов с острыми и
47 больных – с обострением хронического
гнойного риносинусита.
Целью работы явилось сравнение результатов лечения детей с острым и обострением
хронического гнойного риносинусита, с использованием пункционного и неинвазивного метода.
В основную группу, где лечение осуществлялось неинвазивным методом, вошли 37 детей
с острыми формами и 37 пациентов – с обострением хронических гнойных риносинуситов.
Контрольную группу составило 11 и 10 человек
сооветственно.
Лечение обеих групп включало: антибиотикотерапию, антигистаминные препараты, муколитики и секретолитики, интраназальные деконгестанты, физиотерапию. Отличием было то,
что пациенты основной группы получали противоспалительный препарат эреспал, а также им
проводилось промывание носовой полости по
Проэтцу, а детям контрольной группы выполнялась пункция верхнечелюстных пазух с их дренированием и промыванием в течение 5-7 дней
с раствором антибиотика широкого спектра
действия (цефазолина), гидрокортизоновой
эмульсии, трипсина (или лидазы), метрогила
(при подозрении на анаэробную инфекцию).
При анализе динамики клинической картины было выявлено, что у детей основной
группы уже на 3-5-й день лечения отмечалось
уменьшение выраженности симптомов заболевания: улучшение носового дыхания, уменьшение количества выделений из носовой полости,
нормализация температуры тела, при передней
риноскопии воспалительные явления в носовой
полости становились менее выраженными. В то
время как у детей контрольной группы некото-

рое улучшение клинической картины, наступало
лишь на 5-7 день: носовое дыхание еще не было
достаточно свободным, сохранялись выделения
из полости носа слизистого или слизистогнойного характера, а при передней риноскопии
еще сохранялись реактивные явления со стороны слизистой оболочки носовой полости.
Анализ данных с использованием параметрических критериев, показал, что улучшение
дыхательной функции носа, транспортной функции мерцательного эпителия слизистой оболочки
носовой полости, микробиологической картины
и проходимости естественного соустья верхнечелюстных пазух на 5-й и 12-й день от начала лечения являются статистически значимыми при
использовании у больных обеих групп, однако
динамика изменений по всем показателям была
достоверно лучшей у пациентов основной группы. У детей основной группы с острыми риносинуситами имелось также достоверная положительная динамика показателей местного иммунологического ответа: значительное повышение
уровня SIg A М±m = 1,09±0,08, (а в контрольной
– М±m = 0,45±0,09; P<0,05) и нормализация содержания Ig G и Ig A, P<0,05. У детей обеих
групп с обострением хронических риносинуситов угнетение местного иммунитета сохранялось
на протяжении всего курса лечения.
Полученные результаты лечения свидетельствуют в пользу применения неинвазивного
метода лечения детей с острыми гнойными и
обострением гнойных хронических риносинуситов. К пункции околоносовых пазух следует
прибегать при угрозе развития орбитальных,
внутричерепных осложнений или выраженном
болевом синдроме при эмпиеме пазух. Отсутствие нормализации местного иммунного гомеостаза при обострениях хронических риносинуситов свидетельствует о необходимости иммуномодулирующей терапии в этих случаях.

© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, Л.А. Кудь, 2007

Г.Э.ТИМЕН, В.Н.ПИСАНКО, К.А.ХОЦЯНОВСКИЙ (КИЕВ, УКРАИНА)
ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ХОАНАЛЬНЫМ ПОЛИПОМ
До сих пор нет единого мнения в отношении тактики лечения детей с хоанальным поли-

пом – ограничиваться его эндоназальным удалением или сочетать этот способ с гайморотомией.
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Целью данного исследования явилось
сравнение эффективности различных способов
хирургического лечения детей с хоанальным
полипом.
За период с 1997 по 2006 годы под нашим
наблюдением находились 31 ребенок в возрасте
6-17 лет (19 мужского и 12 женского пола) с
диагнозом – хоанальный полип. У 17 чел. локализация процесса была правосторонняя, у 14 –
левосторонняя.
Всем больным проведено отоларингологическое, в том числе аудиологическое, рентгенологическое и лабораторное обследования.
Части больных проведена компьютерная или
магнитно-резонансная томография околоносовых синусов. Практически у всех больных выявлены признаки гиперплазии слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи на стороне поражения, особенно в области скуловой бухты. У
19 человек диагностированы сопутствующие
заболевания: бронхит с астматическим компонентом, аллергический ринит, бронхиальная
астма. У 17 пациентов было одностороннее нарушение функции среднего уха на стороне хоанального полипа, проявляющееся повышением
порогов звукопроведения и тимпанограммой ‘С’
или, реже, ‘В’.
Были произведены:
- эндоназальное удаление полипа – 5 чел.;
- эндоназальное удаление полипа с гайморотомией по Колдуэл-Люку – 9 чел.;
- эндоназальное удаление полипа с трансназальной гайморотомией – 5 чел.;

- эндоназальное удаление полипа с “минигайморотомией” – 12 чел.
Трансназальная гайморотомия производилась, после удаления клювовидного отростка,
через средний носовой ход с использованием
эндоскопической техники. “Минигайморотомия” предполагала вскрытие синуса через клыковую ямку с помощью троакара или бора с
формированием отверстия до 1 см в диаметре.
Гиперплазированая слизистая из пазухи удалялась под контролем эндоскопа или микроскопа.
После гайморотомии по Колдуэл-Люку
проводили тампонаду пазухи и переднюю тампонаду полости носа, в остальных случаях ограничивались рыхлой тампонадой полости носа на
стороне операции. Тампоны удаляли через 24
часа. Осложнений во время операций и после
них не было.
Сроки наблюдения составили от 1 до 9
лет. Рецидивы в течение 1,5 года отмечены у 3
больных после эндоназального удаления полипа. У 3 больных после гайморотомии по Колдуэл-Люку сформировались синехии в полости
носа. Субатрофия слизистой оболочки полости
носа развилась у 4 человек после гайморотомии
по Колдуэл-Люку и 1 после трансназальной
гайморотомии.
Таким образом, по нашему мнению, наиболее эффективным по клиническому результату
и наименее травматичным, позволяющим сохранить архитектонику латеральной стенки носа,
является эндоназальное удаление хоанального
полипа в сочетании с “микрогайморотомией”.

© Г.Э.Тимен, В.Н.Писанко, К.А.Хоцяновский, 2007

Г.Э.ТИМЕН, В.П.ЯЦЕНКО, В.Н.ПИСАНКО, С.П.ЧУБКО, С.Н.АЛХИМОВА,
Ю.П.ТЕРНИЦКАЯ (КИЕВ, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТУРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТ
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ЮВЕНИЛЬНОЙ АНГИОФИБРОМЫ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
ДО И ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ, ПИТАЮЩИХ ОПУХОЛЬ
Настоящая работа проведена с целью разработки новых подходов к прогнозированию
интраоперационных кровотечений при хирургическом удалении ювенильной ангиофибромы
основания черепа (ЮАОЧ) на основе анализа
текстурной характеристики КТ видеоизображений с использованием современных информационных технологий. Процедура подготовки КТ
видеоизображений ЮАОЧ для текстурного анализа состояла из нескольких этапов: выделение
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контуров опухоли, модификация серошкального
изображения в цветное в режиме RGB, построения и анализа гистограммы плотности распределения цветовых составляющих видеоизображения выделенного участка опухоли до и после
эмболизации питающих сосудов. Степень кровоснабжения опухоли до и после эмболизации
определяли путем сравнения относительной
плотности распределения цветового градиента в
модифицированном КТ изображении опухоли.

Проведенные исследования показали, что
после эмболизации сосудов, питающих опухоль,
в сравниваемых участках модифицированных
видеоизображений заметно возрастает относительная доля плотности распределения цветового компонента, характеризующего малососуди-

стый или бессосудистые участки опухоли. Полученные предварительные данные свидетельствуют о том, что избранный подход является
перспективным для разработки методики дооперационного прогнозирования уровня кровопотери при хирургическом удалении ЮАОЧ.

© Г.Э.Тимен, В.П.Яценко, В.Н.Писанко, С.П.Чубко, С.Н.Алхимова, Ю.П.Терницкая, 2007

В.Н. ТКАЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
О НИЗКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИМЕНЕНИЯ «ТУБУС-КВАРЦА»,
НАЗНАЧАЕМОГО ОТОЛАРИНГОЛОГАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Известно, что ультрафиолетовое (УФ) излучение в диапазоне 400-180 нм обладает противовоспалительным, бактерицидным, иммуностимулирующим, десенсибилизирующим, закаливающим и Д-витаминообразующим свойствами. Патогенетичность и эффективность их
воздействия на организм при ультрафиолетовом
облучении (УФО) нёбных миндалин (НМ) у
больных хроническим тонзиллитом (ХТ) подтверждена также и нашими клиническими, иммунологическими и цитологическими исследованиями, опубликованными в 1975, 1977, 1999,
2000, 2002, 2004 гг. Однако высокий положительный результат может быть получен только
при правильном выполнении методики УФО
НМ.
Между тем этот способ лечения больных
ХТ выполняется физиотерапевтами неправильно. Виною этому, по нашему мнению, являются
руководства и справочники по физиотерапии, в
которых данный метод излагается очень кратко
и трафаретно. Например, «…Облучение миндалин в количестве 10 сеансов проводится через
день или ежедневно через тубус, который вводится как можно глубже и начинается с одной
биодозы, при постепенном её увеличении до 8
биодоз».
Полную информацию о том как выполняется физиотерапевтами УФО НМ можно получить при опросе пациентов, ранее проводивших
лечение ХТ по этой методике. Одни из них самостоятельно прекращали облучение из-за ожогов слизистой оболочки полости рта, другие проводили не более 4-6 сеансов, третьи – продолжали болеть ангиной несмотря на выполнение 10 процедур. Все пациенты заявляли, что
«биодозу у них не определяли, трубку в рот
вводили сами и после этого рот закрывали, про-

должительность процедур, по рекомендации
медсестёр, устанавливали самостоятельно путём
количества перевёртываний песочных часов или
увеличения общего счёта чисел на 10 или 20
цифр при каждой очередной процедуре, начиная
с 1 или 2 мин…». Такое выполнение методики
УФО НМ нам доводилось наблюдать в поликлиниках и санаториях Минздрава, где на мою
просьбу определить у меня биодозу физиотерапевты или медсёстры приставляли тубус к давно
известному (прямоугольному) биодозиметру
Горбачёва и сами убеждались в невозможности
установить биодозу с его помощью. Видимо
поэтому в руководствах и справочниках по физиотерапии отсутствует описание методики
биодозиметрии при УФО полостей уха, горла,
носа, проводимому при использовании тубусных облучателей.
Вторая причина, затрудняющая правильное выполнение УФО НМ, связана с конструкцией четырёхтубусного ртутно-кварцевого облучателя носоглотки («ОН»), который содержит
изменяемый по длине (выдвижной) тубус и конический наконечник с большим входным отверстием (равным диаметру открытого рта человека) и скошенным под острым углом концом. Рабочее расстояние при полностью выдвинутом тубусе равно 50 см, а при исходном положении – 40 см, что может быть одной из причин ожогов слизистой оболочки при выполнении процедур. Есть и другие конструкторские
недочёты, которые имеют прямое отношение к
излагаемому вопросу. Приведенные примеры
неправильного выполнения физиотерапевтами
методики УФО НМ объясняют неудовлетворённость пациентов таким «лечением» и безуспешность поиска нами публикаций о его результатах. Тем не менее, об эффективности примене-
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ния четырёхтубусного облучателя носоглотки
можно судить по данным автореферата кандидатской диссертации И.И. Крушевской («Сравнительная оценка некоторых методов физиотерапии хронического тонзиллита», Минск, 1974).
Сравнивая результаты лечения больных ХТ
ультразвуком, электромагнитным полем и УФ
лучами, автор отметила «улучшение и выздоровление только у 9 % пациентов при УФО
НМ». Однако, лучших результатов можно достигнуть если применять разработанные нами
приставки (Укрпатент 47609 А) к обычным
ртутно-кварцевым аппаратам в лечении больных ХТ по разработанному нами способу УФО
НМ (а. с. СССР №171053). Так, после амбулаторного лечения 178 военнослужащих молодого
пополнения с ХТ, проведённого в медпунктах
войсковых частей, ангины не повторились у
93,8% пациентов при наблюдении в течение 1,52 лет (В.М. Ткаченко, «Шляхи вирішення тонзилярної проблеми у Збройних Силах України»
// Військова медицина України, 2002, №1).
Такие результаты были получены за счет:
1) определения биотонзиллодозы (БТД) на коже
груди пациентов (Укрпатент 62674 А) с помощью «Бiодозиметра ультрафiолетових променiв

В.М. Ткаченка» (Укрпатент 39707 А), разработанных нами; 2) предварительного изучения
больными памятки с рисунками правильного и
неправильного расположения в зеве наконечника, а также их тренировки на не включённом в
электросеть аппарате; 3) выполнения процедур
при постоянном отдавливании кор- ня языка
концом наконечника с одновременным лёгким
надавливанием на переднюю нёбную дужку с
целью поворота миндалины к пучку лучей; 4)
проведения 12 процедур, начиная с одной БТД
(в основном 10 сек.) с ежедневным увеличением
облучения на половину БТД (5 сек.) при отсутствии саднения в глотке, а при его наличии –
повторяя, а не увеличивая, прежнюю дозу; 5)
контроля медсестрой и пациентом за правильным расположением в полости рта наконечника
путём наблюдения за его отображением в зеркале приставки.
К сожалению приставки «Ф-03» , «Ф-04»
и биодозиметр, серийно выпускавшиеся с 1971
по 1992 г. Киевским заводом медицинских изделий, перестали изготавливаться из-за отсутствия финансирования, которое до развала Советского союза осуществляли «Союзмедтехника» и
ЦВМУ Министерства Обороны.

© В.Н. Ткаченко, 2007

В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Е.Н. ТРОФИМОВА, Н.Г. МИРОНЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННИМИ
ПАРАЛИЧАМИ ГОРТАНИ НА ФОНЕ ГИПОТИРЕОЗА
Лечение пациентов с двусторонними параличами гортани является одной из сложных
задач отоларингологии. Диспноэ вследствие
нарушения подвижности гортани обычно требует трахеостомии. Такая ситуация наиболее часто
встречается после резекции щитовидной железы. Сопутствующий врожденный или приобретенный гипотиреоз оказывает негативное влияние на репаративные процессы в послеоперационных ранах при реконструктивных операциях
на гортани.
Целью нашей работы являлось определение
эффективности предложенного метода хирургического лечения пациентов с двусторонними
параличами гортани на фоне гипотиреоза.
Материалы и методы. В 2004-2007 годах
пластика гортани была выполнена 3 пациенткам
с двусторонними параличами гортани и сопутствующим гипотиреозом (возрастные границы –
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26-64 года). Одной больной трахеостомия была
произведена в ургентном порядке. Оценка эффективности оперативного лечения проводилась
через 1, 6 и 12 месяцев после пластики гортани.
Пластику гортани выполняли экстраларингеальным доступом, она включала правостороннюю хордэктомию, правостороннюю аритеноидэктомию, латерофиксацию левой голосовой
складки и формирование ларингостомы. Для
пластики ларингостомы формировали кожнохрящевой лоскут с использованием хряща носовой перегородки, основание которого располагалось параллельно краю ларингостомы.
Полученные результаты и их обсуждение. У всех больных отмечено исчезновение
диспноэ после ларингопластики. Нарушение
репаративных процессов имело место у 2 больных и выражалось в отечности слизистой оболочки гортани в раннем послеоперационном

периоде и медленном заживлении послеоперационной раны. У одной пациентки через 1 месяц
обнаружено уменьшение просвета гортани без
нарушения дыхательной функции за счет воспалительных изменений в области удаленного
черпаловидного хряща, что потребовало назначения противовоспалительной терапии, а также
рубцевание в области комиссуры. Положительные функциональные результаты, достигнутые

через 1 месяц после операций, сохранялись в
течение всего периода послеоперационного наблюдения.
Выводы. Пластика гортани с использованием кожно-хрящевого лоскута, способствующая достижению стойких функциональных результатов, является эффективным способом лечения пациентов с двусторонними параличами
гортани на фоне гипотиреоза.

© В.В. Толчинский, Е.Н. Трофимова, Н.Г. Миро ненко, 2007

А.В.УТКИНА, М.Г.АЛЕКСАНДРОВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ СИНУСИТОВ
В диагностике синусита ведущее место
занимает эндоскопическое исследование носа,
при этом не всегда удается определить распространенность патологического процесса в околоносовых пазухах (ОНП) (C.В. Кузнецов и соавт., 1990). Компьютерная томография (КТ) и
магнитно-резонанская томография (МРТ) помогают хирургу избежать вскрытия не вовлеченных в патологический процесс ОНП, предотвратить повреждения важных анатомических
структур: мягкие ткани глазницы, зрительный
нерв, крупные сосуды, основание черепа (А.С.
Лопатин, 1998).
КТ ОНП может быть произведено в 2-х
проекциях – коронарной и аксиальной. КТ выявляет даже незначительные костные деструкции ОНП, однако дифференциальная диагностика мягнотканных структур при этом исследовании не велика. КТ сопряжена с ионизирующим излучением и ограничивает краткость
исследований у одного пациента в узкий период
времени.
МРТ ОНП выполняется в любой плоскости без изменения положения пациента, может
производиться в динамике многократно, не образует артефакты при наличии пломбировочного материала и металла. МРТ в отличие от КТ
дает хорошую дифференциальную диагностику
мягкотканых образований.
В нашей клинике с 2003 по 2007 гг. произведено 164 полисинусотомии. Из них КТ выполнена 115 (69,7%) пациентам, МРТ – 37
(22,6%). За это время проконсультировано 67
больных, которым было произведена МРТ головного мозга, и выявлены случайные находки в
ОНП.

Наиболее часто наблюдались расхождения между данными, полученными при эндоскописеском исследовании носа, и данными
МРТ ОНП, расхождение составило 62,4%.
При проведении КТ и МРТ следует учитывать, что плоскость “среза” может проходить
по стенке синуса или в непосредственной его
близости, в этом случае может возникнуть ложное впечатление тотального или частичного затемнения пазухи.
Наиболее часто встречающаяся погрешность – это неправильная интерпретация приходящих изменений кровенаполнения слизистой
оболочки полости носа и ОНП, происходящих в
процессе «носового цикла». При этом желательно повторить МРТ предварительно анемизируя
слизистую оболочку.
Вазомоторные проявления со стороны
нижних носовых раковин часто интерпретируются как явления острого или хронического ринита. Повторное исследование проводится после изменения положения головы пациента.
Применительно к исследованию ОНП
многие нормальные и патологически измененные ткани могут иметь одинаковые характеристики (В.Р. Гофман, В.В. Бондарчук, 1997; И.С.
Пискунов, 1998), для этого МРТ должно проводиться в двух режимах Т1 и Т2 для более точной интерпретации и детализации процесса.
Следует отметить, что в 19 (40,4%) случаях после МРТ для уточнения диагноза необходимо было произведение КТ, т.к. клиническая
картина и полученные эндоскопические данные
не соответствовали данным МРТ.
В заключении следует отметить, что
КТ является наиболее информативным мето-
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дом исследования в диагностике неопухолевых заболеваний ОНП. При наличии выявленной патологии ОНП при МРТ исследова-

нии в некоторых случаях целесообразно дополнительно прибегнуть к КТ или рентгенографии.

© А.В.Уткина, М.Г.Александрова, 2007

В.О.ШКОРБОТУН, О.Й.КІЗІМ, Т.В.МАРКІТАН (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН ПРОТЕАЗНО-АНТИПРОТЕАЗНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ З ФЛЕГМОНОЗНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГЛОТКИ ТА ШИЇ
Аналіз структури захворювань ЛОРорганів у пацієнтів, госпіталізованих в ЛОРклініку Київської обласної клінічної лікарні за
період з 1996 по 2006 рр., показав явну тенденцію до збільшення кількості хворих з гнійнозапальною патологією глотки. Якщо в 1996 році
надійшло в клініку 38 таких хворих, що склало
3,03% від усіх госпіталізованих, то в 2006 році
їх кількість становила вже 82, що склало 6,00%.
Подібна тенденція відмічена також і в інших
клініках (В.М. Бобров, 2003; Ф.О. Тишко, 2006;
Г.І. Гарюк та співавт., 2006).
І хоча головною ланкою в лікуванні хворих з цією патологією є хірургічне втручання,
разом з тим, не менш важливим у лікувальному
процесі залишається питання адекватної медикаментозної терапії.
Причиною
тонзилогенних
гнійнозапальних захворювань глотки та шиї є інфекційний чинник. Він спричиняє запальний процес, який розвивається за відповідними законами захисної реакції організму. Необхідно відмітити, що вже в першій фазі запалення відбувається значний викид біологічно-активних речовин – медіаторів запалення, вивільнення лізосомних ензимів, які шляхом протеолітичної дії
виявляють руйнівну дію не тільки на бактерії, а
й на тканини макроорганізму, (що призводить
до розширення зони деструкції). Тому, одним з
напрямків в лікуванні хворих з нагнійними процесами глотки та шиї є корекція стану протеазно-антипротеазної системи гомеостазу, що дозволить зменшити ризик розповсюдження гнійного запалення на прилеглі ділянки і тим самим
уникнути ускладнень.
Основними білками, що контролюють
протеолітичну активність у крові людини, яка в
значній мірі визначає процеси альтерації в тканинах при запаленні є α1-інгібітор потеїназ (α1ІП) та α2-макроглобулін (α2-МГ). Ці ферменти
забезпечують гальмування багатьох серинових
білокгідролізуючих ферментів і обмежують
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руйнівну дію протеаз. Необхідно відмітити, що
антипротеазна дія α2-МГ не обмежується лише
пригніченням протеаз, цей фермент опосередково має також вплив на калікреін-кінінову
систему, яка бере участь в регулюванні судинного тонусу, в процесах мікроциркуляції та
імунного захисту організму (К.Н. Веремеєнко,
О.П. Голобородько, А.И. Кизим).
Метою нашого дослідження було вивчення показників основних ферментів протеазноантипротеазної системи у крові хворих з нагнійними захворюваннями глотки та шиї.
Біохімічні дослідження були проведені у
16 пацієнтів з вказаною патологією. При надходженні в стаціонар та при виписці у кожного з
цих хворих визначались: загальна протеолітична
активність в сироватці крові, активність калікреїну, еластази та вміст α1-інгібітора протеіназ і
α2-макроглобуліна. Контрольну групу склали
здорові люди-донори.
У результаті проведених досліджень
установлено, що у всіх обстежених пацієнтів на
момент госпіталізації відмічалось значне підвищення загальної протеолітичної активності, в
тому числі (77,00%) активності калікреіна та
еластази. Установлено також, що при цьому у
більшості випадків має місце збільшення вмісту
в сироватці крові фермента α1 - ІП по відношенню до контрольної групи в 1,55-1,75 рази. Вміст
α2-МГ в системному кровотоці коливався і мав
оберненопропорційну кореляцію з активністю
калікреіна.
Слід зазначити, що при одужанні хворого
і зникненні клінічних проявів захворювання та
нормалізації лейкограми, в ряді випадків вміст в
сироватці крові α1 – ІП та α2 –МГ залишався
тривалий час підвищеним.
Таким чином, результати проведених нами
досліджень свідчать про наявність у хворих з
гнійно-запальними захворюваннями глотки та
шиї значних змін в протеазно-антипротеазній
системі, що проявляється зростанням протеолі-

тичної активності. Отримані дані вказують на
доцільність використання в комплексному лікуванні пацієнтів із зазначеною патологією препа-

ратів, які пригнічують протеолітичну активність
в системному кровотоці, з установленням оптимальних доз та тривалості застосування цих ліків.

© В.О.Шкорботун, О.Й.Кізім, Т.В.Маркітан, 2007

С.Э. ЯРЕМЧУК (КИЕВ, УКРАИНА)
РЕФЛЮКС И МЕТОДЫ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ В ОТОЛАРИНГОЛОГИИ
К большому сожалению, в настоящее
время не уделяется достаточно внимания рефлюксу кА причине развития целого ряда заболеваний верхних дыхательных путей. Впервые
связь между гастроэзофагеальным рефлюксом
(ГЭР) и его респираторными осложнениями
описали в 1955 году, однако лишь в семидесятых годах прошлого столетия эта концепция
получила широкое распространение.В настоящее время выяснены и научно обоснованы различные пути вызывающие респираторную патологию, связанные с ГЭР. При попадании кислого желудочного содержимого в дыхательные
пути возможно развитие рефлекторного бронхоспазма или ларингоспазма из-за раздражения
нейрорецепторов, либо напрямую за счет раздражения блуждающих нервов. Кроме того,
длительный контакт слизистой оболочки верхних дыхательных путей рефлюктантом приводит к развитию хронических фарингитов, гиперпластических ларингитов и гранулем готани,
синуситов и бронхиальной астмы. Так, сопряженность БА с гастродуоденальной патологией
носит стойкий, распространенный характер, а
деструктивно-воспалительные изменения СОЖ
регистрируются у 80-100% пациентов, страдающих астмой. Практический интерес вызывает оценка инфицированности слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori (Н. рylori), определение ее роли как в патоморфозе СОЖ, так и в
формировании у больных БА недостаточности
кардиального сфинктера пищевода. Пристальный интерес исследователей к сочетанию этих
патологий связан не только с высокой распространенностью симптомов ГЭР среди больных
БА (по разным данным, от 23 до 87%), но и с их
взаимным влиянием друг на друга Большинство
авторов сходятся во мнении о триггерной роли
желудочно-пищеводных забросов в развитии
приступов удушья: индуцировании бронхообструкции посредством раздражения окончаний
блуждающего нерва в нижней трети пищевода
желудочным соком или микроаспирации кислой

среды с химической стимуляцией рефлексогенных зон слизистой оболочки (СО) бронхов . Сообщается о корреляционной связи между тяжестью течения БА и выраженностью рефлюкса
[11], частотой эпизодов ГЭР и длительностью
астмы. Полагают, что БА, в свою очередь, может способствовать расширению пищеводного
отверстия и развитию рефлюксной болезни
вследствие вторичных дистрофических изменений диафрагмы или миопатического эффекта
применяемых в терапии астмы системных кортикостероидов и теофиллинов.
Заброс кислого содержимого желудка,
больше в проксимальные отделы пищевода, чем
в дистальные, приводит к появлению различных
ларингеальных симптомов и ларингоскопических находок гиперпластических процессов гортани и рецидивирующих гранулем гортани. Так
по данным Beck J, 1987 при исследовании 40
взрослых пациентов с ГЭР, у 25 отмечались постоянные ларингеальные симптомы, включающие кашель, дисфонию и фарингит. У этих пациентов при суточном РН-мониторировании
двумя датчиками, один из которых помещался
чуть дистальнее верхнего пищеводного сфинктера, показывал значительную проксимальную
экспозицию кислоты. Ночное подкисление в
верхнем отделе пищевода было отмечено более
чем у половины этих пациентов и ни одного из
15 пациентов контрольной группы. Авторы сделали заключение, что повышение кислотной
экспозиции в проксимальном отделе пищевода
связано с ГЭР, который является причиной ларингеальной симптоматики.
Материалы и методы.
Под нашим наблюдением находилось 30
больных хроническим фарингитом в стадии
обострения. Всем пациентам выполнялась
орофарингоскопия. Части больным (20 из 30)
выполнена рН-метрия. Болевые ощущения
оценивались по аналоговой болевой шкале
(С.В. Овечкин, М.С. Любарский, О.Г. Пекарев,
2001).
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В качестве терапевтического агента использован Пульцет – ингибитор протонной
помпы нового поколения. Режим приема 1 т. два
раза в день в течение 14 дней.
Результаты и их обсуждение.
Основными жалобами пациентов были:
боль в горле (100%), ощущение комка или инородного тела (80%), незначительное повышение
температуры тела (60%).
При орофарингоскопии выявлено атрофические изменения слизистой зева с инъекцией
сосудов (30%), гиперемированную заднюю
стенку глотки с увеличенными фолликулами
(70%). Изжогу отмечали лишь 16 из 50 пациентов. При сборе анамнеза выяснено, что 47 из 50
пациентов питались обильно перед сном, не соблюдали режим питания. При рН-метрии у 18 из
20 обследованных больных выявлено значительное повышение кислотности.
© С.Э.Яремчук, 2007
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После окончания курса лечения 25 больных отмечали выздоровление, а остальные 5 улучшение самочувствия, проявляющееся в
практически полном отсутствии жалоб. При
орофарингоскопии изменение цвета слизистой
зева с малинового на розовый выявлено в 100%
случаев, уменьшение размеров лимфатических
фолликулов в 70%, а улучшение трофики в
30%.
Выводы.
Применение препарата Пульцет (ингибитора протонной помпы) в лечении обострений
хронических фаринготов является обоснованным, так как данный препарат воздействует на
одно из основных звеньев патологического процесса – устраняет заброс кислого желудочного
содержимого, в результате воздействия которого поддерживается хронический воспалительный процесс.
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