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М АТЕРІАЛИ
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСІННЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ

«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ»

Р.А.АБИЗОВ, Н.В.БОЖКО, Л.В.САВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В ТЕХНІЦІ ВИКОНАННЯ ХОРДЕКТОМІЇ
У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ, ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ
Хірургічні втручання різного об’єму та
направленості є основним етапом в комплексному лікуванні раку гортані (Д.И. Заболотный,
Л.Г. Розенфельд, Ф.Д. Евчев, 2006). Сучасні
підходи в лікуванні онкозахворюваннь передбачають застосування органозберігаючих операцій.
Варіантам даного виду операцій притаманні певні недоліки, основний з яких –
обов’язкове видалення не тільки уражених, але
й частини неуражених тканин гортані, що не
може не впливати на її функції. Дефект у стінці,
що виникає після резекції, заміщується сполучною тканиною і врешті-решт деформує отвір
органа. Голосова функція значно порушується в
зв'язку з тим, що в місці операційного дефекту
розвиваються запальні та набрякові зміни тканини (К.Г. Селезнев, 2003).
Пошуки шляхів подолання зазначених
недоліків ведуться в кількох напрямках. Поява
технології електрозварювання відкрила нові
можливості виконання органозберігаючих операцій (хордектомія, розширена хордектомія) на
гортані. Метод електротермоадгезії оснований
на термічному преобразуванні тканин під дією
електричного току високої частоти – відбува-
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ється випаровування позаклітинної та внутрішньоклітинної рідини, розрив клітинних мембран
і утворення гомогенного субстрату, який складається з денатурованих білкових молекул еластину і колагену. При застиганні вони утворюють
білкові мостики, що утримують з’єднані поверхні тканин (Б.Е. Патон, 2004).
Під спостереженням знаходились 26 хворих, віком від 40 до 64 років, які перебували на
лікуванні в ЛОР-відділенні КОКЛ у 2006-2008
рр. з приводу раку гортані та підлягали хірургічному лікуванню в об’ємі хордектомії. Було
створено дві групи пацієнтів: основна 12 хворих
– хірургічне лікування проведене методом електрозварювання та контрольна 14 хворих – операції проводились за традиційною методикою з
використанням шовного матеріалу.
Оцінка результатів: в основній групі тривалість операції складала 40 хвилин, в контрольній 1 година 10 хвилин.
Реактивні явища в післяопераційній ділянці при ендоларингеальному дослідженні (непряма ларингоскопія) – у пацієнтів основної
групи були помірні. Загоєння проходило ніжним
рубцюванням рани на відміну від хворих контрольної групи.
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Критерії оцінки
Гіперемія

Набряклість

Інфільтрація тканин
Виділення

Основна група

Контрольна група
незначна, недовготривала – 7 випаднезначна, недовготривала – 10 випадках; ках;
помірна – 2 випадку.
помірна – в 5 випадках;
виражена – в 2 випадках.
незначна, недовготривала – 7 випаднезначна, недовготривала – 11 випадках; ках;
помірна –1 випадку.
помірна – в 6 випадках;
виражена – в 1 випадках.
не визначалась – в 10 випадках;
не визначалась у всій групі хворих.
помірна – в 3 випадках;
глибокий інфільтрат – в 1 випадку.
практично немає – 13 випадках;
практично немає у всій групі хворих..
серозний ексудат – 1 випадку.

Післяопераційних ускладнень в основній
групі не спостерігалось. В контрольній – у 1
хворого відмічався виражений набряк слизової,
що привело до розвитку стенозу гортані: консервативні заходи не купували процес, що привело до необхідності накладання трахеостоми. В
контрольній групі – в одному випадку спостерігалось розходження швів та загоєння рани вторинним натягом.
Таким чином, виконання хордектомії з застосуванням електрозварювання супроводжува-

лось надійним гемостазом без некрозу оточуючих тканин, що дозволило скоротити тривалість
виконання оперативного втручання за рахунок
часу необхідного для зупинки кровотечі та відмови від в’язання вузлів, при цьому в місці
втручання не залишаються сторонні тіла. По
лінії заварювання з'єднання слизової гортані
було герметичним та надійним. Позитивний досвід застосування електротермоадгезії дозволяє
використовувати його в хірургічному лікуванні
хворих на рак гортані.

© Р.А.Абизов, Н.В.Божко, Л.В.Савчук, 2008

Р.А.АБИЗОВ, Т.М.ГОЛУБОК-АБИЗОВА, А.О.БЄЛОУСОВА, О.Ю.РОМАСЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ГОСТРОГО РАДІОЕПІТЕЛІЇТУ ВЕРХНІХ
ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ В ПРОЦЕСІ ФОНІАТРИЧНОЇ
ТА ФОНОПЕДИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ
У хворих на рак гортані І та ІІ стадії, після
щадливих оперативних втручань, під час проведення післяопераційної телегаматерапії нерідко
(до 30%), виникає гострий радіоепітеліїт глотки
та гортані (Абизов Р.А., 2001, 2004 р). Застосування розробленої в лор – клініці НМАПО ефективної схеми лікування цієї патології (інгаляції
1% розчину дібунола, гранули кверцетина, полоскання розчином „Гівалекса”) не завжди забезпечує повну нормалізацію стану хворого за
короткий проміжок часу.
Залишкові явища гострого радіоепітеліїту
(сухість, гіперемія слизової оболонки, утворення сухих кірок), утруднюють проведення фоніатричної та фонопедичної корекції голосової функції.
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Для підвищення ефективності корекційних методик ми застосовували спрей для горла
„Аква Маріс” фірми Ядран (Хорватія), виготовлений на основі води Адріатичного моря. Препарат є стерилізованим гіпертонічним розчином
морської води, при його використанні забезпечується механічне очищення слизової оболонки
за рахунок розрідження слизу, усунення подразнення, підвищення місцевого імунітету, нормалізації фізіологічного стану слизової оболонки
глотки.
Метою нашої роботи було визначення
профілактичної та лікувальної дії спрею для горла „Аква Маріс” у хворих на гострий радіоепітеліїт верхніх дихальних шляхів в комплексі з
традиційними препаратами при проведеної фо-
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ніатричної та фонопедичної корекції голосової
функції.
Під нашим наглядом знаходилося 42 хворих на рак гортані І, ІІ стадії (всі чоловіки), які в
післяопераційному періоді (одно- та двобічна
хордектомія) застосовували променеву терапію
(СВД - 40-42 Гр.) одночасно з фоніатричною та
фонопедичною корекцією голосоутворення. Контрольною групою слугував контингент хворих
на рак гортані І, ІІ ступеня – 12 пацієнтів, яким
під час променевої терапії та корекції голосу
цей препарат не застосовувався. Хворим першої
групи призначалося традиційне лікування (дібунол, кверцетин, тощо) та впорскування препарату „Аква Маріс” на слизову оболонку глотки та
гортані під час фарингоскопії та непрямої ларингоскопії 4 рази на день по 3-4 впорскування.
Термін лікування складав від 3 до 4 тижнів, що
відповідало терміну занять по відновленню голосу та отриманому хворими курсу променевої
терапії.
Під час дослідження було встановлено,
що пацієнти, які застосовували спрей „Аква Маріс” менше відчували дискомфорт, тобто відчуття сухоті та подразнення, у них поступово зни-

кала захриплість голосу. Якість голосоутворення у цих хворих згідно спектрографічних характеристик була вище та відновлювалася на 5-6
днів раніше, ніж у осіб другої (контрольної)
групи.
Контролем ефективності лікування були
також мазки-відбитки з внутрішньої поверхні
глотки та гортані, взяті в період появи клінічних
ознак гострого та залишкового радіоепітеліїту
та через 5 днів після проведеного лікування. На
кінцевих препаратах спостерігали зменшення
комплексів дисквамованих епітеліальних клітин, в цитоплазмі яких знаходилися бактерії та
збільшення числа сегменто-ядерних лейкоцитів.
Таким чином, наш досвід застосування
спрею для горла „Аква Маріс” з профілактичнолікувальною метою у хворих на рак гортані під
час голосоутворюючого реабілітаційного періоду, свідчить про суттєве суб`єктивне та
об`єктивне поліпшення стану слизової оболонки
гортані та глотки та якості голосу, що дає можливість рекомендувати даний препарат для клінічного застосування у фоніатричному та фонопедичному лікуванні онкоотоларингологічних
хворих.

© Р.А.Абизов, Т.М.Голубок-Абизова, А.О.Бєлоусова, О.Ю.Ромась, 2008

Р.А.АБИЗОВ, Я.В.ШКОБА, Т.М.ГОЛУБОК-АБИЗОВА, С.С.САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ СУПРОВІД ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ СУБАТРОФІЧНИЙ
ТА АТРОФІЧНИЙ ФАРИНГІТ
Хронічний субатрофічний та атрофічний
фарингіт виникає внаслідок місцевих подразнень (пил, різноманітні хімічні чинники) слизової оболонки та тривалої відсутності носового
дихання. Найбільш вразливий на цю патологію
контингент – особи голосомовного фаху (освітяни, вихователі, актори, співаки).
Основними скаргами хворих є сухість, подразнення, першіння в горлі, утруднене відходження в`язкого слизу. Нажаль, численний арсенал медикаментозних препаратів, що застосовуються в лікуванні атрофічних та субатрофічних
захворювань глотки, не вирішує важливого питання – зволоження слизової оболонки. В зв`язку
з цим ми пропонуємо в комплексній терапії лікарських препаратів, поряд з лужними та масляними інгаляціями, змащуваннями слизової оболонки глотки 1% розчином йод-гліцерина, застосовувати спрей для горла „Аква Маріс”. Спрей
„Аква Маріс” на основі стерильної морської води
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застосовується для очищення, усунення подразнення та захисту слизової оболонки горла. Гіпертонічний розчин стерилізованої морської води
сприяє відновленню нормального фізіологічного
стану слизової оболонки глотки, змиває віруси та
бактерії, сприяє підвищенню місцевого імунітету, має місцеву протизапальну дію.
Під нашим спостереженням знаходилося
38 хворих з хронічним атрофічним (18 пацієнтів) та хронічним субатрофічним (20 пацієнтів)
фарингітом, у віці від 18 до 57 років, з них - 17
чоловіків. У 10 хворих констатовано загострення процесу.
Серед досліджуваного контингенту 22
особи мали голосомовний фах, а 16 хворих працювали в у мовах запиленого приміщення. Термін спостереження становив 3-5 місяців.
Скарги на сухість, свербіж в глотці у хворих, що приймали комплексне лікування та
спрей для горла „Аква Маріс”, який призначався
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

хворим 4-5 разів на день по 2-3 упорскування на
задню стінку глотки, поступово зникали через 12 тижні у більшості (32) хворих. Інші хворі відмічали зменшення неприємних відчуттів. Стосовно хворих, що мали загострення процесу покращення стану відбувалося на 3-4-й день після
початку комплексної терапії.
Фарингоскопічна картина також свідчила
про позитивний перебіг захворювання: при загостренні зникала гіперемія слизової оболонки,
при хронічних процесах слизова оболонка виглядала зволоженою при відсутності слизовогнійних кірок.
Отже, усвідомлюючи той факт, що запропонована схема лікування, не є в повному розу-

мінні, патогенетичною, її застосування у хворих
з хронічним атрофічним та субатрофічним фарингітом, суттєво покращує самопочуття пацієнтів, значною мірою, усуває основні симптоми
захворювання.
Спрей для горла „Аква Маріс” - препарат
простий в використанні, добре переноситься
хворими, системно не впливає на організм, застосовується з іншими лікарськими засобами
для лікування захворювань глотки, не має побічної дії, що дозволяє рекомендувати його для
пролонгованого лікування пацієнтів з хронічними атрофічними та субатрофічними захворюваннями глотки.

© Р.А.Абизов, Я.В.Шкоба, Т.М.Голубок-Абизова, С.С.Самойленко, 2008

Р.А. АБИЗОВ, В.О. ШКОРБОТУН, С.О. ЛАКІЗА, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, М.О. МЕЛЬНИК,
С.С. САМОЙЛЕНКО, В.В.КРИВША, І.І. ГОРІШНІЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ
ЗА ФАХОМ «ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ»
Інтернатура (первинна спеціалізація) є
обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх вищих медичних закладів
освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від
підпорядкування та форми власності, після закінчення якої, їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної
підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до самостійної лікарської роботи.
Інтернатура проводиться у формі очнозаочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації і
закладів післядипломної освіти та стажування в
базових установах охорони здоров'я. Підготовка
отоларингологів в інтернатурі проводиться за
навчальним планом, розробленим на підставі
типового навчального плану і програми інтернатури.
Основним завданням інтернатури є поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок, професійного рівня і підготовки
лікарів-отоларингологів до самостійної роботи в
ЛОР-кабінетах поліклінік і ЛОР-відділеннях
лікарень.
Типовим навчальним планом підготовки
лікаря-інтерна за спеціальністю "Отоларингологія" протягом дворічного терміну (22 місяці
– 3432 години) інтернатури передбачено: 12
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місяців (1872 години) – навчання на кафедрі
отоларингології та суміжних кафедрах і 10 місяців (1560 годин) – на базі стажування. В кінці
кожного циклу навчання на кафедрі проводиться екзамен, який складається із двох частин: підсумковий комп’ютерний тестовий контроль знань та іспит із засвоєння практичних
навиків.
Контроль є вкрай важливою складовою
частиною навчального процесу. При правильному використанні він може сприяти досягненню кінцевої мети навчання.
Першочерговою метою тестування є акцент на найбільш важливих моментах, представлених у даній темі. Тести є потужним стимулюючим фактором, і слухачі будуть вчити саме
те, що на їх думку буде оцінюватись. Контроль
допомагає усунути прогалини в навчанні і спонукає слухачів до широкого самостійного читання та активної участі в навчальному процесі.
Результат тестування особливо важливий при
вивченні клінічних дисциплін, що пов’язано із
різним спектром хвороб у пацієнтів та особливостями клінічних баз.
Оскільки зміст та стилістика питань мають певний вплив на процес засвоєння матеріалу, необхідно розробляти такі тести, котрі будуть сприяти досягненню задач навчання. Контроль практичних навиків заставляє слухачів пе-
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реходити із бібліотеки в клініку, де вони прагнуть отримати навики практичного характеру. З
другого боку, введення тестів, які оцінюють
тільки запам’ятовування ізольованих фактів,
заставляє слухачів «зубрити» підручники. Тому
при складанні питань множинного вибору ми
намагаємось сконцентрувати увагу на умінні
лікарів-інтернів інтерпретувати дані і приймати

рішення, що на нашу думку, є важливою складовою клінічних навиків.
На даному етапі розробляється удосконалена комп’ютерна тестова програма з використанням питань множинного вибору, ілюстрована малюнками та схемами, що є ще одним кроком у спробі досягти європейського рівня тестування лікарів-інтернів.

© Р.А. Абизов, В.О. Шкорботун, С.О. Лакіза, О.О. Пелешенко, М.О. Мельник, С.С. Самойленко,
В.В.Кривша, І.І. Горішній, 2008

В.Н. АНДРЕЕВ, В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОФИЗИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОТОМИКОЗОВ
Микотическая инфекция по-прежнему остаётся распространённой причиной наружных
отитов, достигая 27,4 % всех случаев (В.Р. Чистякова, И.В. Наумова, 2007). Несмотря на совершенствование противогрибковой терапии актуальность выбора метода физиотерапевтического воздействия при этой патологии сохраняется.
Целью данного исследования являлось
сравнительное изучение эффективности различных физиотерапевтических мероприятий, направленных на ускорение выздоровления больных, страдающих отомикозами.
Материалы и методы исследования
Нами был проведен анализ физиотерапевтических методов лечения у 55 больных с микотический наружным отитом. Кроме общеклинических исследований всем больным осуществляли целенаправленное микологическое исследование патологического ушного отделяемого,
включающее микроскопию нативного и окрашенного по Граму препаратов и культуральную
диагностику с посевом на среду Сабуро.
Соматическая терапия у всех пациентов
была общепринятой и одинаковой (антифунгальные препараты перорально, гипосенсибилизирующие средства и общеукрепляющее лечение). Кроме того, местно применяли антимикотические препараты, чаще других нафтифин и
тербинафин.
В первой группе (30 человек) применяли
гелий-неоновое излучение с длиной волны 0,63
мкм и мощностью генерации 10 мВт. Лазеротерапию проводили при помощи гибкого моноволоконного световода. Перед облучением производился тщательный туалет наружного слухово-
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го прохода. Экспозиция составляла одну минуту. На курс лечения назначалось 7 сеансов.
Вторая группа больных (25 человек) получала СМВ (синусоидальное модулированное
воздействие) с чередованием эритемной дозы
УФ-облучения. Излучатель при этом также вводили в хрящевой отдел слухового прохода. Мощность воздействия составляла 4 Вт, время - 5
минут, количество процедур на курс лечения - 7.
Критериями излечения являлись улучшение самочувствия больного, нормализация отоскопической картины, прекращение гноетечения
из уха, отрицательный результат контрольного
микологического обследования и отсутствие
рецидивов болезни в течение полугода.
Полученные результаты
и их обсуждение
При микологическом обследовании наиболее часто у пациентов обеих групп выявляли
аспергиллы (63,6 % случаев), кандиды (27,3 %)
и пенициллы (9,1 %).
У всех больных второй группы на вторые
сутки отмечались отёчность и гиперемия кожи
наружного слухового прохода, которые удерживались в течение трёх дней. Кроме того, у шести
пациентов после физиотерапевтического воздействия отмечались головные боли различной
интенсивности и продолжительности.
В группе пациентов, принимающих лазеротерапию, быстрее прекратились зуд и оторея,
значительно уменьшились гиперемия и мацерация кожи слуховых проходов, раньше исчезли
неприятные субъективные симптомы.
Значительное клиническое улучшение к
7-му дню отмечено у 80,0 % больных первой
группы и у 72,0 % - контрольной. МикологичесЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

кая эффективность при этом составила 86,6 % и
84,0 % соответственно.
Полное клиническое выздоровление к
моменту выписки из стационара (14 сутки) было
констатировано у всех пациентов.

Вывод. В сравнении с традиционными
физиотерапевтическими средствами лазеротерапия является эффективным и предпочтительным методом лечения пациентов, страдающий
отомикозами.

© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, 2008

С.В.АНДРЕЕВ, М.С.ЧЕРНЯВСКАЯ, И.П.СОКОЛОВА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
КУПИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
Проблема устранения боли после тонзиллэктомии остается актуальной и на сегодняшний день. Даже при проведенной операции на
высокопрофессиональном уровне, больного всегда беспокоят боли в глотке и затрудненное глотание. Данные симптомы более выражены, если
в анамнезе имел место паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс. Выраженный болевой
синдром
обусловлен
развитой
нейрорефлекторной системой глотки, парным оперативным вмешательством.
Любое неадекватное действие на организм ведет к активации веществ из группы
кининов, эти вещества нарушают проницаемость клеточных мембран, раздражают нервные окончания, что способствует возникновению боли. Для возникновения любого болевого ощущения необходимо раздражение нервных окончаний биологически активными веществами.
Цель нашей работы заключалась в том,
чтобы повысить эффективность лечения болевого синдрома у больных после тонзиллэктомии.
Ранее предлагаемые схемы лечения болевого
синдрома после тонзиллэктомии (анальгетики,
физиотерапевтические процедуры) назначались
после оперативного лечения. Учитывая, что
прием анальгетиков в таблетированной форме
само по себе способствует усилению боли в глотке нами был применен ВИБУРКОЛ. Это антигомотоксический препарат в форме суппозитория, который оказывает седативное, обезболивающее, жаропонижающее действие. Суппозитории назначали в первые 3-4 дня после опера-

ции. Для уменьшения болевого ощущения в
глотке и раздражений нервных окончаний был
использован пластырь ЛИДОКАИН 700 мг (50
мг/г адгезива на основе пропиленгликоля ), который прикладывали в области угла нижней
челюсти на 12 часов в первые двое суток после
операции.
Под нашим наблюдением находилось 17
пациентов после тонзиллэктомии. В первой контрольной группе (7) в послеоперационном периоде больные получали антибиотики, полоскание глотки антисептиками, анальгетики, физиотерапевтические процедуры. Вторая группа состояла из 10 больных, которые получали пластырную анестезию в области угла нижней челюсти (проекции миндалин) и ВИБУРКОЛ.
Вторая группа была разделена еще на две по 5
больных в каждой, в зависимости от времени
назначенной терапии. Так в первой А группе
пациенты получали назначенное лечение через
1-1,5 часа после оперативного лечения, а в группе А2 терапия была назначена за два часа до
операции.
Результаты проведенных исследований
свидетельствуют, что у больных в группе А1
болезненные ощущения в глотке проходили на
3-4 сутки, в группе А2 на вторые сутки, а в контрольной только на 4-5 сутки.
Таким образом, продолженный метод купирования болевого синдрома после тонзиллэктомии с применением пластырной анестезии и
ВИБУРКОЛА, является эффективным и может
широко применяться в практической отоларингологии.

© С.В.Андреев, М.С.Чернявская, И.П.Соколова, 2008
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В.Ф. АНТОНІВ, С.П. УШАКОВА, А.П. КОВАЛИК (МОСКВА, РОСІЯ)
ПОРУШЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ГОРТАНІ
ЯК СИМПТОМ НИЗКИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАНІВ
Порушення основних функцій гортані
(голосової, дихальної) можуть бути спричинені
низкою різноманітних патологічних процесів і
становищ, що локалізуються як в самій гортані
так і далеко за її межами і часто є причиною
значних труднощів у ранній діагностиці недуги і
діагностичних помилок. Переважна більшість
наших підручників з пропедевтики тих чи інших
захворювань складені так, що вивчення окремої
нозологічної одиниці йде від назви хвороби (готового діагнозу) через відповідну кількість необхідних обстежень до симптомів. В житті так
не буває. Складний процес діагностики починається від окремого, іноді мало помітного симптому, до комплексу прикмет через глибокий
аналіз і диференціацію до остаточного діагнозу.
Слабкість голосу, хрипота можуть бути і бувають ранніми, а не рідко й першими прикметами
різних за локалізацією та ґенезом захворювань.
Хрипота і стеноз гортані часто є проявами
розладу іннервації органу, в той час як порушення іннервації може бути наслідком багатьох
причин. До тих причин належать різні хвороби
щитовидної залози, вірусні інфекції (грипу, ГРЗ,
ГРВІ і ін.), пухлини та запальні процеси межистіння, патологія легенів і серця.
Для одностороннього паралічу гортані
характерні слабкість голосу або хрипота. Двосторонній параліч веде до утруднення дихання,
до гострого чи хронічного стенозу при збереженні фонаторної функції. Односторонній параліч частіше буває лівостороннім.
Оториноларингологи добре знають, що
при паралічі половини чи всієї гортані необхідно звернути увагу на верхівки легенів, серце,
трахею, стравохід, тобто – на межистіння. Але
треба пам’ятати, що порушення дихання, а потім і голосу можуть бути симптомами пухлин,
які скриваються в нижньому відділку гортані,
під голосовими складками. Ці пухлини часто є
причиною приступоподібного кашлю, ядухи.

Хворі звертаються до терапевта і деякий час
лікуються від бронхіту, чи навіть від астми.
Потрібно мати на увазі, що чутливість та
рухомість гортані забезпечуються блукаючими
нервами. Значить, патологія основи, а деколи і
порожнини черепа може стати причиною розладу голосу, утруднення дихання і ковтання (бульбарний параліч).
При обстеженні хворих з одно- чи двостороннім паралічем гортані, якщо не виявлено
патології в самій гортані, то виникає необхідність обстежити щитовидну залозу, легені, межистіння, коли і після цього причина паралічу
залишається не відомою, то треба звернути увагу на стан основи черепа (ІХ, Х, ХІ пари черепних нервів). Бажаною є консультація у невропатолога і ретельне обстеження скроневої кістки
та стану звукового і присінкового аналізаторів.
Причиною одностороннього паралічу гортані, що проявляється слабкістю голосу чи
хрипотою можуть бути пухлини основи черепа:
хемодектома югулярного гломуса, екстрамедулярна менінгеома. Ці пухлини мають характерну локалізацію. Першим симптомом цієї патології, як правило, є слабкість голосу або хрипота
(парез або параліч гортані).
Після обстеження щитовидної залози,
грудної клітини, а особливо, межистіння, вважають, що порушення іннервації викликано перенесеною вірусною інфекцією (грипу, ГРЗ,
ГРВІ). Починають відповідне лікування, якщо
воно не ефективне, чекають компенсації голосової функції гортані.
На підставі багаторічного досвіду клініки – більш як 1500 хворих пухлинами вуха і
основи черепа, поміж яких 15% тих, що скаржились на слабкість голосу і хрипоту. У всіх
цих хворих виявлені розлади іннервації гортані. У багатьох із них хрипота була одною з
перших ознак патології, що локалізувалась
далеко від гортані.

© В.Ф. Антонів, С.П. Ушакова, А.П. Ковалик, 2008
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І.В. БАЧИНСЬКИЙ, В.М. РИЖИК, В.І. ПОПОВИЧ, В.М. ВАНЧЕНКО, П.Ф. ДУДІЙ
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ
ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЛОБОВИХ ПАЗУХ
За останні роки проблема діагностики та
лікування захворювань лобової пазухи є актуальною в плані пошуку нових, оригінальних, сучасних методів діагностики та ефективного патогенетичного лікування.
Встановлено, що особливості анатомічної
будови остіомеатального комплексу (ОМК) є
однією з основних причин в патогенезі запальних захворювань фронтальної пазухи. Виникненню запальних процесів лобової пазухи сприяють: викривлення, шипи, гребені носової перетинки, синехії порожнини носа, збільшення передніх клітин решітчастої кістки, гіпертрофія
нижньої і середньої носової раковини. Всі ці
стани можуть приводити до обструкції вивідного отвору лобової пазухи.
Головне місце в діагностиці фронтитів все
більше займає комп’ютерна томографія, особливо це стосується планування ендоскопічного
оперативного втручання коли необхідне точне
знання архітектоніки кісткових структур порожнини носа і оточуючих його анатомічних
утворень.
Метою нашої роботи було: вивчити клінічний перебіг гострих і хронічних фронтитів в
залежності від патогенезу та обґрунтувати диференційовані патогенетичні підходи в їх лікуванні.
Консервативне лікування передбачало
відновлення нормального дренажу лобової пазухи і аерації її просвіту зі сторони носової порожнини, видалення патологічного вмісту і введення лікарських препаратів; стимуляція репаративних процесів слизової оболонки.
Хірургічне лікування хронічних фронтитів передбачало лобно-решітчасту трепанацію з
формуванням лобно-носового з’єднання.
Матеріали і методи
Для виконання поставленої мети нами було проведено обстеження та лікування 61 хворого із гострим та хронічним фронтитом. Проводилось: ендоскопічне дослідження носової порожнини середнього носового ходу, пів місяцевої щілини з оцінкою стану вивідних протоків
лобових
пазух,
їх
функціонування
та
комп’ютерна томографія лобових пазух у фронтальній проекції. Комп’ютерна томографія проводилась на апараті Emotion» фірми Siemens з
товщиною зрізу 2 мм, кроком томографії – 2 мм.
Всі хворі були поділені на 3 групи.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Результати
В першу групу входило 18 хворих – з гострим фронтитом, у яких були відсутні анатомоструктурні та патологічні зміни в порожнині
носа, середньому носовому ході та лобовоносовому каналі, які могли б бути передумовою
виникненню запальних змін в лобових пазухах.
При КТ дослідженні лобових пазух та лобово-носового каналу у цієї групи хворих спостерігали рівномірне потовщення слизової оболонки лобових пазух, за рахунок її набряку, в
окремих випадках лобово-решітчастого блоку,
що порушувало прохідність проксимального
відділу лобово-носового каналу.
В другу групу включено 12 пацієнтів з гострим та підгострим фронтитом.
При ендоскопічному дослідженні виявлено застійно гіперемовану слизову оболонку середнього носового ходу, поліповидно змінену в
ділянці вічка лобово-носового каналу.
При комп’ютерно-томографічному обстеженню лобової пазухи та лобово-носового
каналу змін зі сторони кісткових структур
останніх не виявлено. В м’яко-тканинних структурах (слизова оболонка середнього носового
ходу) виявлено звуження проксимального відділу лобно-носового каналу, його вічка, за рахунок вираженого набряку слизової оболонки та її
гіпертрофії, що викликало блокування вивідних
проток і порушувало дренажну і аераційну функцію лобових пазух.
В третю групу ввійшло 31 хворий із хронічними процесами лобових пазух. Це хворі з
хронічним гнійним, поліпозним, поліпозногнійним фронтитом, мукоцеле, піоцеле і ін.
При ендоскопічному дослідженні порожнини носа спостерігалися анатомо-структурні
зміни. Часті поодинокі або множинні синехії
між носовою перетинкою і середньою носовою
раковиною внаслідок проведених оперативних
втручань, або хронічних запальних процесів.
При КТ дослідженні лобових пазух та лобово-носового каналу відзначались: камерна
будова лобових пазух, анатомічна вузькість та
нерівномірність просвіту лобово-носового каналу, наявність кісткових виступів та викривлень
на протязі лобово-носового каналу.
Окрім змін кісткових структур КТ дослідження вказує на наявність гіперпластичнополіпозних змін в лобових пазухах, в ділянці
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формування лійки лобно-носового каналу, що
повністю блокує зв’язок пазухи х порожниною
носа.
Враховуючи виявлені зміни та особливості
анатомо-фізіологічної будови лобових пазух та
лобово-носового каналу у 15 хворих (54,8%) проведена операція розширена лобово-решітчаста
трепанація з метою відновлення прохідності лобової носового каналу з порожниною носа.

Висновки
При гострих та хронічних фронтитах в залежності від причин виникнення запального
процесу, виявлених за допомогою ендоскопічного та комп’ютерно-топографічного обстеження, необхідно вибирати відповідну тактику лікування, що забезпечує стабільні результати,
відсутність рецидивів.

© І.В. Бачинський, В.М. Рижик, В.І. Попович, В.М. Ванченко, П.Ф. Дудій, 2008

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ГРАМАТИКА ОТОЛАРИНГОЛОГА.
ПОЛІПОЗ НОСА: ОПЕРУВАТИ, НЕ МОЖНА, ЛІКУВАТИ КОНСЕРВАТИВНО
Вибір тактики лікування поліпозу носа залишається однією з найбільш складних проблем
в отоларингології. При огляді пацієнта з поліпозом носа лікар стоїть перед дилемою – «Оперувати чи лікувати консервативно?». «Грамотний»
підхід до вирішення цієї дилеми полягає в виборі
місця знаку пунктуації в реченні «оперувати, не
можна, лікувати консервативно».
Великі поліпи носа, ускладнення від полі-

позу носа, неефективність консервативного лікування – кома ставиться так: «оперувати, не
можна лікувати консервативно». Решта випадків
– слід кому ставити пізніше: «оперувати не можна, лікувати консервативно».
При застосуванні правил граматики в
отоларингології можна легко вирішувати дилему «оперувати чи лікувати консервативно» при
виборі тактики лікування поліпозу носа.

© С.Б. Безшапочний, 2008

С.Б.БЕЗШАПОЧНИЙ, В.В.ЛОБУРЕЦЬ, Н.Б.СОННІК, Б.А.КУЦЕНКО (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ПОРУШЕННЯ НОСОВОГО ДИХАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ
Проходячи через порожнину носа, повітря
зволожується, зігрівається, очищується від хімічних та пилових домішок, мікроорганізмів. Повітряний потік є адекватним подразником рецепторів слизової оболонки носа. При порушеннях
носового дихання виникають резонаторні розлади. Тому, неадекватне носове дихання може
спричиняти виникнення цілого ряду патологічних станів. Причин, що викликають порушення
носового дихання досить багато, основні з них
подані на схемі:
• Патологія носового клапану
• Сторонні тіла порожнини носа, носоглотки.
• Атрезія хоан
• Патологія переділки носа (Викривлення,
Шипи, Гребні, Синехії)
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• Захворювання порожнини носа:
– Гострий риніт
– Вазомоторний риніт
• Алергічний риніт (сезонний, цілорічний)
• Нейровегетативний риніт
• медикаментозний
– Гіпертрофічний риніт
– Атрофічний риніт
• Гострі та хронічні синусити
• Хоанальні поліпи
• Поліпозні риносинусити
• Новоутворення порожнини носа та носоглотки
• Захворювання носоглотки (аденоїдит,
аденоїдні вегетації)
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

В більшості випадків має місце поєднання
декількох факторів.
Однією з головних причин розвитку патологічних процесів у порожнині носа (ПН) й навколоносових пазух є зміни нормальної аеродинаміки повітряного потоку. Провідна роль у регуляції його розподілу належить носовому клапану, печеристій тканині носових раковин та
перегородці носа.
Повітряний струмінь здійснює вплив не
тільки на внутрішньоносові структури, але й на
рецептори вегетативної нервової системи, трійчастого нерва, судини. Потрапивши в порожнину носа, повітряний потік проходить через носовий клапан, закручуючись у спіраль. Далі турбулентний рух повітряного потоку стає ламінарним, іде в хоану по кривій лінії в загальному
носовому ході уздовж середньої носової раковини. Горбок носа (agger nasi) на латеральній
стінці порожнини носа перед місцем прикріплення середньої носової раковини й гачкоподібний відросток обмежують повітряному струменю шлях у середній носовий хід, завдяки чому
повітря, що вдихається, не змішується з повітрям, що потрапляє в середній носовий хід з передніх навколоносових пазух і не перешкоджає
його виходу. Однак, відсутність або недорозви-

нення клітини agger nasi й ґратчастої лійки, гіпоплазія й аномалії розташування гачкоподібного відростка, коли він перебуває в глибині середнього носового ходу, а також зміщений до перегородки носа передній кінець середньої носової раковини призводять до порушення нормальної аеродинаміки.
Комплексне лікування хворих із запальними захворюваннями носа та навколоносових
синусів включає застосування деконгестантів,
що необхідно, для забезпечення вентиляції та
дренажу навколоносових синусів. Патологічні
зміни середньої носової раковини, переділки
носа, також призводять до порушень носового
дихання та вентиляції навколоносових пазух і
вимагають проведення відповідного хірургічного лікування.
При виникненні утруднень носового дихання, особливо, коли вони носять тривалий,
стійкий характер, хворі потребують ретельного
обстеження. Його складовими повинні бути, в
першу чергу, оптична ендоскопія порожнини
носа та носоглотки. Усувати причини порушення носового дихання слід в якомога коротший
термін, пам’ятаючи, що це не тільки і не стільки
проблема носа, скільки проблема усього організму в цілому.

© С.Б.Безшапочний, В.В.Лобурець, Н.Б.Соннік, Б.А.Куценко, 2008

С.Б.БЕЗШАПОЧНИЙ, В.В.ЛОБУРЕЦЬ, О.Г.ПОДОВЖНІЙ, І.О.ГАПОНЕНКО
(ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ МІЦЕТОМ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ
На Україні відмічається досить стрімке
зростання кількості мікотичних уражень навколоносових пазух, що пов’язано з широким і часто нераціональним застосуванням потужних
антибіотиків, методів лікування, що пригнічують імунну систему. Питома вага грибкової патології при хронічному запаленні навколоносових пазух сягає 96%. Тому питання діагностики
та лікування грибкових захворювань носа та
навколоносових пазух є однією з актуальних
проблем ринології.
Найбільш розповсюдженою формою мікозу навколоносових пазух є неінвазивна форма
грибкового ураження – міцетома. 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
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

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, утрудненням носового дихання,
виділеннями й неприємним запахом з носа. Захворювання може протікати безсимптомно й
бути випадковою знахідкою.
В діагностиці міцетом велике значення
мають КТ та МРТ навколоносових пазух. Для
КТ характерна наявність в пазусі утворення
м’якотканинної щільності. На МРТ, виконаних в
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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 прибігаючи до більш інвазивних методів. Часто остаточну відповідь на всі питання дає ендоназальна
операція на уражених синусах.
Нами проведено обстеження та лікування
97 пацієнтів з міцетомами навколоносових пазух. Ураження верхньощелепної пазухи зустрічали у 52 (54%) пацієнтів, основної – 18 (18%),
лобної – 3 (3,1%), клітин гратчастого лабіринту
– 14 (14%), поєднане ураження декількох пазух
– 10 (10%).
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.
При міцетомі клиноподібної пазухи проводять латералізацію середньої носової раковини, ендоскоп уводять у верхній носовий хід та
зондом ідентифікують природний отвір клиноподібної пазухи, що розташовується медіальніше й нижче верхньої носової раковини. Співустя клиноподібної пазухи розширюють грибоподібним викусувачем медіально і до низу до діаметру 0,7-1 см. Патологічний вміст пазухи аспірують або видаляють 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 міцетома видаляється під контролем ендоскопів.
Хоча міцетома навколоносових синусів
відноситься до неінвазивних форм ураження, ми
вважаємо за доцільне системне призначення
протигрибкових препаратів у післяопераційному періоді у поєднанні з місцевою фунгіцидною
терапією. Обов’язковий ретельний туалет порожнини носа й розкритих порожнин з багатократним промиванням оперованих пазух через співустя розчином хіназолу. За пацієнтами слід
встановлювати тривале спостереження і протягом декількох місяців періодично проводити
ендоскопічний контроль. В разі рецидивування
захворювання (близько 12% пацієнтів) слід додатково проводити санацію синусів.

© С.Б.Безшапочний, В.В.Лобурець, О.Г.Подовжній, І.О.Гапоненко, 2008

В.В.БЕРЕЗНЮК, А.В.ЗАЙЦЕВ, Н.В.ШЕПЕЛЕНКО*, Е.Л.БИТЕВА
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, КИЕВ*; УКРАИНА)
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАСТРОЙКИ КОХЛЕАРНОГО ИМПЛАНТА
КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СЛУХОРЕЧЕВОМУ ТРЕНИНГУ
В последние годы в Украине активно внедряется кохлеарная имплантация (КИ), как высокоэффективный метод (ре)абилитации лиц с
большими потерями слуха, существенно улучшающий качество жизни тем, кто лишен возможности воспринимать мир во всем его многообразии.
КИ включает в себя многоэтапную комплексную систему мероприятий: предоперационное диагностическое обследование и отбор
пациентов, хирургическое вмешательство и послеоперационную слухоречевую реабилитацию.
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Настоящее сообщение посвящено мероприятиям, обеспечивающим слухоречевую реабилитацию пациентов, перенесших КИ.
К настоящему времени наш опыт базируется на 39 наблюдениях за пациентами, пользователями имплантов. Все пациенты прооперированы в ЛОР-клинике Днепропетровской медицинской академии в 2006-2008 годах.
Для оперативного вживления нами использовались 12-канальный кохлеарный имплант австрийской фирмы «Med-El» Combi-40+
(37 больных) со стандартным (34) и расщепленЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

ным Split-электродом (3) и Pulsar СI100 (2 больных) с дальнейшим подключением речевых
процессоров «Tempo+» и «Opus 2». Для проведения настроечных сессий мы используем программы CI.Studio+, Version 2.02, Maestro 2 и
универсальный вариант для всех типов имплантов Maestro 3.
Главным условием для получения максимально возможных результатов реабилитации
имплантированного пациента является правильная настройка речевого процессора кохлеарного
импланта. Она предполагает точную установку
пороговых уровней восприятия и максимально
комфортных уровней громкости, создаваемых
электрическими стимулами в каждом канале
(В.И. Примако и соавт., 2006; С.М. Петров, А.А.
Щукина, 2007). Только при этом условии может
быть достигнута основная цель настройки речевого процессора – обеспечение обработки звукового сигнала с помощью электрических импульсов.
Первый контроль состояния импланта
проводился интраоперационно. После введения
электрода в улитку выполнялась телеметрия и
регистрация рефлексов стременной мышцы
(ESR). Регистрация последних позволяла установить ориентировочные уровни максимально
комфортной громкости (MCL – most comfortable
level), необходимые для первой настроечной
сессии (Г.А.Таварткиладзе, 2006).
По данным ESR стапедиальный рефлекс
не был зарегистрирован нами в двух случаях
(предположительно из-за глубокого наркоза),
что составляло 5,1% от общего числа прооперированных пациентов (39). Еще у двух больных
регистрация рефлекса была невозможна по причине удаления стремени в ходе операции в связи
с использованием Split-электрода при облитерации улитки. Однако при последующем подключении речевого процессора у всех 4-х пациентов
были получены слуховые ощущения при стимуляции каждого из 12 каналов.
Первое подключение речевого процессора
производилось через 3-4 недели после операции
с учетом регистрации интраоперационных стапедиальных рефлексов, а также данных постоперационной телеметрии, т.е. измерения импеданса электродов и межэлектродного напряжения.
При подключении кохлеарного импланта
на каждый электрод по отдельности подавались
электрические импульсы, непосредственно стимулирующие волокна слухового нерва. Амплитудные характеристики стимулов определялись
пороговым (THR) и комфортным (MCL) уровнем восприятия тока, которые загружались в
память речевого процессора. Хотя стимулы как
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

по своей частоте, так и по интенсивности колебались в широких пределах, однако очень важно
что их параметры не выходили за пределы возможностей нейрона по восприятию электрической стимуляции. Настройка кохлеарного импланта как раз и состоим в выборе стратегии стимуляции и в определении ее параметров таким
образом, что бы стимулы соответствовали характеристикам нейронов слухового нерва (А.В.
Круглов, 2003).
Все пациенты, отобранные на КИ, по уровню слуховосприятия разделены на следующие
группы: позднооглохшие пациенты – постлингвальные (3 пациента); без слухового опыта (27
детей); с активным опытом ношения слухового
аппарата и аудиологической реабилитацией (9
детей).
У постлингвальных пациентов подключение и первые настроечные сессии вызывали меньше трудностей, поскольку они имели определенный слуховой опыт и практику речевого общения, что давало возможность оптимально настроить речевой процессор по субъективным
ощущениям.
Значительные сложности представляло
подключение и настройка речевого процессора
у детей с прелингвальной глухотой, так как большинство из них не имели опыта слухового
восприятия. В связи с этим, при настройке речевого процессора у таких пациентов применялись
только объективные методы, не требующие участия ребенка в оценке подаваемых стимулов. В
качестве такого метода в нашей работе мы использовали регистрацию стапедиального рефлекса на контралатеральном (неоперированном)
ухе при подаче электрического стимула на имплант с помощью импедансометра Impedance Interacustics AT 235h (Дания). Обнаружено, что
соотношения между значениями комфортных
уровней громкости и пороговых уровней стапедиального рефлекса по отдельным каналам значительно различаются как у одного пациента,
так и между ними. При первом подключении
процессора комфортный уровень громкости
(MCL) устанавливался несколько выше порога
рефлекса, а уровень порогов восприятия (THR)
составлял более 20% от MCL. Динамический
диапазон при этом находился в пределах 11-15
дБ. При следующих настройках MCL снижался
до порога рефлекса, а THR составлял 10% от
него.
Последующие настроечные сессии были
направлены на более точное определение THR и
MCL, что значительно влияло на расширение
динамического диапазона восприятия звуков, а
также подключались дополнительные алгоритмы обработки подаваемого сигнала.
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Таким образом, качественная настройка
кохлеарного импланта с учетом физиологических характеристик звукового анализатора являе-

тся важным и необходимым этапом подготовки
пациента к последующей слуховой реабилитации.

© В.В.Березнюк, А.В.Зайцев, Н.В.Шепеленко, Е.Л.Битева, 2008

В.В.БЕРЕЗНЮК, О.Д.ЛИВШИЦ, С.В.СОТНИКОВ, М.М.ТАТЬЯНЕНКО, Е.В.АЙРАПЕТОВА,
Н.И.КУПРИЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
У СЛУХОПРОТЕЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
С целью изучения влияния вентиляции
наружного уха у слухопротезированных больных на микрофлору наружного слухового прохода за период с 2005 по 2008 годы в Днепропетровской областной клинической больнице
им. И. И. Мечникова обследованы 43 слухопротезированных пациента, страдающих рецидивирующими наружными отитами. Это студенты
Днепропетровской Государственной металлургической академии, которые носили слуховые
аппараты с детства. До 2005 года они пользовались слуховыми аппаратами с индивидуальными ушными вкладышами без вентильного отверстия, а затем с 2005 г. в течение 3-х лет –
модифицированным вкладышем с двумя вентильными отверстиями, обеспечивающими приточно – отточную вентиляцию наружного уха.
До того, как пациенты стали пользоваться модифицированным ушным вкладышем, у них были взяты мазки из ушей на флору и чувствительность к антибиотикам. Затем забор материала производился каждые 3 мес, а через 1 год
и через 2 года после ношения вкладышей с двумя вентами произведена оценка результатов.
Прослежена динамика изменения микрофлоры,
а также частота обострений рецидивирующего
наружного отита в течение 3-х лет.
Забор материала проводился (пр. № 545
от 22.04.85г.) по следующей схеме. Кожа ушной
раковины обследуемых обрабатывалась 70%
спиртом с последующим промыванием физиологическим раствором. Затем содержимое наружного слухового прохода собиралось на стерильный ватный тампон. В течение 2 часов пробирки доставлялись в бактериологическую лабораторию, где производился посев на 4 среды:
кровяной агар, среда Чистовича, среда Сабуро,
сахарный бульон. Чувствительность к антибиотикам определялась при помощи дисков с аб
препаратами промышленного производства.

После проведенных исследований на наличие микрофлоры наружного слухового прохода у пациентов, носящих слуховые аппараты с
ушным вкладышем без вентиляционного отверстия получены следующие данные: грам «+»
флора у 31 (72,1%) чел; грам «-» - 5 (11,6%)
чел.; грибы - 5 (11,6 %) чел., посев роста не дал
– 2 (4,7%) чел.
У пациентов, пользующихся модифицированными ушными вкладышами с приточноотточной вентиляцией через 1 год высеяна следующая микрофлора: грам «+» у 28 (65,1%) чел,
грам «-» - 3 (6,9%) чел., грибы – 2 (4,7%) чел.,
посев роста не дал – 10 (23,2%) чел. Микробный
пейзаж у этих же больных через 2 года использования вкладыша с приточно-отточной вентиляцией выглядел так: грам «+» у 24 (55,8%) чел,
грам «-» -2 (4,7%) чел., грибы – 1 (2,3%) чел.,
посев роста не дал – 16 (37,2%) чел.
При сравнении наличия патогенной микрофлоры наружного слухового прохода до пользования вкладышем с приточно-отточной вентиляцией и после использования через год отмечается тенденция к уменьшению грам «- »
флоры в 1,7 раза, количество грибковой флоры
уменьшилось в 2,5 раза, грам «+» флора уменьшилась в 1,1 раза, «посев роста не дал» - встречается в 4,9 раза чаще. Анализ содержимого наружного слухового прохода у пациентов, носящих модифицированный вкладыш в течение 2-х
лет выявил, что грам «+» флора уменьшилась в
1,3 раз, грам «-» уменьшилась в 2,5 раза, количество грибов стало в 5,1 раза меньше, в «посеве
роста нет» – увеличилось в 7,9 раза.
За период наблюдения у пациентов до
использования модифицированного ушного
вкладыша частота обострений хронического
наружного отита составила в среднем 5,2 случая
в год (2005 г.), после – 3,3 случая в 2006 году,
0,9 случая в 2007 году.

© В.В.Березнюк, О.Д.Лившиц, С.В.Сотников, М.М.Татьяненко, Е.В.Айрапетова, Н.И.Куприенко, 2008
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В.В.БЕРЕЗНЮК, С.Н.ТЫМЧУК, А.В.КОВТУНЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАНА)
ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЛИТАКСЕЛА
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Роль химиотерапии плоскоклеточного рака головы и шеи была изучена недостаточно, и
это во многом объяснялось малой чувствительностью данной формы злокачественных новообразований этой локализации к химиотерапии.
Поиски повышения эффективности лечения больных плоскоклеточным раком головы и шеи
шли по пути использования новых противоопухолевых препаратов.
Очевидно, что наибольшим противоопухолевым эффектом при лечении плоскоклеточного рака головы и шеи обладают препараты
нового поколения – таксаны. Для усиления их
эффективности лечения были разработаны схемы
полихимиотерапии,
включающие
5фторурацил, производные платины и блеомицин.
Цель исследования: Повышение эффективности комбинированного лечения больных
раком верхних дыхательных путей, путем применения неоадъювантной полихимиотерапии на
основе паклитаксела.
Объект и методы исследования: исследование проводилось в период 2005-2008 годов в
ЛОР-онкологическом отделении Областной
клинической больницы им. И.И.Мечникова г.
Днепропетровска. Было проведено комбинированное и комплексное лечение 120 больным
плоскоклеточным раком верхних дыхательных
путей с применением ПХТ на основе паклитаксела (Митотакс, «Д-р Редди'с»). Группу сравнения составили 50 больных плоскоклеточным
раком верхних дыхательных путей которые получали комбинированное и комплексное лечение в этот период с применением ПХТ по схеме
PBMF. Все пациенты имели местнораспространенный характер опухолевого процесса с наличием регионарного метастазирования и ІІ-ой
клинической группой и были распределены на 3
группы в зависимости от методов их лечения
для дальнейшей сравнительной обработки результатов.
Пациентам всех групп лечение начинали с
двух курсов неоадъювантной ПХТ с различными вариантами введения препаратов но одинаковыми курсовыми дозами. При неоадъювантной модифицированной внутриартериальной
селективной полихимиотерапии производили
трансфеморальную (по методу Сельдингера),
высокоселективную катетеризацию ветвей наружной сонной артерии (НСА) первого и второЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

го порядка, а при необходимости с эмболизацией ветвей не участвующих в питании опухоли,
под контролем ангиографического комплекса
Philips Integris V3000. Проведение внутриартериальной инфузии цитостатиков с помощью
дозатора по схемам: ТР (курсовые дозы – паклитаксел (Митотакс) 175 мг/м2, цисплатин 75
мг/м2), PBMF (курсовые дозы: цисплатин 75
мг/м2, метотрексат 50 мг/м2, блеоцин 20 мг/м2,
фторурацил 500 мг/м2), с применением регионарной гипергликемии (5% раствор глюкозы) и
модификацией режимов инфузии и доз противоопухолевых химиопрепаратов, ежедневно, в
режиме длительного фракционирования, в течение 2 дней схема ТР и 5 дней по схеме PBMF.
Пациентам в группе системного (внутривенного) введения ПХТ по схеме ТР курсовые дзы не
отличались (паклитаксел (Митотакс) 175 мг/м2,
цисплатин 75 мг/м2). После курса ПХТ (операбельные формы – гортань, придаточные пазухи
носа) больным проводили радикальное хирургическое лечение с соблюдением всех принципов онкологической хирургии с последующим
послеоперационным курсом дистанционной
гамма терапии в дозе 40-45Гр. Больным с раком
ротовой части глотки проводили лечебный курс
дистанционной гамма терапии (ДГТ) в лечебной
дозе 70-75Гр.
Результаты исследований: проанализировав непосредственные и отдаленные результаты лечения больных раком верхних дыхательных путей трех групп, степень проявления
побочных реакций и осложнений, статистически достоверно доказано, что ответ опухоли и
лимфатических узлов на неоадъювантную полихимиотерапию достоверно выше в группах
больных с применением паклитаксела. В группах больных с применением паклитаксела отсутствует прогрессирование опухолевого процесса. Внутриартериальная селективная полихимиотерапия с применением паклитаксела
эффективнее внутривенной на 10%. Целесообразно использование ПХТ на основе паклитаксела с селективным внутриартериальным введением с целью повышения условий абластики
при хирургическом лечении вследствие девитализации опухоли и метастазов, что позитивно влияет на онкологическую еффективность
лечения больных. Модифицированный способ
внутриартериальной селективной полихимиотерапии позволил значительно повысить эф-
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фективность комбинированного химиолучевого лечения больных, а также снизить процент
побочных реакций и осложнений. В группах
больных получавших паклитаксел имеет место
достоверное увеличение трехлетней выживаемости до 13% при снижении показателей рецидивов и летальности до 1 года. Особенность,

сложность и разнообразие опухолевой патологии верхних дыхательных путей, значимость
этой области с функциональной и эстетической
точек зрения определяют необходимость комплексного подхода к диагностике лечению этой
категории больных с применением самых современных методик.

© В.В.Березнюк, С.Н.Тымчук, А.В.Ковтуненко, 2008

В.В.БЕРЕЗНЮК, А.А.ЧЕРНОКУР, Я.Б. СОКОЛЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ДВУХСТОРОННЕГО ПАРЕЗА ГОРТАНИ
Современная эндоларингеальная микрохирургия, в основе которой лежит использование функционально-щадящих методов хирургического лечения с применением высокотехнологичного медицинского оборудования, позволяет
оптимизировать лечение при двухсторонних
парезах гортани. Лазер широко применяется при
паралитических стенозах гортани. Для достижения хорошего функционального результата необходимо соблюдать определённые условия,
которые обеспечиваются достоинствами контактного лазера: отсутствие отека, быстрое заживление, отсутствие рубца или минимальная
его выраженность, стерильность воздействия,
отсутствие кровотечения. Использование щадящей хирургии актуально, т. к. большинство больных - это лица речеголосовых профессий и
для них результат операции определяет качество жизни, профессиональную пригодность.
В ЛОР-клинике Днепропетровской государственной медицинской академии мы успешно применили для хирургического лечения этой
патологии полупроводниковый лазер "Ликахирург", производства ЧМПП «Фотоника
Плюс» (г. Черкассы), длина волны излучения
980 нм.
Под наблюдением с декабря 2007 по май
2008 г. находилось 7 больных с двухсторонним
парезом гортани. У всех пациентов в анамнезе
была проведена струмэктомия по поводу опухо-

ли железы. Длительность заболевания от 1 года
до 4 лет. 5 больных были канюленосителями.
При непрямой ларингоскопии у всех пациентов диагностировано срединное положение
голосовых складок, полная неподвижность обеих половин гортани, размер голосовой щели не
превышал 2-3 мм.
Всем больным была выполнена лазерная
вапоризация одной голосовой складки при выходной мощности лазерного излучения аппарата
в непрерывном режиме в диапазоне от 4 до 6 Вт.
В послеоперационном периоде больные
деканулировались на 5-7 сутки. Осложнений в
послеоперационном периоде не было.
При динамическом наблюдении за течением раневого процесса нами установлено, что
воспалительные изменения в окружающих тканях начинают стихать к 5-6-м суткам; струп,
покрывающий рану, разрыхляется и постепенно
отторгается. Полное очищение раны заканчивается в различные сроки (от 7 до 10 дней). Заживление происходит без образования рубца и
выраженного нарушения голосовой функции.
Результаты: после проведенного хирургического лечения у всех больных достигнуты положительные результаты: восстановлено компенсированное дыхание через естественные дыхательные пути, сохранена удовлетворительная
голосовая функция. Длительность наблюдения
за больными от 2 до 6 месяцев.

© В.В.Березнюк, А.А.Чернокур, Я.Б. Соколенко, 2008
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Г.М. БЛУВШТЕЙН, А.С. ЖУРАВЛЁВ, М.В. КАЛАШНИК, В.В. АМОСОВ, Е.В. ДЕМИНА
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ИНВЕРСИЯ АКУСТИЧЕСКИХ РЕФЛЕКСОВ ВНУТРИУШНЫХ МЫШЦ
В ТОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ СЛУХОВОЙ СИСТЕМЫ
В публикациях последнего времени все
чаще упоминают об инверсии акустических рефлексов внутриушных мышц (АРВМ), в частности, при высоких потерях слуха (И.В. Иванец,
Ю.В. Левина, 2001), ретрокохлеарных слуховых
нарушениях, (Л.А. Карамзина, 2005; И.А. Белякова, С.П. Чайка, 2006), при отосклерозе
(Ол.Ол. Кицера, 2006, 2008). Тем самым получает подтверждение ранее выдвинутая концепция харьковских отоларингологов о природе и
диагностической значимости инверсии АРВМ –
феномена, который до недавнего времени рассматривался как артефакт, оставаясь одним из
загадочных аудиологических парадоксов. По
нашим данным, подобную аномалию часто можно встретить при фенестральных формах отосклероза (93±3%), при тяжелых сенсоневральных поражениях слуховой функции (35±1%),
разобщении цепи звукопроведения (во всех наших наблюдениях), при врожденном отсутствии
стременной мышцы (в единственном нашем наблюдении), при ганглионитах лицевого нерва
(во всех наших наблюдениях).
Нетрудно заметить, что для всех приведенных заболеваний, помимо инверсии АРВМ,
общим является в конечном итоге выпадение
завершающей фазы стапедиального рефлекса, то
есть отсутствие смещения цепи звукопроведения, а с ней и барабанной перепонки, в латеральном направлении. При выпадении стапедиального рефлекса возникает преобладание усилия мышцы-антагониста, напрягающего барабанную перепонку (тензора), с противоположным медиально направленным вектором. В этом
и состоит в самом общем виде биомеханика инверсии АРВМ (В.Ф. Филатов, Г.М. Блувштейн и
соавт. 1998, Г.М. Блувштейн, В.В. Амосов, 2001;
2003).
В отличие от стапедиального тензорный
рефлекс является односторонним, и потому он
проявляется исключительно при ипсилатеральной стимуляции в форме инверсии, а при контрлатеральной стимуляции в этом случае имеет
место арефлексия, что подтверждает и Ол. Ол.
Кицера (2008).
Какое прикладное значение может иметь
факт выявления инверсии АРВМ для суждения
о преимущественной локализации патологического процесса в слуховой системе? По нашим
данным среди всех мыслимых вариантов локаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

лизации уровней поражения слуха выявление
инверсии АРВМ втрое сужает круг различных
заболеваний, среди которых следует дифференцировать топику поражения акустического анализатора. Прежде всего наиболее вероятным
при инверсии АРВМ следует считать анкилоз
стремени, как проявление фенестральной формы отосклероза, причем уже на самых ранних,
так называемых доклинических стадиях данной
патологии, и в этом случае тест инверсии приобретает большое диагностическое значение
(В.В. Амосов, Г.М. Блувштейн и соавт., 2005).
Инверсия АРВМ может возникать, далее,
при тяжелой степени сенсоневральной тугоухости вследствие запуска тензорного рефлекса
тактильно-вибраторной составляющей мощного
звукового импульса, что свойственно данному
тригеминальному рефлексу при отсутствии стапедиального (Г.М. Блувштейн, В.В. Амосов,
2003). В этом случае результаты пороговой аудиометрии позволяют составить правильное
представление о причине возникновения инверсии.
При ганглиогите лицевого нерва инверсия
АРВМ сочетается с неврологическими проявлениями со стороны лицевой мускулатуры, а часто
и с практически нормальным слухом. Дефект
цепи звукопроведения при интактной барабанной перепонке является редкой аномалией. В
этом случае, в отличие от отосклероза, высокий
пик тимпанограммы по типу «Аd» позволяет
еще до оперативного вмешательства предвидеть
данную патологию. Аномалия среднего уха в
виде врожденного отсутствия стременной мышцы встречается крайне редко, и если сочетается
с отосклерозом, то обнаруживается только в
ходе операции, как это имело место в нашем
единственном наблюдении. Сама по себе данная
аномалия не оказывает существенного влияния
на остроту слуха.
Инверсия АРВМ при высоких потерях
слуха сенсоневрального характера может проявляться как при кохлеарной, так и ретрокохлеарной тугоухости. В этом случае распад акустического рефлекса в пролонгированном тесте «Decaj», данные отоневрологического исследования
либо проявления ФУНГ указывают на уровень
поражения слуховой системы.
Итак, выявление инверсии АРВМ, резко
сужая круг дифференцируемых уровней и ха-
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рактера патологического процесса, позволяет
исключить из рассмотрения большую часть заболеваний, при которых инверсия не встречается, и сосредоточить особое внимание на дифференциации исключительно той патологии, для
которой инверсия АРВМ свойственна. В случае
обнаружения инверсии АРВМ из 17 возможных
нозологических форм и уровней поражения акустического анализатора остаются для последующей дифференциации всего лишь 6 заболеваний: анкилоз стремени, кохлеит с потерей
слуха до 90 дБ и более, ретрокохлеарное поражение с потерей слуха 90 дБ и более, дефект

цепи звукопроведения, врожденное отсутствие
стременной мышцы и ганглионит лицевого нерва.
Инверсия АРВМ, как проявление недостаточности стапедиального рефлекса при сохраненной функции тензорного рефлекса, способна, таким образом, вносить в диагностический
процесс ценную дополнительную информацию
относительно уровня и характера поражения
слуховой системы. Поэтому представляется целесообразным, наряду с количественными параметрами импедансометрии, учитывать и данный качественный показатель.

© Г.М. Блувштейн, А.С. Журавлёв, М.В. Калашник, В.В. Амосов, Е.В. Демина

А.Л.БОБРОВ, О.М.БОРИСЕНКО, Т.П.КУФТИРЕВА, В.В.СЕМЕНОВА, А.Ю.МІНІНА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ФРН І АНТАГОНІСТА СА2+ - НІМОДИПІНУ
НА РЕГЕНЕРАЦІЮ ЛИЦЬОВОГО НЕРВА В ЕКСПЕРИМЕНТІ
В отоларингології проблема ураження
лицьового нерва є досить актуальною, внаслідок
порушення цілісності лицьового нерва при хірургічних втручаннях з приводу видалення пухлин
мосто-мозочкового кута (акустичних неврином,
неврином лицьового нерва), середніх отитах з
холестеатомою, пухлинах яремного гломусу,
ятрогенних ураженнях при хірургічних втручаннях на структурах середнього вуха та привушної слинної залози і т. ін.
З метою стимуляції процесів регенераторних процесів у нерві після проведення нейропластики головним чином використовуються
системні фармакологічні засоби (гормони, гангліоблокатори, АТФ, вітаміни тощо), однак існуючі фармакологічні стратегії мають переважно протизапальну та загальностимулюючу дію, і
не мають прямого стимулюючого впливу на регенерацію.
До групи хімічних ендогенних сполук, що
впливають на регенерацію периферійних нервів
відносяться білки групи нейротрофінів. Основні
представники цієї группи – фактор росту нервів(ФРН), отриманий з мозку нейротрофічний
фактор(ОМНФ), нейротрофині 4/5, циліарний
нейротрофічний фактор (ЦНТФ). Це ендогенні
розчинні білки, котрі як було продемонстровано,
інгибують нейрональний апоптоз і стимулюють
виживання нейронів спинальних гангліїв.
Спираючись на вище означені ефекти білків-нейротрофінів, нами був обраний для експе-
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рименту родоначальний цієї родини – фактор
росту нервів(ФРН), для вивчення його впливу
на регенерацію лицьового нерва після його аксотомії у пацюків.
З метою реалізації пошуку по визначенню
фармакологічного препарату дозволенного для
використанні у клінічній практиці, який би стимулював регенерацію лицьового нерва нами був
розглянутий антагоніст Ca2+ - німодіпін (1,4,dihydropyridine).
Мета: визначити вплив фактора росту
нервів і антогоніста Са2+ - німодипіну на регенерацію лицьового нерва.
Матеріали і методи: експеримент виконувався на дорослих щурах жіночої статі 150200 гр. Тварини були прооперовані в умовах
асептики та антисептики, під в/м наркозом кетаміну гідрохлоридом із розрахунку 100 мг/кг.
Хірургічне втручання складалось з пересічення
та невідкладного хірургічного відновлення цілісності нерва шляхом накладання анастомозу
«кінець-в-кінець». Тварини були розподілені на
4 групи в залежності від вивчення впливу фармакологічного засобу: 1 група (20 тварин) –
ФРH на ділянку анастомозу з утворенням депо
із Gelaspon, концентрація NGF rat – 50µg/ml
(Sigma) з гістологічною оцінкою на 6-й тиждень; 2 група (12 тварин) – ФРH на ділянку анастомозу з утворенням депо із Gelaspon, концентрація NGF rat – 50µg/ml(Sigma) з гістологічною
оцінкою на 14-й тиждень; 3 група (7 тварин) –
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

системне введення німодипіну; 4 група (7 тварин) – контрольна група. Результати оцінювались за допомогою гістологічного дослідження
регенеруючого нерва.
Результати: за результатами електронної мікроскопії в групах з NGF та німодипіном
було відмічено збільшення діаметру волокна на
15-20%, та збільшення діаметру осьового циліндру на 12-15% в порівнянні з групою контролю
та в порівнянні з контрольною стороною у тих
же тварин. Товщина мієлінової оболонки статистично не відрізнялась, однак якісно на елект-

ронограмах в групах контролю відмічається наявність нерівномірної гіпермієлінізації, та наявності великої кількості вакуолей на біль пізніх
строках 14 тижнів.
Висновки: ФРН і німодипін здійснюють
виражений статистично підтверджений нейротрофічний ефект на нейрони лицьового нерва
щурів, після його аксотомії. Ідентичність будови
нервових структур периферійних нервів щурів
та людини спрямовує нас на вивчення впливу
даних нейротрофічних факторів на регенерацію
лицьового нерва у людини.

© А.Л.Бобров, О.М.Борисенко, Т.П.Куфтирева, В.В.Семенова, А.Ю.Мініна, 2008

В.В. БОГДАНОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, М.М. КОБИЦКИЙ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ГИГАНТСКИХ МУКОЦЕЛЕ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ
Мукоцеле лобной пазухи (МЛП) является
доброкачественной псевдо-опухолью, которая
развивается, как правило, в отдаленном послеоперационном периоде после оперативных вмешательств на лобной пазухе. Медленный рост и
давление на окружающие анатомические структуры приводит к постепенному рассасыванию
костных стенок и смещению глазного яблока на
стороне поражения кнаружи и книзу. В ряде
случаев МЛП может достигать значительных
размеров и приводить к выраженным косметическим дефектам, развитию диплопии и снижению остроты зрения до амавроза. Длительное
необращение пациентов за медицинской помощью связано с отсутствием болей (если МЛП не
нагнаивается), боязнью хирургического лечения, финансовыми затруднениями.
Все способы хирургического лечения
МЛП можно разделить на три группы: 1-я группа – традиционные экстраназальные операции
(удаление оболочек и содержимого мукоцеле,
восстановление лобно-носового соустья с последующим дренированием образовавшейся
полости); 2-я группа – эндоскопическое вскрытие мукоцеле с повторным формированием лобно-носового соустья; 3-я группа – облитерирующие операции, направленных на ликвидацию полости без формирования соустья с полостью носа.
Нами разработана и на протяжении 8 лет
успешно применяется оригинальная методика
первично-отсроченной остеопластической фроЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

нтотомии при МЛП. За основу нами были взяты
результаты экспериментальных и клинических
исследований В.И. Диденко и соавторов (1987),
которые показали высокую эффективность облитерации полости лобной пазухи губчатой аутокостью из крыла подвздошной кости.
Методика операции следующая. После
проведения типичного оперативного доступа по
старому послеоперационному рубцу производится тщательное удалением содержимого мукоцеле и его оболочек (по-возможности без восстановления сообщения с полостью носа). Ревизию решетчатого лабиринта проводить необходимо в случаях наличия сопутствующего хронического этмоидита. Облитерацию образовавшейся послеоперационной полости на этом этапе производить нецелесообразно, поэтому указанную полость рыхло тампонируем марлевыми
тампонами с раствором антисептика. Кожную
рану не ушиваем. В послеоперационном периоде ежедневно производим перевязки со сменой
тампонов в течение 7-10 дней. За это время глазное яблоко смещается кверху и внутрь, образовавшаяся полость значительно (до 50%) уменьшается в размерах. Затем повторно производим
ревизию полости пазухи с удалением грануляций и выскабливание стенок пазухи. Это обеспечивает качественное удаление остатков слизистой оболочки лобной пазухи. Полость пазухи
туго заполняем губчатой аутокостью из крыла
подвздошной кости. Рану ушиваем послойно с
оставлением дренажной трубки для эвакуации

19

избытка раневой жидкости. В послеоперационном периоде проводим антибактериальную, гемостатическую и симптоматическую терапию. В
течение нескольких месяцев продолжается постепенное возвращение глазного яблока в исходное положение за счет отсутствия давления на
него со стороны лобной пазухи и естественных
процессов частичного рассасывания трасплантационного материала. Происходит восстановление подвижности глазного яблока, значительное улучшение остроты зрения, исчезает диплопия.

По предлагаемой методике прооперированно двенадцать больных с послеоперационными МЛП. Длительность наблюдения – 6 лет.
Рецидивов заболевания не отмечено. Во всех
случаях достигнут хороший косметический эффект. Мы считаем, что методика первичноотсроченной остеопластической фронтотомии
является высокоэффективным способом оперативного лечения гигантских мукоцеле лобной
пазухи и может быть рекомендована к широкому внедрению в практику оториноларингологических стационаров.

© В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, М.М. Кобицкий, 2008

В.В. БОГДАНОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, В.А. КРАСНИКОВ, Н.А. КАЛИНКИНА,
С.Е. ИВАНОВ, А.В. ГУЗЕВ (СЕВАСТОПОЛЬ, СИМФЕРОПОЛЬ, ФЕОДОСИЯ; УКРАИНА)
РИНОСЕПТОПЛАСТИКА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ТРАВМЫ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА
Последние годы отмечены непрерывным
ростом травматизма. Особенно часто наблюдаются повреждения костей лицевого скелета, из них
первое место занимают переломы костей носа.
Последствия травм носа проявляются не только в
обезображивании лица, но и в функциональных
расстройствах с возможным нарушением психики. Между тем изучению этого вопроса уделяется мало внимания и некоторые вопросы диагностики и лечения освещены недостаточно. Подтверждением служит высокий процент неудовлетворительных результатов реабилитации из-за
отсутствия четких и последовательных рекомендаций в осуществлении лечебных мероприятий.
По данным разных авторов, пациенты с острой
травмой костей лицевого скелета составляют от
общего числа стационарных больных с заболеваниями и травмами уха, горла и носа 3,6-4,6%.
Стандартом оказания помощи при переломе костей носа с деформацией является проведение редрессации с последующей фиксацией
костных отломков. Эффективность редрессации
составляет около 10%, что во многом обусловлено наличием деформации наружного носа
(НН) и носовой перегородки (НП) до травмы, а
также рядом других факторов (некачественно
проведенная редрессация, недостаточная фиксация костных отломков, неадекватное ведение
послеоперационного периода и т.д.). Проведенная в таких условиях редрессация неминуемо
приводит к появлению (или усугублению существовавшей) деформации НН и стойкому нару-
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шению носового дыхания (за счет образования
синехий между наружными стенками полости
носа и деформированной НП).
Мы считаем, что таким пациентам (при
отсутствии противопоказаний) показано проведение одномоментной риносептопластики в остром периоде травмы, что позволяет избежать
необходимости повторных хирургических вмешательств, откоррегировать форму носа и восстановить носовое дыхание. Утверждение некоторых авторов, что это значительно усложняет и
удлиняет лечение таких пациентов мы считаем
несостоятельным.
Преимуществами такого подхода к лечению пациентов с травмой костей лицевого скелета являются:
- возможность визуальной оценки характера травматических повреждений НП;
- возможность детальной репозиции костного отдела травмированной НП с удалением
мелких костных отломков;
- возможность реконструкции хрящевого
отдела НП с надёжной его фиксацией в анатомически правильном положении;
- предупреждение развития посттравматических гематом и абсцессов НП;
- предупреждение грубых рубцовых деформаций НП, нарушающих респираторную
функцию носа;
- устранение существовавших до травмы
и предупреждение развития посттравматических
деформаций НН;
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

- устранение необходимости проведения
повторных хирургических вмешательств и длительной реабилитации.
Нами на протяжении последнего года
произведено 5 таких операций. Во всех случаях получены обнадеживающие результаты:
достигнуто адекватное восстановление носо-

вого дыхания и формы наружного носа. Полученные результаты позволяют высказать оптимистическое утверждение, что риносептопластика в остром периоде травмы носа займет достойное место в арсенале отоларингологов стационаров разных уровней аккредитации.

© В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, В.А. Красников, Н.А. Калинкина, С.Е. Иванов, А.В. Гузев, 2008

В.В. БОГДАНОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, Н.Н. ХАЙБУЛЛАЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ АТРЕЗИИ ХОАН У ВЗРОСЛЫХ
Врожденная атрезия хоан (ВАХ) давно
привлекает внимание отоларингологов, так как
вопрос о происхождении данной патологии до
сих пор не до конца изучен. ВАХ возникает в
связи с тем, что в эмбриональном периоде мезенхимальная ткань, закрывающая в виде мембраны просвет хоан, полностью или частично не
рассасывается. В дальнейшем эта мембрана чаще всего окостеневает (образуется костная
ВАХ) или превращается в соединительную
ткань. Двусторонняя ВАХ может явиться причиной асфиксии и смерти новорожденного, поскольку у него нет рефлекса открывать рот для
дыхания, если отсутствует дыхание через нос.
При частичной атрезии хоан также возникают
патологические явления в виде неправильного
развития лицевого скелета, в частности передние верхние зубы растут неправильно, формируется высокое небо, а если атрезия односторонняя, то образуется высокое небо только с
одной стороны, носовая перегородка отклоняется в сторону атрезии. В настоящее время, по
данным зарубежной и отечественной литературы, на 5000-7000 новорожденных приходится
один случай врожденной атрезии хоан. В 90%
случаев атрезия хоан бывает костной. Соотношение девочки / мальчики (2:1), чаще встречаются односторонние атрезии (2/3 случаев).
В отношении показаний к операции при
атрезии хоан большинство авторов сходятся на
мнении, что оптимальный срок для хирургической коррекции хоанальной атрезии является возраст не старше 9 месяцев, поскольку у более
старших детей существует опасность деформации лицевого скелета. А у новорожденных детей при двусторонней атрезии хоан приходится
производить операцию в первые сутки их жиз-

ни, т. к. они не приспособлены компенсировать
дыхание через рот. До сих пор не существует
метода операции по устранению хоанальной
атрезии с гарантией отсутствия рецидива. Поэтому в послеоперационном периоде проводится формирование хоан путем длительного ношения трубок или специальных дилататоров
(стентов) для предотвращения рубцового заращения восстановленного просвета хоан. Оптимальный срок ношения устройства составляет
от 3 до 6 месяцев.
В ЛОР отделении КРУ «КБ им. Н.А. Семашко» за период с 1998 по 2008 г. на лечении
находилось 3 взрослых пациентов с атрезией
хоан: 1 больной с приобретенной и 2 – с поздно
диагностированной врожденной атрезии хоан.
Двусторонняя атрезия выявилась у 2 больных,
односторонняя – в 1 случае.
Первым этапом было произведено восстановление проходимости хоан эндоназальным
способом под ЭТН. В послеоперационном периоде после удаления тампонады носа и стихания
реактивных явлений начинали бужирование хоан
пищеводными бужами (№27-30) с целью предотвращения рецидива атрезии. После освоения методики проведения самобужирования пациента
выписывали на амбулаторное лечение с последующим ежемесячным контролем в клинике.
Бужирование проводили в течение 6 месяцев по
схеме: начиная с 2-х раз в день и заканчивая 1
разом в неделю. У всех пациентов удалось достичь формирования стойкого просвета хоан.
Использование методики самобужирования хоан пищеводными бужами в послеоперационном периоде позволяет избежать необходимости длительного ношения трубок и добиться формирования стойкого просвета хоан.

© В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, Н.Н. Хайбуллаев, 2008
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С.К.БОЕНКО, И.А.ТАЛАЛАЕНКО, Д.С.БОЕНКО, Л.В.КОТ, Н.А.ГЛАДКОВА, А.И.ГРИНЧАК
(ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОНИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
На протяжение многих лет тактика лечения полипозного риносинусита у больных с заболеваниями лёгких является причиной дискуссий между отоларингологами и пульмонологами.
Целью нашего исследования было изучение результатов оперативного лечения хронического полипозного риносинусита у пациентов
с бронхиальной астмой.
Материалы и методы. С 2004 по 2007
годы в Донецком ринологическом центре по
поводу полипозного риносинусита, ассоциированного с бронхиальной астмой, наблюдалось
34 больных. Мужчин было 15, женщин – 19.
Возраст больных колебался от 17 до 76 лет, сроки заболевания – от 3 до 7 лет. Предоперационное обследование включало видеоэндориноскопию, компьютерную томографию околоносовых
пазух (ОНП), общеклинические исследования,
спирометрию и консультацию пульмонолога.
В качестве предоперационной подготовки
все больные получили короткий курс общей
кортикостероидной терапии преднизолоном.
Операции выполнены эндоскопически под атаралгезией с управляемой гипотонией в сочетании с местной анестезией. Оперативное лечение
включало коррекцию внутриносовых структур,
создание широких соустий с ОНП и полипоэтмоидэктомию. В послеоперационном периоде
пациенты получали деконгестанты, муколитики,
а с 7-10-го дня назальные топические стероиды.
Состояние полости носа и эволюция бронхиальной астмы контролировалось при видеоэндориноскопии, спирометрии и с помощью специально разработанного опросника, который заполнялся больными. Сроки наблюдения составили
от 10 месяцев до 3 лет.
Полученные результаты и их обсуждение. При поступлении в ринологический центр
все больные предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания, 28 (82,3%) пациентов
отмечали головные боли, 33 (97%) – переднюю
и заднюю ринорею, 29 (85,3%) – гипосмию,
11(32,4%) – снижение слуха, 12 (35,3%) – ноч-

ной храп. На спиральных компьютерных томограммах у всех пациентов отмечены утолщение
и отёк слизистой оболочки ОНП, полипозные
массы в полости носа. Бронхиальной астмой
лёгкой степени страдали 6 (17,3%) больных,
средне-тяжёлой – 12 (35,3%) и тяжелой формой
заболевания – 16 (47,1%) пациентов. Весь объём
оперативного вмешательства был выполнен одномоментно у 13 больных (38,2%), а у 21 больного (61,8%) – в два этапа из-за значительных
анатомических изменений внутриносовых структур (искривление носовой перегородки, гипертрофия крючковидного отростка и клеток agger
nasi, аномалии средних носовых раковин) и массивного полипоза.
Средняя операционная кровопотеря составляла около 25 мл, интра- и послеоперационных осложнений мы не наблюдали. Восстановление носового дыхания отмечалось уже на 3 –
5 день, а субъективное улучшение назального
комфорта – к концу второй недели после операции. Нормализация видеоэндориноскопической
картины отмечена у 30 (88,2%) больных. Длительность пребывания пациентов в стационаре
составляла в среднем 7 дней.
На протяжение всего периода наблюдения
все больные отмечали значительное улучшение
«назального» статуса. У 20 (58,9%) пациентов
не зарегистрировано динамики симптомов бронхиальной астмы, у 6 (17,6%) отмечено улучшение состояния, позволившее им значительно
снизить дозы преднизолона и бронходилататоров и у 8 (23,5%) отмечено ухудшение, что выражалось в учащении астматических приступов,
дозы потребляемых стероидов и бронходилататоров, а также в отрицательной динамике показателей спирометрии.
Вывод.
Функциональная эндоскопическая ринохирургия при полипозном риносинусите у больных с бронхиальной астмой значительно улучшает качество жизни пациентов, но не оказывает существенного влияния на течение бронхиальной астмы.

© С.К.Боенко, И.А.Талалаенко, Д.С.Боенко, Л.В.Кот, Н.А.Гладкова, А.И.Гринчак, 2008
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Д.С.БОЕНКО, И.А.ТАЛАЛАЕНКО, С.К.БОЕНКО, Л.В.КОТ, Н.А.ГЛАДКОВА, А.И.ГРИНЧАК
(ДОНЕЦК, УКРАИНА)
АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ
И ПРИЛЕЖАЩИХ СТРУКТУР ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
В настоящее время благодаря развитию
компьютерной томографии (КТ) появилась возможность прижизненного изучения особенностей строения околоносовых пазух (ОНП). Клиновидная пазуха (КП) расположена в центре
черепа и может соприкасаться с передней, средней и задней черепными ямками, а также находящимися там нервами, кровеносными сосудами и долями головного мозга. Оценка их соотношения является важным условием адекватного хирургического лечения заболеваний КП.
Целью нашей работы было изучение
анатомических вариантов сторения КП и её
взаимоотношений с прилежащими структурами
основания черепа.
Материалы и методы. Нами проанализированы КТ-сканограммы ОНП и основания
черепа 200 пациентов хроническим риносинуситом, находившихся на лечении в Донецком
ринологическом центре с 2006 по 2007 годы.
Мужчин было 121 (60%) , женщин – 79 (40%).
Возраст больных колебался от 17 до 76 лет, сроки заболевания - от 3 до 7 лет. КТ-иследование
проводили до начала лечения на томографах
High Speed CT General Electric в сагиттальной,
аксиальной и коронарной проекциях. Объём КП
измеряли по планиметрическому методу, предложенному Г.Г.Автандиловым (1990) по формуле: V = (S1H + ….SnH), где V – объём пазухи; S
– площадь синуса на конкретном «срезе»; H –
толщина томографического «среза» (3 мм); n –
количество срезов. Исследовали толщину слизистой оболочки КП, степень пневматизации
крыловидного и переднего клиновидного отростков основной кости. Кроме этого, анализировали положение каналов Видиевого, зрительного, верхнечелюстного нервов и внутренней сонной артерии по отношению к КП.
Полученные результаты и их обсуждение. Диапазон объёмов КП, вычисленный пла-

ниметрическим методом, составил от 1,6 до
14,2 см3 (среднее значение 8,8+-0,53 см3). Полученные нами данные об объёмах КП несколько
выше общепринятых (2,9+-6,5 см3).
Утолщение слизистой оболочки КП обнаружено на КТ-сканограммах у 40 (20,0%) больных. Полипы и кисты КП определялись у 9
(4,5%) пациентов. Пневматизация крыловидного
отростка основной кости обнаружена у 79
(39,5%), переднего клиновидного – у 34 (17,0%)
больных. Протрузия Видиевого канала в КП
определялась у 79 (39,5%) пациентов. Она оказалась билатеральной у 30 из них (15,0%) и в
большинстве случаев встречалась у больных с
выраженной пневматизацией крыловидных отростков основной кости.
По данным КТ, протрузия каротидного
канала в КП была найдена у 10 (5,0%) больных, у 6 (3,0%) она была двухсторонней. У 8
(4,0%) пациентов в КП проходил канал зрительного нерва, при этом у 3 (1,5%) – билатерально. Эта анатомическая особенность чаще
определялась у пациентов с развитой пневматизацией переднего клиновидного отростка
основной кости.
Верхнечелюстной нерв, определяющийся
на сканограммах по протрузии foramen
rotundum, проходил в нижне-латеральной стенке
КП у 7 (3,5%) больных, во всех случаях с обеих
сторон.
Выводы.
1. Эндоскопическая хирургия КП связана
со значительным риском ввиду множества различных анатомических вариантов строения
клиновидной кости и прилежащих структур основания черепа.
2. Тщательный анализ и интерпретация
КТ-сканограмм основания черепа являются необходимыми при планировании любого эндоскопического вмешательства на КП.
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О.Д.БОНДАРЧУК, В.В.КІЩУК, О.Ф.МЕЛЬНИКОВ (ВІННИЦЯ, КИЇВ; УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ СИСТЕМНОГО ТА МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ
ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ ПРИ НАЯВНОСТІ
ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК ТА СУГЛОБІВ
При визначенні характерних змін в системі імунітету при тих чи інших захворюваннях
необхідно враховувати можливість впливу на
рівень різних параметрів місцевого та системного імунітету інших супутніх захворювань.
Для порівняння були відібрані тести стандартного протоколу імунологічного обстеження
хворих лабораторії патофізіології і імунології
Інституту оториноларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка АМН України, які рекомендовані
для хворих на хронічний тонзиліт. Відібрані
найбільш інформативні імунодіагностичні параметри, а також додатково апробовані тести,
для виявлення імунологічних змін при наявності
захворювань нирок та суглобів. До складу додаткових тестів введено визначення про- і протизапальних цитокінів і гама-інтерферона, вміст
яких дозволить провести аналіз молекулярних
механізмів виявлених порушень.
Використані параметри системного і місцевого імунітету мають різну діагностичну цінність.
Висока діагностична цінність:
- активність К кілерів приферичної крові..
- титри антитіл до стрептолізину О
- рівень IgM в сироватці крові
- дослідження Ig різних класів в ротоглотковому секреті
Відносна діагностична цінність:
- антитіла до лімфоцитів мигдаликів у титрі вище 1:20;
- число Т – лімфоцитів і їх субпопуляцій
- вміст Ц і К у периферичній крові;
- активність фагоцитарних клітин крові
Додаткові діагностичні параметри:
- дослідження антитіл до базальної мембрани клубочків
- дослідження анти –ДНК антитіл
- визначення IgE антитіл до сполучнотканинного антигену Cole
- визначення рівня ревматичного фактору
в сироватці
- визначення лактоферину в ротоглотковому секреті та сироватці крові

- вивчення вмісту цитокинів ІЛ-1, ІЛ-8 і
ІФН в сироватці крові.
Імунологічно обстежено 20 хворих на
хронічний тонзиліт без супутніх захворювань;
17 хворих при наявності захворювань суглобів;
20 хворих при наявності патології нирок. Контрольна група – 20 практично здорових донорів.
Аналізуючи параметри з високою діагностичною цінністю виявлено:
- відмінності в активності природніх цитотоксичних клітин у хворих на хронічний тонзиліт у поєднанні з враженням суглобів, хоча в
цілому показники цієї активності при всіх варіантах хронічного тонзиліту були більш високими, ніж в контролі;
- рівень антистрептолізину-О був дещо
вище у хворих на хронічний тонзиліт без супутніх захворювань, але характерних особливостей
для супутніх захворювань по рівню АСЛ –о виявити не вдалось;
- рівень IgM був вірогідно більш високим
у хворих на хронічний тонзиліт без супутніх
захворювань та у хворих на хронічний тонзиліт
з враження суглобів;
- дослідження гуморальних факторів локального імунітету показало, що у всіх груп
хворих знижено вміст секреторної форми IgA в
ротоглотковому секреті і підвищення рівня IgG.
Концентрація лактоферину була вірогідно знижена у хворих на хронічний тонзиліт з враженям нирок.
Таким чином, використання імунологічних тестів з високою діагностичною цінністю
для діагностики хронічного тонзиліту показало,
що не виявлено справжніх специфічних змін в
показниках імунітету, які б відрізняли хронічний тонзиліт з враженням суглобів чи хронічний
тонзиліт з враженням нирок. Природна кілерна
активність і титри антитіл до стрептолізину-О
підвищені у всіх груп хворих на хронічний тонзиліт; рівень IgM більш високий у хворих на ХТ
і ХТ з враженням суглобів, а вміст sIgA був вірогідно знижений у хворих на ХТ і ХТ з враженням нирок.
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А.А.БОНДАРЕНКО, М.А.ЗОЛОТАРЕВА, А.И.КОЛИСНИЧЕНКО, Л.В.ГУЛЯЕВА,
Л.Т.РАХМАТОВА, Н.Б.ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ, А.В.ЗАВАДСКИЙ, В.П.КАЛИНКИН
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ БИОПТРОН-КОЛОР-СВЕТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА НА КУРОРТАХ АР КРЫМ
Колоротерапия (хромотерапия, монохромини вариант) является дальнейшим развитием
Биоптрон-светотерапии белым светом, ее дополнением, но не заменой. К Биоптрону готовятся
ручным методом дутия по технологии «Античное стекло» дополнительные цветные фильтры-преобразователи, стекло которых имеет интенсивный стабильный цвет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый).
Эффект воздействия Биоптрона с монохромным фильтром зависит от длины световой
волны, ее узкого диапазона, от места воздействия (непосредственно на патологический очаг,
либо на отдаленную точку аккупунктуры). Цвета оказывают неодинаковое действие. Считается, что наиболее эффективны области красного
и синего цвета. Красный лечит все хроническое,
синий – все острое (С. Краков, Р. Джерару).
Колортерапевтические методики повышают эффект действия аппарата Биоптрон. Это
важно при необходимости быстрого достижения
клинического улучшения или выздоровления
пациентов (особенно на курортах). Преимущественно хромотерапия эффективна при острых и
хронических заболеваниях для снятия болевого
синдрома и проявлений воспаления.
Мы продолжили использование Б-света с
применением цветных фильтров в лечении 157
больных с острым средним отитом и наружными отитами в возрасте от 4 до 69 лет. Мужчин
– 106, женщин – 51. У 97 больных отмечена

хроническая патология носа, околоносовых
пазух, носоглотки. Лампа Биоптрон-компакт III
фирмы «Цептер Интернациональ Медикаль» с
дополнением 6 фильтров-преобразователей
(чаще синий и красный). Процедуры длились
от 6 до 10 минут от 4 до 6 сеансов. У 54 больных экспозиции проводились 2 раза в день. У
всех больных получены положительные результаты лечения (уменьшение воспалительных явлений, улучшение слуха). Длительность
лечения резко сокращена до 5-6 дней. Осложнений наружных и средних отитов не отмечено
ни у одного больного.
Колор-терапия Биоптроном обладает болеутоляющим эффектом, способствуе биостимуляции процессов регенерации, улучшает иммунную систему организма.
Разделение и изолированное использование
монохроматических
фильтровпреобразователей Биоптрон-света является дальнейшим шагом в совершенствовании электромагнитных поляризованных волн.
Цветной свет получил применение как терапевтический инструмент в различных медицинских программах (С.А. Гуляр, Ю.П. Лиманский, З.А. Тамарова, 2007), в том числе и в
практике отоларингологов. Наши наблюдения
подтверждают целесообразность применения в
отоларингологии колор-терапии Биоптрон в лечении заболеваний уха в амбулаторных и курортных условиях.

© А.А.Бондаренко, М.А.Золотарева, А.И.Колисниченко, Л.В.Гуляева, Л.Т.Рахматова, Н.Б.Загребельная,
А.В.Завадский, В.П.Калинкин, 2008

О.Н.БОРИСЕНКО, Ю.А.СУШКО, И.А.СРЕБНЯК, Н.С.МИЩАНЧУК, Е.Е.ПРОКОПЕНКО
(КИЕВ, УКРАИНА)
КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
Сотрудниками отдела микрохирургии
уха и отонейрохирургии ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко
АМНУ» произведено 76 кохлеарных имплантаций больным с двухсторонней сенсоневральной глухотой в возрасте от 1 года до 65 лет. 13
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пациентов имели постлингвальную глухоту,
т.е. имели слуховую практику до операции и
умели говорить. Из них у 3 пациентов глухота
возникла вследствие черепно-мозговой травмы
с двухсторонним переломом пирамид височных костей.
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Пациентка П. 22 года получила травму
после падения с лошади во время занятий выездкой. Кохлеарная имплантация была произведена через 1 год после травмы. На КТ височных
костей был установлен поперечный перелом
пирамиды, линия которого проходила через
капсулу улитки. Операция выполнялась по
стандартной методике без каких-либо особенностей.
У пациента Ч., 49 лет глухота возникла
вследствие баротравмы (взрыв). При этом у него
образовались перфорации барабанных перепонок с двух сторон. Первым этапом была выполнена морфологическая мирингопластика с последующим через 6 мес. проведением кохлеарной имплантации. Во время последней операции
было установлено смещение наковальни в сторону антрума, разрыв наковальне-стременного
сочленения, что усложняло проведение задней
тимпанотомии вследствие отсутствия традиционных анатомических ориентиров. Задняя тимпанотомия была выполнена от ямки наковальни
книзу параллельно контуру задней стенки наружного слухового прохода без сохранения костного мостика. Далее операция выполнялась по
стандартной методике.
Пациент К., 21 года получил ЧМТ и перелом основания черепа при сильном ударе тупого
предмета в области лба. При этом произошел
двухсторонний перелом пирамид височных кос-

тей со смещением пирамид медиально и кверху.
Во время операции гипотимпанальное пространство было принято за раздробленную капсулу улитки, в которую был помещен активный
электрод. При активации импланта у больного
не возникло слуховых ощущений, в связи с чем
была выполнена КТ височных костей. В результате удалось установить точное расположение
активного электрода и его взаимоотношение с
капсулой улитки. Была произведена реоперация,
во время которой удалялась задняя стенка слухового прохода, чтобы получить доступ к глубоко расположенной медиально капсуле улитки.
Кохлеостомия произведена на уровне ниши
овального окна. После введения активного электрода и его тестирования, была восстановлена
задняя стенка слухового прохода и произведена
мускулопластика операционной полости.
В первых двух случаях использовались
импланты Nucleus CI24 фирмы Cochlear, а в последнем имплант Combi 40+ фирмы MedEl.
У больных с переломом пирамиды височной кости при планировании операции кохлеарной имплантации с целью реабилитации слуха
большое значение имеет детальное изучение
данных компьютерной томографии, выполненной в трех проекциях. Это позволяет рационально планировать ход операции и избежать
ошибочного введения активного электрода по
ложному пути.
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А.Ю. БРЕДУН, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СЛЮНЫ,
СЛЕЗЫ И СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
И ГИПЕРТРОФИИ НЕБНЫХ МИНДАЛИН
Неспецифическим факторам защитных
механизмов слизистой оболочки верхних дыхательных путей уделяется значительное внимание, поскольку эти механизмы, по мнению многих исследователей, обеспечивают «первую линию защиты». За последние 5 лет изучались аспекты теоретической и практической значимости таких факторов как система неспецифических секреторных липопротеазных ингибиторов
(СЛПИ), элафина и лактоферрина, имеющих
различные механизмы действия, однако обладающих анфлогистивными, антибактериальными и антигрибковыми (лактоферрин) свойствами. По нашему предположению различия в им-
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мунологических механизмах возникновения и
течения таких патологических процессов в небных миндалинах как гипертрофия и хронический тонзиллит могут лежать именно в плоскости изучения активности лимфоидных (лимфоциты, лимфоидные фолликулы) и нелимфоидных (клетки моноцитарно-гранулоцитарного
рядов, эпителий слизистой, дендритные клетки)
клеток и структур слизистой оболочки верхних
дыхательных путей. Учитывая недостаточный
уровень современных знаний об иммунологических отличиях гипертрофии небных миндалин
от хронического их воспаления, были исследованы уровни гуморальных факторов неспециЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

фической защиты, таких как система СЛПИ и
лактоферин в смешанном секрете ротоглотки
(ССР), слезной жидкости (СЖ) и сыворотке
крови 29 больных хроническим тонзиллитом в
возрасте от 5 до 27 лет и 19 пациентов детского
возраста с гипертрофией небных миндалин 2-3
степени. Контрольная группа представлена 15
здоровыми донорами в возрасте от 6 до 30 лет.
Все материалы для исследований были получены в стадии ремиссии заболеваний, 8 -9 часов
утра, натощак, очищались центрифугированием
и хранились до постановки тестов при - 200 С в
течение 20 дней. Оба фактора определяли иммуноферментным методом с применением анализатора Stat-Fax 2100 (США) и набора для определения СЛПИ голландской компании Hycult
biotechnology, а для определения содержания
лактоферрина – Вектор-Бест (Россия).
Было установлено, что содержание
СЛПИ было наибольшим в СЖ и достоверно
снижено у больных ХТ, аналогичная тенденция
выявлена по содержанию СЛПИ в ССР, в сыворотке крови обследованных СЛПИ определялся в незначительном количестве и без отличий от контроля. Содержание лактоферрина
было наибольшим в ССР и достоверно снижа-

лось в ССР и СЖ больных ХТ, однако в сыворотке крови существенным было снижение
лактоферрина и у пациентов с гипертрофией
небных миндалин.
Как
известно
лимфо-эпителиальные
структуры небных миндалин оказывают существенное влияние на функциональную активность слезных желез, эпителия слизистой оболочки, в плане образования специфических иммуноглобулинов , особенно класса А. Результаты наших исследований свидетельствуют о том ,
что при хроническом тонзиллите ослабление
неспецифических антиинфекционных механизмов может быть следствием недостаточной
функциональной взаимосвязи между лимфоидными и нелимфоидными клетками структур
лимфоглоточного кольца и слизистой оболочки.
Гипертрофия небных миндалин не сопровождается существенными отклонениями со стороны
исследованных факторов, что с одной стороны
позволяет использовать выявленные изменения
в дифференциальной диагностике, а с другой –
использовать параметры содержания СЛПИ и
лактоферрина в СЖ и ротоглоточном секрете в
качестве оценочных критериев эффективности
проводимой терапии.

© А.Ю. Бредун, Д.Д. Заболотная, О.Ф. Мельников, 2008

О.Ю. БРЕДУН, А.А. ЛАЙКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОТРУЄННЯ НАЗАЛЬНИМИ ДЕКОНГЕСТАНТАМИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ
Безрецептурний продаж багатьох ліків у
вітчизняних аптеках призводить до негативних
наслідків – збільшується кількість випадків самолікування, часто хвороби мають стерту клінічну симптоматику, переходять в хронічний перебіг, що може привести до тяжких ускладнень.
В педіатричній практиці безконтрольне викори-

стання ліків, крім того, призводить до тяжких
отруєнь.
Було проведено ретроспективне дослідження частоти отруєнь назальними деконгестантами за матеріалами відділення токсикології
УДСЛ "ОХМАТДИТ" за період 2000-2006 рр.
(табл.).

Частота отруєнь назальними деконгестантами
за даними відділення токсикології УДСЛ "ОХМАТДИТ"
Група препаратів
Нафазолін
Оксиметазолін
(ксилометазолін)
Епінефрин
(фенілефрин)

Роки
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

6,56 %

6,75 %

3,59 %

4,56 %

3%

3,24%

3,34%

0,27 %

0,13 %

0,57 %

0

0

0,34

0,2

0

0

0

0

0

0

0
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Як можна бачити з таблиці, частіше діти
отруювались препаратами з групи нафазоліну. На
порядок нижче кількість дітей з отруєнням препаратами з групи оксиметозаліну (ксилометазоліну). Отруєнь препаратами з групи епінефрину
(фенілефрину) за даний період не визначалось.

Таким чином, можна опосередковано
стверджувати, що сьогодні самими нетоксичними, а значить безпечними серед назальних деконгестантів для використання в педіатричній
практиці є препарати групи епінефрину (фенілефрину).

© О.Ю. Бредун, А.А. Лайко, 2008

В.М.ВАНЧЕНКО, В.І.ПОПОВИЧ, Н.А.КОМАШКО, І.В.БАЧИНСЬКИЙ, Н.М.КУДЕРСЬКА
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ
ПОРОЖНИНИ НОСА ТА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ
Запальні захворювання носа та приносових пазух являють собою важливу соціальну
проблему не тільки в отоларингології, але й у
медицині загалом. На теперішній час риносинуїти є найбільш розповсюдженими захворюваннями ЛОР-органів, та займають одне з провідних місць в структурі захворювань верхніх дихальних шляхів (Д.І. Заболотний, А.С. Лопатин,
А.Г. Волков).
Не дивлячись на вдосконалення методів
діагностики та лікування, за останні 20 років
кількість хворих параназальними синуїтами збільшилась в три рази, а питома вага госпіталізованих з приводу захворювань приносових пазух
зростає кожний рік на 1,5-2% (С. З. Піскунов і
співавтори, 2003).
Актуальність вивчення проблеми риносинуїтів зумовлена ще і тим, що вона виходить
далеко за рамки оториноларингології і тісно
пов’язана з бронхолегеневою патологією, алергізацією організма та змінами в місцевому та
гуморальному імунітеті (С.З. Піскунов і співавтори, 1995).
Найбільш розповсюдженими методами
хірургічного лікування хронічного синусита є
різноманітні способи полісинусотомій. В даний
час ще досить широко використовуються традиційні підходи, які мають суттєві недоліки, оскільки як радикально не було б виконане подібне
втручання, із-за складності анатомічної будови
хірургу практично ніколи не вдається широко
вскрити всі вражені пазухи, а це означає, що
залишається ймовірність персистенції запального процесу, що може призвести до рецидиву.
Крім того радикальне хірургічне втручання порушує архітектоніку порожнини носа, сприяє
розвитку рубцевих та атрофічних процесів в
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слизовій оболонці та призводить до втрати її
захисних функцій.
Ефективність хірургічного лікування хронічного синусита суттєво збільшилась з початком застосування ендоскопічної техніки та використання функціонально-ощадливого принципу хірургічного лікування (Д.І. Заболотний,
І.С. Зарицька, 1998; В.В. Березнюк і співавт.,
1998; С.З. Піскунов і співавт., 2003).
В нашій роботі ми провели аналіз віддалених результатів диференційованих підходів в
хірургічному лікуванні різних форм хронічних
риносинуситів та порушень анатомічних утворень порожнини носа та синусів.
За період 1995-2007 роки під нашим спостереженням знаходилось 900 пацієнтів із патологією параназальних синусів.
В період з 1995 по 2001 рік було прооперовано та проаналізовано історії хвороб 450 пацієнтів. Хворим було проведено наступні оперативні втручання:
- підслизова резекція носової перегородки
– 142 (31,5%);
- сегментарна підслизова резекція носової
перегородки – 63 (14%);
- гайморотомія по Колдуел-Люку – 85
(18,8%);
- конхотомія – 15 (3,3%);
- електрокаустика нижніх носових раковин – 40 (8,9%);
- поліпотомія – 105 (23,3%).
З появою в клініці ендоскопічної техніки
в період з 2001 по 2007 роки прооперовано та
проаналізовано історії хвороб 450 хворих, яким
проводились наступні оперативні втручання:
- підслизова резекція носової перегородки
– 43 (9,5%);
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

- сегментарна підслизова резекція носової
перегородки – 162 (36%);
- крістектомія – 36 (8%);
- підслизова вазотомія нижніх носових
раковин – 65 (14,4%);
- гайморотомія по Колдуел-Люку – 16
(3,5%);
- ендоскопічна поліпотомія – 128 (28,8%).
Операції нами виконувались з використанням жорстких ендоскопів фірми «Карл
Шторц».
Аналізуючи характер оперативних втручань, ми бачимо, що з появою ендоскопічної
техніки перевага віддавалась малоінвазивним,

органозберігаючим оперативним втручанням з
можливістю візуалізації операційної порожнини
та мінімальною травматичністю слизової оболонки. Значно зменшилась кількість підслизових резекцій носових перегородок та гайморотомій по Колдуел-Люку, але в той же час спостерігається тенденція збільшення сегментарних
резекцій та крістектомій, підслизових вазотомій,
ендоскопічних поліпотомій та сінусотомій.
Отже з використанням ендоскопічної техніки змінилась структура оперативних втручань
та розширились можливості фізіологічної реконструкції анатомічних структур синусів та порожнини носа.

© В.М.Ванченко, В.І.Попович, Н.А.Комашко, І.В.Бачинський, Н.М.Кудерська, 2008

В.М.ВАСИЛЬЄВ, О.М.НАУМЕНКО, В.П.ТЕРЕЩЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ У ХВОРИХ НА ОЗЕНУ
Сучасні морфологічні і в тому числі електронномікроскопічні дослідження дозволяють
вивчити особливості будови слизової оболоки
носа у хворих на озену на внутріклітинному рівні і показати нові грані патоморфозу цього захворювання. Об’єктом нашого патоморфологічого дослідження були біоптати слизової оболонки (СО) хворих на хронічний атрофічний
сморідний риніт (ХАСР) з ділянки носової перегородки на відстані 15-20 мм. від переднього
краю, отримані при хірургічному втручанні у 22
пацієнтів. Ми вивчили стан епітеліального покриву, власне слизову оболонку, судини та слизові залози.
Як відомо при озені епітелій СО носа метаплазується з війчастого в багатошаровий плоский. Проведені нами дослідження показали, що
ці зміни відзначаються такою значною дегенераційною перебудовою, при якій поверхневий
шар стає подібним до епідермального покриву
шкіри. При прогресуванні ХАСР (2 стадія озени) епітелій СО, переважно замість багаторядного циліндричного війчастого, був представлений багатошаровим сплощеним зроговілим, де
добре розвинуті шипуватий, зернистий та роговий шари. Ми простежили етапи розвитку плоскоклітинної метаплазії і виявили при цьому напрямок диференціювання базальних (камбіальних) клітин, який змінюється із звичного (в бік
війчастого епітелію) на нетиповий – у бік плоского, що свідчить про незворотній характер меЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

тапластичної перебудови епітелію СО носа при
озені.
Крім того, ми документували при озені
важливі з клінічних позицій ознаки – дуже близьке розміщення до поверхні, яку покриває стоншений плоский одношаровий (а інколи – взагалі з явищами десквамації) епітелій, кровоносних судин, що уможливлює їх часте пошкодження й виникання кровотеч, та субепітеліальних (часто – гіпертрофованих) нервових закінчень, що обумовлює підвищену болючість при
спробі видалення кірок.
У власне СО носа при прогресуванні озени при ІІІ стадії захворювання був знайдений
грубий склероз при якому практично були відсутні еластичні волокна і типовими поставали
вогнища гіалінозу, коли пучки колагенових волокон втрачали фібрилярність та зливались в
однорідну щільну хрящоподібну масу. За цих
умов якщо поруч знаходились клітинні елементи, то вони зазнавали атрофії. Круглоклітинні
інфільтрати виявлялись лише в окремих локусах
і тільки при початковій першій стадії озени.
Водночас ми спостерігали патологічні
зміни в мікросудинах СО носа, Нами було виявлено збільшення кількості люмінальних цитоплазматичних відростків ендотелію клітини та
еритроцитарний сладж у просвіті судини, що,
порушуючи її прохідність, обмежує приток крові до вогнищ альтерації і перешкоджає перебігу
запальної відповіді. Зміни кавернозних судин
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СО носа прогресували від початкової до вираженої й регресивної стадій ХАСР. При світлооптичних дослідженнях кавернозні судини були
представлені тонкостінними венулами, заповненими еритроцитарними агрегатами, деякі синуси поставали напівпустими, частково спалими
чи ж незначно спазмованими. Отже, такі виразні
пошкодження печеристих (кавернозних) судин
СО носа при озені нівелюють їх функції і сприяють поглибленню гіпоксії та розвитку склеротичних змін в СО носа.
Щодо залоз при озені, то в них були представлені як слизові, так і серозні клітини з переважанням останніх. Виявлялись клітини з ліпідними краплями. Самі по собі залози мали нормальну будову за відсутності пошкоджень і кіс-

тозної трансформації. Типовими були слизові
клітини з дрібними гранулами, які не характерні
для незміненої СО носа і свідчать про трансформацію біохімічних властивостей слизу. Серозний секрет залоз був з домішкою ліпідів, мав
густішу консистенцію і звісно більшу здатність,
у порівнянні зі слизовим, швидко підсихати.
Виявлене явище показує причину утворення
кірок і великих кіркових конгломератів в порожнині носа у хворих на озену.
Таким чином, проведені нами патоморфологічні дослідження дозволили не тільки деталізувати і прослідкувати в динаміці характер морфологічних змін СО носа при озені але й дали можливість краще зрозуміти і водночас обґрунтувати
ряд типових симптомів цього захворювання.

© В.М.Васильєв, О.М.Науменко, В.П.Терещенко, 2008

Н.В.ВАСИЛЮК, В.І.ПОПОВИЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
МОРФОЛОГІЧНІ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ
ПАЗУХИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СИНУСИТ ТА ОБТЯЖЕНИЙ
ГЕПАТОЛОГІЧНИЙ АНАМНЕЗ
Відомо, що більшість протеїнів, які забезпечують репаративні властивості тканин та є
каталізаторами біохімічних реакцій, спрямованих на санацію будь-якого гнійного вогнища
синтезуються гепатоцитами. Саме тому, більш
чи менш виражена функціональна неспроможність гепатоцита, внаслідок перенесених у анамнезі органічних захворювань печінки у хворих
на хронічний гнійний синусит може мати вплив
на перебіг запалення у приносових пазухах.
З цією метою, нами у 22 пацієнтів на хронічний гнійний синусит, у яких в анамнезі спостерігався клінічно і лабораторно підтверджений вірусний гепатит було проведене гістологічне та електронно-мікроскопічне дослідження
слизової оболонки гайморової пазухи. Матеріал
для дослідження забирали під час виконання
трепанопункції.
Нами було встановлено, що у слизовій
оболонці верхньощелепної пазухи виявлялися
обширні ділянки запальної інфільтрації та потовщення базальної мембрани. Спостерігалася
підвищена кількість базальних клітин, які були
на різній стадії диференціації із збільшенням
рядів цих клітин до 5-7 та їхньою гіпохромією.
Відмічали набряк підслизового шару та різко
збільшену кількість макрофагів, що свідчило
про активацію місцевого імунітету. Келихоподі-
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бні клітини були в стані підвищеної секреторної
активності.
Поряд з цим, відмічали підвищену кількість епітеліоцитів, виражену проліферацію і
часткову метаплазію епітелію вивідних протоків. Все це свідчило про виражені запальнопроліферативні процеси у слизовій верхньощелепної пазухи. На цьому тлі спостерігали кістозно розширені альвеолярні залози, які були заповнені великою кількістю слизу.
На тлі потовщеної базальної мембрани,
гіперплазії клітин базального шару та локального набряку підслизового шару виявляли слизово-гнійний ексудат у дренажних трубках. Відмічалася інфільтрація слизової оболонки поліморфно-ядерними лейкоцитами. Миготливий
епітелій був із явищами набряку та вкритий гомогенним ексудатом. В окремих ділянках спостерігалася вогнищева десквамація епітелію.
При ультраструктурному дослідженні виявляли
виражену гіперплазію клітин базального шару з
різким розширенням цистерн комплексу Гольджі. На цьому тлі виявлялися деструкція і лізис
крист у мітохондріях з вакуолізацією цитоплазми та набряком і розволокненням базальної
мембрани.
Відмічали ознаки гіперемії слизової оболонки гайморової пазухи. Отож, спостерігалося
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розширення просвіту капілярів. Ендотеліоцити
мали гетерохроматизацію ядер. Відмічали явища мікроклазматозу, підвищену рухливість
люмінальної поверхні ендотеліоцитів та виражений набряк перикапілярного простору. На
фоні таких глибоких ультраструктурних порушень ендотеліоциту спостерігалися зміни у
мікроциркуляторному руслі слизової оболонки
верхньощелепної пазухи. На тлі різкого набряку цитоплазми ендотеліоцитів і її вакуолізації,
у просвіті гемокапілярів виявляли еритроцитарні сладжі.
Відмічали порушення функціонування
війкового епітелію. При ультраструктурному
дослідженні апікальної поверхні миготливих
епітеліоцитів нами було встановлено порушення
нахилу війок з їх вогнищевою (а у 7 хворих –

тотальною) десквамацією та просвітленням матриксу клітини.
Спостерігалася жирова дистрофія клітин
альвеолярної залози. Відмічали посилене утворення ліпідних гранул у цитоплазмі базальних
клітин. Гландулоцити були з ознаками внутрішньоклітинного набряку. В серозних гландулоцитах спостерігали різко вакуолізовану цитоплазму з розширеними цистернами комплексу Гольджі та ендоплазматичної сітки.
Проведені дослідження вказують, що у
хворих на хронічний гнійний синусит та обтяжений гепатологічний анамнез відмічаються
запально-проліферативні процеси у слизовій
параназальних пазух на тлі вогнищевої або тотальної десквамації війок миготливого епітелію
та змін у мікроциркуляторному руслі.

© Н.В.Василюк, В.І.Попович, 2008

А.ВОСОВСКІ, А.ЛОРЕНС, А.ОБРИЦЬКА, А.ВАЛКОВЯК, Г.СКАРЖИНЬСКІ
(ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ДИСТАНЦІЙНЕ НАЛАШТУВАННЯ КОХЛЕАРНИХ ІМПЛАНТІВ
Мета: Процедура налаштування системи
кохлеарного імпланту представлена в Міжнародному Центрі Слуху і Мови вимагає періодичних візитів пацієнтів і процедур налаштування
імпланту. Для покращення якості обслуги користувачів кохлеарними імплантами необхідно
виключити фактори тривалих подорожей, високих коштів, обмеженої вірогідності результатів
тестів внаслідок змучення.
В Міжнародному Центрі Слуху і Мови
розроблений і представлений новий метод дистанційного налаштування системи кохлеарного
імпланта. Метою праці є представлення технології і налаштувань, що використовуються для
дистанційного налаштування, а також користь
цього методу в клінічній практиці, на основі
результатів досліджень проведених у 2007.
Метод: Використовувались чотири комп'ютера з власним опрограмуванням і симетричним інтернет зв'язком DSL: одна пара використовувалась для відеоконференційного
зв'язку, друга пара власне для налаштування.
Використовуючи програму для дистанційного
налаштування, переймається контроль над

віддаленим комп'ютером, до якого підключений процесор мови пацієнта, виконується налаштування і тести звукосприйняття. Особа
поряд з пацієнтом відповідальна за підтримку
в процесі спілкування, а також за підключення
процесора до комп'ютера з відповідним програмним забезпеченням. Робота обох спеціалістів була скерована на забезпечення максимальної користі і ефективності під час проведення налаштування.
Результати: Запропонований метод налаштування є доброю альтернативою для стандартних методів і невідкладної допомоги. Його
можна використовувати для підтвердження якості налаштування і реабілітації імплантованих
пацієнтів.
Висновки: Результати, основані на багаторічному досвіді, свідчать, що система дистанційного налаштування кохлеарних імплантів є
надзвичайно корисною і безпечною технологією, з вдячністю сприймається пацієнтами і спеціалістами. Вона була впроваджена в клінічну
практику між осередками і Інститутом Фізіології і Патології Слуху.

© А.Восовскі, А.Лоренс, А.Обрицька, А.Валковяк, Г.Скаржиньскі, 2008
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А.ВОСОВСКІ, А.ЛОРЕНС, А.ОБРИЦЬКА, А.ПЬОТРОВСКА, М.ЗГОДА, А.ЛЮТЕК,
А.ПАНКОВСКА, Г.СКАРЖИНЬСКІ (ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ПРОЦЕДУРА НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ КОХЛЕАРНОГО ІМПЛАНТУ
Обов'язковою умовою для імплантованого пацієнта для досягнення максимальної слухової користі з системи кохлеарного імпланту, що
значить уміння інтерпретації звуків оточення і
розуміння мови в різних акустичних середовищах, є оптимальний підбір кількох десятків параметрів, що описують алгоритм перетворення
звукового сигналу на електричну стимуляцію
слухового нерву. Відносно незначні відхилення
показників, що відрізняються від оптимальних,
в значній мірі зменшують слухову користь з
кохлеарних імплантів. Через значні відхилення
цих показників необхідно проводити підбір параметрів електричної стимуляції окремо для
кожного електроду пацієнта. Крім того, оптимальні значення параметрів з часом міняються,
особливо протягом першого року після імплан-

тації, що пов'язано з адаптацією слухових шляхів і слухової кори до електричної стимуляції.
Для підбору оптимальних значень параметрів електричної стимуляції можна використати результати аудіологічних, психоакустичних, психоелектричних і об'єктивних обстежень.
Метою праці є представлення процедури підбору оптимальних показників електричної стимуляції слухового нерву кохлеарним імплантом
для покращення розуміння мови, на підставі
результатів аудіологічних, психоакустичних,
психоелектричних і об'єктивних обстежень.
Процедура опрацьована в Інституті Фізіології і
Патології Слуху на основі багаторічного досвіду
колективу і з успіхом застосовується протягом
останніх років, для успішного розвитку у пацієнтів комунікаційних навиків.

© А.Восовскі, А.Лоренс, А.Обрицька, А.Пьотровска, М.Згода, А.Лютек, А.Панковска, Г.Скаржиньскі, 2008

Г.И.ГАРЮК, Е.И.БОДНЯ, А.Н. ГОЛОВКО, И.В.ФИЛАТОВА, Н.А. ГОЛОВКО
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНОСИНУИТОВ
У ДЕТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗО-Й ГКБ Г.ХАРЬКОВА
Удельный вес аллергических риносинуитов (АР) составляет, по данным литературы, от
20 до 25% в амбулаториях и стационарах (А.А.
Лайко, 2001; Б.М. Пухлик, 2005, и др.). Аллергические заболевания органов дыхания принадлежат к наиболее распространенным болезням в
детском возрасте, при том, что аллергические
риносинуиты диагностируются у 70% детей с
бронхиальной астмой (Л.В. Гуляева и соавт.,
2007). В то же время наличие большого количества лекарственных препаратов, схем обследования и лечения детей с аллергическими риносинуитами не приводят к значительному повышению эффективности лечения патологии в целом (А.П. Волосовец, С.В. Врублевская 2003;
Ю.Л. Курако, 1995; С.В. Смирнова, И.А. Игнатьева, 2004; Skoper, 2006).
Цель настоящего исследования – изучить
статистику и клинико-диагностические особенности аллергических риносинуитов у детей г.
Харькова по материалам 30-й ГКБ.
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Исследования проводились по нескольким направлениям:
- изучение и анализ историй болезни пациентов детского отделения за 2005-2006 годы;
- анализ амбулаторных карт за 2006-2007
годы;
- клиническое обследование группы длительно болеющих детей с торпидностью к проводимой терапии.
На основании проведенного анализа установлено, что по поводу аллергического риносинуита госпитализировано 47 детей в возрасте от
3 до
14 лет в 2006 и 41 пациент в 2005 году,
что составило 1,04% от общего количества пациентов детского отделения за этот период. Аллергический риносинуит как сопутствующая
патология указана еще в 197 историях болезни
(2,3%) при секреторных отитах (73 ребенка),
рецидивирующих средних отитах (48 пациентов), аденоидах 3-й степени (44 случая), хрониЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

ческих аденоидитах (32 больных). Диагноз аллергического риносинуита подтвержден цитологически, эозинофилия периферической крови
(до 10%) имела место у 101 ребенка, аллергологический анамнез установлен у 87 пациентов.
Эозинофилия крови была заметно выше у большинства детей с наличием сочетанной патологии (отиты, аденоидиты, бронхиальная астма и
др.). В соответствии с протоколом клинического
обследования все дети были обследованы на
энтеробиоз с отрицательным результатом.
По данным амбулаторных карт 95 из 286
детей на протяжении 1-2 лет повторно (а в некоторых случаях неоднократно) обращались в поликлинику 30-й ГКБ по поводу рецидивов заболевания на фоне затруднения носового дыхания.
52 детям рекомендована и выполнена аденотомия по поводу аденоидных вегетации 2-й степени с хроническим аденоидитом,, а у 31 ребенка
проведена комплексная десенсибилизация. Из
этой группы у 39 больных стойкой ремиссии
достигнуто не было. Это свидетельствует о необходимости совершенствования диагностических подходов для выявления ведущих патогенетических звеньев аллергического риносинуита у детей.
Известным фактором аллергизации и иммуносупрессии признана паразитарная инвазия,
однако полиморфизм клинических проявлений,
отсутствие патогномоничных симптомов, наличие субклинических форм являются причиний
снижения выявляемое™ и диагностических
ошибок (Е.И. Бодня, 2000; А.П. Казанцев, 1992;
Н.М. Ковалева, 2000; Kociecka, 1990). С учетом
этого и на основе ретроспективного анализа по
материалам клиники обследовано 16 детей из
группы длительно болеющих и с отсутствием
стойкого эффекта от проведенного лечения. Для

углубленного изучения анамнеза болезни, аллергологического и эпидемиологического анамнеза, проведения корреляции анамнестических,
клинических и лабораторных данных нами разработана анкета-опросник. Все больные обследованы клинически, произведено УЗИ внутренних органов, определение белковых фракций
крови, паразитологическое обследование по обнаружению антител и ПЦР. В результате наличие паразитарной инвазии установлено в 11
случаях (1 – энтеробиоз, 2 – аскаридоз, 4 – токсоплазмоз, 4 – токсокароз). Клинически группа
характеризовалась отсутствием аллергологического анамнеза (у 2-х детей с токсокарозом имели место «беспричинные» дерматиты типа крапивницы), частыми бронхитами (у всех больных
токсокарозом), несоответствием местной и общей эозинофилии (максимально – при токсокарозе), увеличением печени (у всех больных токсокарозом и у 2-х с токсоплазмозом), гипергаммаглобулинемией (у всех с токсокарозом). Эпидемиологический анамнез выявил контакты с
животными у всех детей.
Таким образом, аллергический риносинуит не является ведущей патологией детсткого
отделения 30-й ГКБ г. Харькова, однако гораздо
чаще регистрируется как фоновый процесс при
рецидивирующей патологии ЛОР-органов у детей. Данные ретроспективного анализа и обследования длительно болеющих свидетельствуют
о клинический значимости паразитарной инвазии в патогенезе аллергических риносинуитов у
детей. Дальнейшее изучение и сопоставление
анамнестических, клинических и лабораторных
данных перспективно для определения критериев отбора контингента детей для углубленного
обследования и проведения адекватного специфического лечения.

© Г.И.Гарюк, Е.И.Бодня, А.Н. Головко, И.В.Филатова, Н.А. Головко, 2008

Г.И. ГАРЮК, О.Г. ГАРЮК, А.Б. БОБРУСЬ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА
У БОЛЬНЫХ МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ РИНИТОМ
За последнее десятилетие количество людей злоупотребляющих сосудосуживающими
каплями неуклонно растет, что приводит к развитию у данной категории больных медикаментозного ринита. Причинами распространения
данной патологии являются следующие факторы: доступность данного вида лекарственных
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

препаратов, возможность приобрести капли без
рецепта, огромное количество пациентов, самостоятельно занимающихся своим лечением. Зачастую это и отсутствие контроля со стороны
лечащего врача.
Основными жалобами являются затруднение или полное отсутствие носового дыхания,
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попеременное ухудшение дыхания то одной то
другой половиной носа, у подавляющего большинства данная симптоматика усугубляется в
ночное время, что связано с преобладанием в
данный период парасимпатической нервной системы, а именно со снижением тонуса вазоконстрикторов. Это приводит к еще большему отеку и
набуханию слизистой оболочки носа, а затем и к
нарушению фаз сна. Нередким симптомом является головная боль, развивающаяся при более
длительном использовании деконгестантов.
Многими исследователями предложено и
внедрено в практику огромное количество методик, которые обладают как своими преимуществами, так и недостатками, но их количество
говорит о том, что оптимальный метод воздействия не найден. К данным методикам относятся: подслизистая вазотомия, электрокоагуляция
слизистой, криодеструкция нижних носовых
раковин (аппликационная или внутрислизистая),
ультразвуковая дезинтеграция, радиоволновое
воздействие.
В нашей клинике на протяжении двух лет
с целью хирургического лечения медикаментозного ринита используется полупроводниковый,
высокоэнергетический лазер «Лика – хирург»,
свидетельство о государственной регистрации

№ 4710/2006, производства «Фотоника Плюс».
Данная модель обладает следующими техническими характеристиками: длина волны 980 нм,
длина волны лазера – пилота 650 нм, мощность
лазерного излучения на выходе световода от 0,5
до 10 Вт.
Особенностью является то, что вмешательство проводится под местной инфильтрационной анестезией, с гидросепаровкой слизистой,
что в дальнейшем позволяет манипулировать
волокном в подслизистом слое, где расположено
наибольшее количество сосудов питающих слизистую оболочку нижних носовых раковин.
Световод продвигается на всю длину носовой
раковины внутри подслизистого слоя, гибкость
волокна позволяет нам повторить анатомию
нижних носовых раковин, под контролем эндоскопа, со скоростью 1 см в секунду, останавливаясь у входных отверстий с целью гемостаза,
что позволяет нам не тампонировать полость
носа после вмешательства.
Данное вмешательство малотравматично,
сроки заживления и восстановления трудоспособности минимальны. На наш взгляд данная
методика является перспективной в плане хирургического лечения медикаментозного ринита
и требует углубленного изучения.

© Г.И. Гарюк, О.Г. Гарюк, А.Б. Бобрусь, 2008

Г.И. ГАРЮК, И.В. МОРОЗ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
КОРОТКОЛАТЕНТНЫЕ СЛУХОВЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ
В ДИАГНОСТИКЕ УРОВНЕЙ ПОРАЖЕНИЯ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
У БОЛЬНЫХ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Актуальность проблемы диагностики и
лечения слуховых нарушений различных этиологических факторов, в том числе церебральных арахноэнцефалитов, менигитов, энцефалитов вирусного происхождения, является одной
из важнейших проблем в современной медицине (В.И. Родин, С.К. Боенко, В.П. Нечипоренко, 1975; А.Д. Гусаков, 1983, 1990; Т.В. Шидловская и соавт., 1984; А.Г. Коломиец, 1991;
Д.И. Заболотный и соавт., 2000, 2001; Г.Е. Тимен и соавт., 2001; Ю.В. Митин, Ю.В. Деева,
2001; А.И. Розкладка, 2002; Т.В. Шидловская,
2006).
Заболевания центральной нервной системы вирусного происхождения нередко становятся причиной инвалидизации и высокой смерт-
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ности людей различной возрастной категории,
не исключая детей и лиц молодого, трудоспособного возраста (Е.П. Деконенко, 2001).
Ведущим в патогенезе церебральных арахноэнцефалитов вирусного происхождения является высокая нейротропность вируса простого
герпеса (ВПГ) к различным отделам нервной
системы человека – центральной и периферической.
В то же время заболевания, обусловленные поражением вируса простого герпеса, у людей практически не изучены. Между тем каждое
заболевание центральной нервной системы герпесвирусной инфекции сопровождается сложными нарушениями со стороны слухового анализаторов (С.А. Дракина, 1995).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

В практической медицине арахноэнцефалиты, энцефалиты и менингоэнцефалиты независимо от их этиологии выделяются не столько
численностью заболеваний, сколько высокой
летальностью заболевших и тяжелыми неврологическими осложнениями у выживших.
Исходя из этого целью нашего исследования было выявление возможных тенденций уровней поражения слухового анализатора в зависимости от типа герпесвируса.
Для достижения этой цели были проведены такие исследования как тональная пороговая
и надпороговая аудиометрии и коротколатентные
слуховые вызванные потенциалы (КСВП) у 36
пациентов в возрасте от 12 до 50 лет. Из них 19
женщин и 17 мужчин. Все эти пациенты были
разделены на 2 группы: 21 человек с верифицированной герпесвирусной инфекцией и 15 человек с нарушением слуховой функции различной
этиологии (травмы, опухоли мосто-мозжечкового
угла и ствола мозга, сосудистая патология). Исследования проводились при помощи электронейромиографа «Нейро-МВП», производства
России, г. Иваново, ООО «Нейрософт». Исследования КСВП проводились в положении сидя.
Кожа в местах прикрепления электродов обрабатывалась сначала 96 градусным этиловым спиртом, затем абразивной пастой, а на поверхность
электродов накладывалась паста электродная
контактная высокопроводящая адгезивная. Электроды устанавливались в фронто-мастоидальном
отведении, один электрод накладывался на границе волосистой части лобной области, а второй
на сосцевидный отросток.
Анализируя кривые КСВП, мы учитывали
интервалы между пиками по латентности, в основном между I-III, III-V, I-V пиками, также
принималась во внимание амплитуда кривых, в

основном амплитуда I и V, отношение амплитуд
V к I, латентности I, III, V пиков.
Все обследованные пациенты, у которых
была верифицирована герпесвирусная инфекция, были условно разделены на две клинические группы: I группа – больные, у которых были выделены вирусы простого герпеса I и II типов (ВПГ) методом полимеразной цепной реакции и II группа – пациенты, у которых был обнаружен цитомегаловирус (СМV) таким же методом. У пациентов с ВПГ отмечалось увеличение интервала I-III и снижение амплитуды I
волны как при ипси-, так и контралатеральной
стимуляции, что свидетельствует в пользу поражения на уровне слухового нерва (дистальная
часть слухового нерва – билатеральный верхний
оливарный комплекс).
У больных, пораженных цитомегаловирусной инфекцией отмечалось увеличение межпиковых интервалов III-V, снижение амплитуды
V волны, что указывает на поражение слухового
анализатора в стволе мозга (билатеральный верхний оливарный комплекс – нижние бугры четверохолмия).
У обследованных пациентов группы сравнения (15 человек) с травматическими, опухолевыми и сосудистыми поражениями головного
мозга отмечались нарушения слухового анализатора на уровне ствола мозга, преимущественно мосто-мозжечкового угла.
Таким образом, следует отметить тот факт,
что для пораженных вирусом простого герпеса I
и II типов характерно нарушение межпиковых
интервалов I-III, латентности I и III пиков и снижение амплитуды I волны. В то же время при
поражении цитомегаловирусом намечается тенденция к увеличению межпиковых интервалов
III-V, снижению амплитуды V волны.

© Г.И. Гарюк, И.В. Мороз, 2008

Г.И.ГАРЮК, Н.Н.ПОПОВ, Е.В.ОГНИВЕНКО, И.В.ФИЛАТОВА, С.В.ФИЛАТОВ
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
КЛИНИКО - МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА
У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
На современном этапе по своему медикосоциальному значению инсулинзависимый сахарный диабет (ИЗСД) и воспалительные заболевания придаточных пазух носа занимают одно
из первых мест с неуклонным увеличением числа больных из года в год (М.И. Балаболкин
2000, 2005; С.Б. Безшапочный 2002; Г.З. ПискуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

нов и соавт., 2003). С учетом того, что гнойнонекротические осложнения характерны для сахарного диабета, клиницисты все чаще будут
сталкиваться с воспалением околоносовых синусов на фоне сахарного диабета (А.М. Гелуненко, 2001; А.Я. Яремчук и соавт., 1985, 1989).
Так как в основе развития ИЗСД лежит наруше-
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ние секреции инсулина, обуславливающее изменение всех видов обмена (белкового, жирового, углеводного), актуальность изучения клеточного метаболизма для определения клиникопатогенетических особенностей синусита при
ИЗСД очевидна.
Под нашим наблюдением находилось 32
пациента с гнойным риносинуитом на фоне
ИЗСД в возрасте от 18 до 50 лет. На начальных
этапах исследования в группу включались больные с диагнозом при поступлении - хронический верхнечелюстной синусит. При углубленном клиническом исследовании установлено,
что с учетом анамнеза заболевания подавляющее большинство составили больные острой и
по дострой (до 2 месяцев) формами заболевания. При этом изолированное поражение верхнечелюстной пазухи имело место у 8 пациентов
(28,1%), у остальных выявлено воспаление клеток решетчатого лабиринта (22 человека), вовлечение в процесс фронтальной пазухи (11 больных), у большинства больных воспаление синусов было двусторонним (27 пациента). У всех
больных выделения имели гнойный характер.
На основании полученных данных считаем возможным и целесообразным далее говорить о
воспалении носа
и придаточных пазух на фоне ИЗСД как о
гнойном риносинусите. Основными жалобами
при поступлении были общая слабость (89%),
повышенная утомляемость (86%), разлитая головная боль (64%), а также стойкая носовая обструкция, не уменьшающаяся после применения
сосудосуживающих средств на фоне низкого
субфебрилитета или нормальной температуры
тела. При передней риноскопии установлено
наличие застойной гиперемии либо синюшная
окраска слизистой оболочки полости носа с выраженным отеком. Практически во всех случаях
наблюдалось повышение экссудации, нарастание отека и болевая реакция в ответ на малейшее раздражение, что затрудняло проведение
диагностических (оптическая риноскопия) и
лечебных мероприятий.
В отделяемом из верхнечелюстных пазух
в 92% случаев обнаружены микробные ассоциации, в большинстве исследований – стафилококка (S. aureus + S. pyogenes – 18,7±1,4; S.
aureus + C. albicans 18,7±1,9; S.epidermidis + C.
albicans – 12,5±1,7), что более характерно для
хронического воспаления в синусах.
Поскольку основным противомикробным
фактором защиты является фагоцитоз, в нейтрофилах и моноцитах изучали активность ферментов основных обменных процессов, уровень

аэробного и анаэробного гликолиза по В.С. Астиани (1969). Активность факторов кислородзависимых и независимых микробицидных систем
определяли по содержанию в нейтрофилах лактатдегидрогеназы
(ЛДГ),
глюкозо-6фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ), сукцинатдегидрогеназы (СДГ), малатдегидрогеназы (МДГ),
НАД и НАДФ оксидаз. Способность нейтрофилов продуцировать супероксидные радикалы
оценивали в НСТ-тесте, результаты выражали в
процентах формазанположительных клеток
(Е.У. Пастер и соавт., 1989). Активность миелопероксидазы исследовали спектрофотометрически (М.З. Саидов, Л.Д. Пинегин 1991).
Исследование активности ключевых ферментов основных обменных циклов выявило
достоверное подавление углеводного, белкового
и нуклеинового обмена в нейтрофилах больных
гнойным риносинуитом на фоне ИЗСД. Так
уровень СДГ составил 0,107±0,03 против
0,147±0,04 у здоровых лиц; ЛДГ – 0,149±0,03
против 0,217±0,03; Г-6-ФДГ 0,183±0,03 против
0,241±0,04; содержание НАД-оксидазы 0,103±0,02 против 0,149±0,02, а НАДФ-оксидазы – 0,112±0,06 против 0,169±0,07 соответственно. Определением МДГ цитозольной и митохондриальной также выявлено достоверное
снижение показателя по сравнению со здоровыми лицами (0,П6±0,04 против 0,172±0,05 и
0,126±0,04 против 0,183±0,05). В нейтрофилах
больных гнойным риносинуситом на фоне
ИЗСД подавлены как аэробный, так и анаэробный гликолиз. У здоровых лиц интенсивность
аэробного гликолиза составила 0,65±0,07, анаэробного – 1,31±0,1 мкмоль молочной кислоты
на 10 клеток за 1 час инкубации при 37°С. В
нейтрофилах больных показатели составили
соответственно 0,43±0,04 и 0,88±0,09 (р<0,05).
Биоцидные системы гранулоцитов характеризовались подавлением как кислородзависимых, так и кислороднезависимых механизмов.
По НСТ-индуцированному тесту выявлено снижение активности продукции супероксидных
радикалов на 20,3%, активность миелопероксидазы составила 72,3% уровня здоровых лиц.
Таким образом, синусит на фоне ИЗСД,
будучи анамнестически острым воспалением, по
клиническому течению и характеру микрофлоры соответствует хроническому полисинуситу
(риносинуситу) с затяжным вялым течением,
наличием микробных ассоциаций. Хронизацию
процесса определяют и поддерживают нарушения метаболизма нейтрофилов, ассоциированные со снижением биоцидности фагоцитарных
клеток.

© Г.И.Гарюк, Н.Н.Попов, Е.В.Огнивенко, И.В.Филатова, С.В.Филатов, 2008
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Г.І.ГАРЮК, Т.В.ПОЧУЄВА, Д.В.КИРИЧОК (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ НА ПЕРЕБІГ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
БІЛЯНОСОВИХ ПОРОЖНИН І СЕРЕДНЬОГО ВУХА
Лікарі практичної ланки все частіше зустрічаються з випадками нетипового перебігу
гнійно-запальних процесів ЛОР-органів, коли
проведення цілеспрямованої терапії згідно із загальноприйнятими стандартами лікування не
дають бажаного результату, захворювання рецидивує і переходить в хронічну форму. І серед
безлічі причин, що викликають таке становище,
останнім часом звертають увагу на наявність наркотичної залежності у пацієнтів в анамнезі або
під час лікування. Особливо важко, коли ця залежність не викликає ще явних змін психофізичного стану пацієнта, а самі вони не повідомляють
цей факт або роблять це дуже стримано при доцільному опиті. А така думка повинна існувати
у лікарів сьогодні досить чітко, поруч з онкоабо ВІЧ-настороженістю (Е.Г. Мартынчик, Н.С.
Илларионов, М.Я. Зиняк и др., 1990; Р.М. Алешина, 2007).
Мета доповіді – визначити деякі клінічні
особливості перебігу запального процесу ЛОРорганів у хворих із наркозалежністю в анамнезі.
Ми спостерігали 5 пацієнтів, що звернулись за допомогою в ЛОР-клініку ХМАПО (3
чол. і 2 жін. віком 18-35 років) з приводу загострення хронічного гнійного середнього отиту (2
пацієнта) і загострення хронічного гнійного гемісинуситу (3 пацієнта), у яких спостерігалась
накротична залежність в анамнезі на протязі
декількох років. Двоє з них не вживали наркотики на протязі до 7 міс, інші - більше року.
Спосіб вживання опіатної групи наркотиків у
всіх був інжекційний.
Вивчали скарги і анамнез захворювання,
проводили стандартне обстеження ЛОР-органів,
загально клінічні дослідження, СКТ-графію
ППН і пірамідок вискових кісток, оптичну риноскопію і отомікроскопію, бактеріологічне,
цитологічне і гістологічне дослідження, огляд
невропатолога і терапевта.
Серед обстежених було 2 хворих з хронічним гнійним середнім отитом (епітимпанітом),
ускладненим отогенним арахноїдитом задньої
черепної ямки, яким була проведена сануюча
слухозберігаюча операція на вусі «відкритого
типу» 2 і 3 роки тому. Перебіг захворювання
характеризувався частими загостреннями патологічного процесу у вусі у вигляді отореї без
впливу на загальний стан хворого, іноді супроводжувався погіршенням отоневрологічної сим-

птоматики. У 3 хворих мав місце гнійний рецидивуючий гемісинусит, у однієї – з одночасним
остеомієлітом кістки верхньої щелепи і неодноразовими абсцесами нижньої вії, яка також була
оперована на гайморовій порожнині 3 рази у відділенні щелепно-лицевої хірургії, а потім в нашій клініці – 2 рази на всіх біляносових порожнинах зацікавленого боку.
Спостерігаючи перебіг захворювання у
цих пацієнтів, ми помітили ряд особливостей,
які виносимо на обговорення широкої аудиторії:
- рецидивуючий хвилеподібний перебіг на
протязі тривалого часу;
- гадана типовість симптомів при первинному скопічному огляді;
- наявність застійної інфільтрації слизової оболонки та дрібнополіпозних її змін з обструкцією вивідних отворів ГШН при оптичній
риноскопії;
- відсутність специфічних змін в усі при
отомікроскопії;
- при СКТ-графії БНП і пірамідок вискових кісток виражені деструктивні зміни кісткових структур з їх секвестрацією і гіпопневматозом повітрявміщуючих порожнин, дефектів в
ділянках, прилеглих до головного мозку і ока,
іноді з формуванням порожнин деструкції;
- неефективність на протязі тривалого часу консервативної базисної терапії навіть із
застосуванням антибіотиків останніх поколінь, іноді в комбінації між собою, рецидив запалення при їх відміні через 3-4 доби;
- хороший результат від комбінації антибактеріальних препаратів і стероїдних гормонів,
особливо пролонгованої дії, при місцевому, а
іноді і системному застосуванні однократно або
коротким курсом (максимум 2-3 доби);
- невідповідність скопічних даних про обсяг гнійного вмісту до операції з інтраопераційними знахідками, які виражаються у вираженій
інфільтрації тканин, секвестрації кістки з елементами остеодистрофії і карієсу, поліпозно зміненою слизовою оболонкою без значної кількості
гною.
Представлена доповідь – це попередні висновки, вона має на мету звернути увагу отоларингологів на складність і актуальність проблеми і
необхідність пошуків щодо оптимізації медикаментозної терапії і принципів хірургічного лікування.
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Г.І.ГАРЮК, Т.В.ПОЧУЄВА, А.Г.МАНОЙЛЕНКО, О.В.САПОЖНІКОВ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ХВОРИХ
З ТРАВМАТИЧНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ ГОРТАНІ
Проблема травматичних ушкоджень гортані набуває особливої актуальності у зв'язку зі
зростанням кількості цих страждань, серйозним
прогнозом щодо життя в найближчому і можливості повноцінної соціальної реабілітації у віддаленому періоді. За даними різних авторів (Тарасов Д.И., Лапченко С.Н., Бондарь И.М. и др.,
1980; Зенгер В.Г., 1991; Василенко Ю.С., Романенко С.Г., 2000), комбіновані травми гортані і
трахеї складають від 29 до 41%. Особлива увага
при лікуванні означеної категорії пацієнтів в
практик-ній діяльності приділяється адекватному сучасному обстеженню, попередженню можливих ускладнень і, по можливості, повному
анатомічному і функціональному відновленню
гортані як органа дихання і голосоутворення.
Складність проблеми полягає і в тому, що
відноситься вона до компетенції реаніматологів
і отоларингологів. Більшість пацієнтів спочатку
потрапляють в загально хірургічний стаціонар,
бо, з одного боку, потребують значного реанімаційного забезпечення внаслідок одержаної
травми, а, з другого, - наявність інших ушкоджень тіла (грудна клітина, живіт, тазові кістки,
переломи кінцівок та інше) виступає в клінічній
картині на перший план. До отоларингологів
такі особи звертаються у віддаленому періоді,
коли сформовані грубі рубці, гранульоми або
значно виражена функціональна недостатність
м'язево-нервового апарату гортані. Тому злагоджена тактика ведення таких хворих може запобігти виникненню досить складних і важко виправляємих наслідків.
Мета роботи – підвищити якість реабілітації хворих з травматичними ушкодженнями
гортані за допомогою введення в курс лікування
преларингеальних інфекцій стероїдних препаратів пролонгованої дії.
Матеріали і методи дослідження
За останні 2 роки в ЛОР-клініці ХМАПО
перебувало на лікуванні 12 пацієнтів з травмами
гортані різного походження: побутова – 7, спортивна – 4. Вік пацієнтів 6-29 років, всі чоловіки.
Була тільки 1 жінка 67 років із суїцидальною
спробою перерізати горлянку. Рана на шиї була

закритою у 8 з них, відкритою (рваною, різаною) – у 4.
Діагноз захворювання був веріфікований
за допомогою загальноприйнятих оториноларингологічного і терапевтичного огляду, методів
лабораторного аналізу, рентгенографії, стробоскопії, мікроларингоскопії, при необхідності –
ультразвукового дослідження гортані і тканин
шиї, СКТ-гортані, неврологічного (іноді психіатричного) обстеження.
Скарги хворих були типовими (біль в ділянці шиї, при поворотах голови, ковтанні, зміна тембру голосу). Скопічно спостерігали набряк та крововиливи в слизову оболонку гортані, інколи, гортаноглотки, голосові складки, інколи – звуження голосової щілини. При УЗД
виявлений набряк тканин шиї, перелом хрящів
гортані спостерігали тільки 2 рази, що підтверджувалося і рентгенологічно. В цих випадках з
метою судово-медичної експертизи виконувалась СКТ-графія гортані. Переломів під'язичної кістки не констатовано.
Всім хворим проводилась стандартна
протизапальна терапія, в 2 випадках відкритої
травми було за необхідне накладання трахеостоми з ушиванням зовнішньої рани і встановлення зонду в стравохід. На 5-7 добу виконувалась інфекція діпроспану (кенологу) 1,0 преларингеально 1 чи 2 рази через 5 діб в залежності
від терміну перебування хворого в стаціонарі і
перебігу захворювання.
Результати дослідження
При аналізі проведеного лікування в порівнянні з групою хворих, що не отримували таку
терапію, виявлено прискорення відновлення
голосової функції, що підтверджувалось при
стробоскопії, а також покращення перебігу захворювання в плані зникнення набряку і застійної гіперемії як тканин гортані, так і м’яких
тканин шиї. Це зменшувало термін перебування
пацієнтів в стаціонарі. У віддаленому періоді в
жодного пацієнта не виникли ознаки стенозу
травмованої ділянки. З нашого погляду, такий
досвід може бути корисним для практичного
застосування.
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Г.И.ГАРЮК, А.М.ШЕВЧЕНКО, О.Г.ГАРЮК, Ю.В.ТИМОШЕНКО, Д.Ю.ДОЛЖКОВ,
Т.А.КУЗНЕЦОВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
К ВЕДЕНИЮ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ И АБСЦЕСС-ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
Несмотря на успехи, достигнутые в последние годы в консервативном лечении хронического тонзиллита, операции тонзиллэктомии и
абсцесс-тонзиллэктомии остаются одними из
самых распространенных в отоларингологии.
При этом возникают определенные трудности в
ведении послеоперационного периода. У ряда
больных (особенно после абсцесс-тонзиллэктомии) можно отметить значительно выраженную
воспалительную реакцию на оперативное вмешательство, резкие боли при глотании, что особенно проявляется во время приема пищи.
Целью работы явилось изучение эффективности применения граммидина с анестетиком после тонзиллэктомии и абсцесстонзиллэктомии. Препарат обладает широким
спектром антибактериального действия, местным противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Граммидин с анестетиком (лидокаин) представляет собой природный полипептидный антибиотик широкого спектра действия, активный в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая
синегнойную палочку, аэробных и ряда анаэробных возбудителей. Механизм действия связан с повышением проницаемости мембраны
микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и, как следствие, ее гибель. Имеются данные о наличии у препарата противовирусной и
фунгистатической активности. Не менее важным является то, что при применении граммидина не происходит развития резистентности
микроорганизмов. Анестетик обеспечивает местное обезболивающее действие, которое продолжается в течение 50-70 мин после применения. Входящие в состав препарата ментол и эвкалиптовое масло уменьшают неприятные
ощущения, уменьшают воспаления и облегчают
проглатывание пищи. Препарат не обладает побочным действием.
В ЛОР-клинике ХМАПО под наблюдением находилось 44 больных (мужчин – 20, женщин – 24) в возрасте от 18 до 43 лет. 32 больным
по поводу хронического декомпенсированного
тонзиллита была произведена тонзиллэктомия, а
12 – абсцесс-тонзиллэктомия. Всем больным до
операции произведено общепринятое клиническое обследование. Кроме того, больным с хроническим декомпенсированным тонзиллитом
брались мазки на микрофлору из лакун небных
миндалин, а больным паратонзиллярным абс-

цессом – из полости вскрытого абсцесса.
При исследовании микрофлоры лакун
небных миндалин выявлены ассоциации пиогенного
зеленящего
стрептококка,
βгемолитического и пульмонального стрептококка, стафилококковая флора. У 8 больных, кроме
того, выявлены хламидии, кишечная палочка, а
у 9 – грибы рода кандида. Эти данные согласуются с исследованиями Д.И. Заболотного, С.Э.
Яремчук (2002).
После соответствующей медикаментозной подготовки (без приема антибиотиков) 23
больным хроническим декомпенсированным
тонзиллитом операция произведена под общим
эндотрахеальным наркозом, 9 – под местной
анестезией раствором ультракаина. Абсцесстонзиллэктомия всем 12 больным была произведена под эндотрахеальным наркозом.
В послеоперационном периоде больные
после тонзиллэктомии получали граммидин с
анестетиком начиная с первых суток после операции. Больным после абсцесс-тонзиллэктомии
препарат назначался в комплексе с противовоспалительной, дезинтоксикационной терапией.
Граммидин с анестетиком назначался 4 раза в
день по 2 таблетки, которые рассасывались одна
за другой в течении 20-30 минут. Курс лечения
4-5 дней. Больные отмечали исчезновение болей
в горле, наступающее уже в момент рассасывания препарата. Эффект обезболивания был достаточным, что позволяло не назначать анальгетики. Прием пищи не вызывал болезненных
ощущений. Наблюдения за больными показали,
что воспалительная реакция на оперативное
вмешательство, исчезновение фибринозных налетов наступает на 3-4 дня раньше, чем у больных с традиционным ведение послеоперационного периода. Побочного действия препарата
мы не наблюдали.
Таким образом, препарат граммидин с
анестетиком обладает широким спектром антибактериального действия, местным противовоспалительным и обезболивающим эффектом, отсутствием раздражающего действия на слизистую оболочку глотки и токсического эффекта.
Граммидин с анестетиком может бать рекомендован для применения после тонзиллэктомии и
абсцесс-тонзиллэктомии. Отсутствие при его
применении развития резистентности микроорганизмов, дает основание к его многократному
применению.
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В.Н. ГИНЬКУТ, В.Н. АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАТИФЛОКСАЦИНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ НАРУЖНЫМ ОТИТОМ
Неосложненные инфекции наружного
слухового прохода относятся к числу наиболее
распространенных заболеваний уха (В.В. Скоробогатый, 2008). Для них характерно рецидивирование, которое связано с реинфекцией. Установлено, что у 50% пациентов после эпизода
наружного отита в течение года развиваются
рецидивы. Нерациональность антибактериальной терапии является фактором, приводящим к
хронизации процесса и нарушениям иммунорегуляторных механизмов (А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, 2008). Назначение беталактамных антибиотиков и макролидов ведёт к возникновению резистентных штаммов. Основанием для
широкого применения фторхинолонов последней генерации (гатифлоксацин) при хронических рецидивирующих наружных отитах
(ХРНО) является наиболее адекватный спектр
их антимикробной активности, «накрывающий»
практически все основные возбудители: грамположительные и грамотрицательные, внеклеточные и внутриклеточные.
Целью работы являлась оценка эффективности гатифлоксацина в лечении рецидивирующих инфекций наружного слухового прохода.
Материалы и методы исследования
Проведено обследование и лечение 50
больных с ХРНО в возрасте от 21 до 59 лет
(средний возраст составил 36 лет). Мужчин было 37 (74,0 %), женщин - 13 (26,0 %). План обследования включал в себя анализ жалоб, сбор
анамнеза, отоскопию и отомикроскопию, общий
анализ крови, сахар крови и посев отделяемого
из уха. Больные принимали гатифлоксацин по
ступенчатой схеме: первые три дня по 400 мг
внутривенно 1 раз в сутки, а затем перорально
по 400 мг в течение 7 дней. Результаты оценивались через 10 дней, а потом каждый месяц в
течение полугода. Местное лечение проводили с
учётом данных бактериологического исследования и микограмм. Анализ полученных результатов включал субъективную оценку пациентом

своего общего состояния, клиническое выздоровление, отрицательные результаты повторных
бактериологических и микологических исследований и отсутствие рецидива болезни в течение
года.
Полученные результаты
и их обсуждение
Оторея отмечена в 100 % случаев. При
изучении посевов из уха в день поступления в
стационар Staphylococcus aureus был высеян у
12 (24,0%) пациентов, Proteus mirabilis – у 8
(16,0%), Streptococcus pyogenes – у 4 (8,0%),
Staphylococcus epidermidis – у 3 (6,0%), Pseudomonas aeruginosa – у 2 (4,0 %). У 21 больного
(42,0 %) посев роста не дал. Все пациенты отмечали значительное улучшение уже на третьи
сутки лечения, у них уменьшалась степень выраженности зуда, боли и мокнутия в ухе. Отоскопическая картина нормализовалась у 50 %
больных через 6 дней после начала приема препарата, через 8 дней – еще у 25 % пациентов,
через 10 дней изменений при микроотоскопии
не было у 98 % больных. Культуральное исследование из уха показало полную элиминацию
возбудителей после 10 дней приёма препарата.
В ходе исследования рецидив заболевания
в течение полугода возник у одной пациентки
пожилого возраста и был обусловлен наличием
у неё сахарного диабета. В целом нами была
отмечена хорошая переносимость гатифлоксацина. Нежелательные явления, связанных с
приёмом препарата, в виде тошноты и диареи
наблюдались у 2 пациентов.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют
о высокой терапевтической эффективности гатифлоксацина у больных с хроническим рецидивирующим наружным отитом. Клиническая и
бактериологическая эффективность препарата, а
также отсутствие серьезных побочных эффектов, подтверждают целесообразность широкого
применения препарата для лечения больных с
указанной патологией.

© В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, 2008

40

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

В.Н. ГИНЬКУТ, В.В. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ГАЙМОРИТОВ
Для лечения острого гнойного гайморита
в амбулаторной практике обычно используются
амоксициллин/клавуланат, пероральные цефалоспорины II поколения или макролиды, а у
госпитализированных больных парентеральные
цефалоспорины II-III поколения (В.С. Зайцев и
соавт., 2008; Г.С. Протасевич и соавт., 2008). В
связи с растущей микробной резистентностью
закономерен поиск новых антибактериальных
препаратов для лечения данной патологии (Д.А.
Зинченко, 2008; М.Б. Крук и соавт., 2008). К
таким препаратам относится «респираторный»
фторхинолон левофлоксацин.
Целью данного исследования являлось
изучение клинической эффективности левофлоксацина при лечении острого гнойного гайморита.
Материалы и методы исследования
В исследование включали амбулаторных
и госпитализированных пациентов обоего пола
в возрасте 19 лет и старше с диагнозом острый
гнойный гайморит. В исследование было включено примерно равное число мужчин и женщин
(29 и 31). Средний возраст пациентов составил
45,0±10,5 года.
У всех больных изучали анамнез, сопутствующие заболевания, предшествующую антибактериальную терапию (препараты, дозы, длительность), данные риноскопии, рентгенографического и бактериологического обследования.
Пациенты получали деконгестанты, муколитики
и секретолитики, противовоспалительные средства, местные антисептики. Проводилось промывание околоносовых пазух по методу Проетца, а при необходимости выполняли пункцию
верхнечелюстной пазухи и её дренирование.
Динамику основных симптомов заболевания регистрировали в процессе терапии левофлоксацином. Левофлоксацин назначали внутрь
в дозе 500 мг 1 раз в сутки. Длительность применения составляла 7 дней. Следует подчеркнуть, что левофлоксацин назначался чаще в качестве средства стартовой терапии, реже при
неэффективности предшествующей антибактериальной терапии. Одновременное с левофлоксацином применение других антибактериальных
препаратов не допускалось.

Эффективность лечения оценивали по
снижению и стабилизации температуры тела,
уменьшению болевого синдрома, улучшению
самочувствия, нормализации носового дыхания,
обоняния, риноскопической картины и клинических показателей крови. В конце лечения выполняли контрольное бактериологическое обследование. Регистрировали все нежелательные
явления, связанные с приёмом препарата.
Полученные результаты
и их обсуждение
При микробиологическом исследовании
Staphylococcus aureus был обнаружен у 8
(13,3%) пациентов, S. epidermidis высеян у 7
(11,6%), Streptococcus pyogenes – у 4 (6,6%), Enterococcus faecalis – у 3 (5,0%), Proteus mirabilis –
у 2 (3,3%), Pseudomonas aeruginosa у 1 (1,6%). У
35 (58,3%) пациентов посев роста не дал.
На фоне применения левофлоксацина у
большинства пациентов отмечена быстрая положительная динамика исчезновения основных
симптомов заболевания. Так, средние сроки
нормализации температуры составили 2,5±0,5
дня, уменьшение и исчезновение гнойного отделяемого, головных и лицевых болей и затрудненного носового дыхания отмечены на 3,5±1,2,
3,0±1,3 и 3,2±1,5 дня. Ринорея и симптомы носовой обструкции исчезали в среднем через 3
дня лечения.
В целом эффективность лечения подтверждена достоверной статистической эквивалентностью (р < 0,05): полное клиническое выздоровление к 7-му дню отмечено у 98,3 %
больных. Бактериологическая эффективность
при этом составила 100 %.
Нежелательные явления на фоне применения левофлоксацина наблюдали у 1 (1,6%)
пациента: это были нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта – диарея и тошнота.
Протекали они в лёгкой форме, не требовали
отмены препарата или корригирующей терапии.
Вывод
Левофлоксацин является высокоэффективным и безопасным препаратом при пероральном применении у пациентов с гнойной
патологией околоносовых синусов.

© В.Н. Гинькут, В.В. Гинькут, 2008
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А.Н.ГОЛОД (КИЕВ, УКРАИНА)
КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ НАРУЖНОГО НОСА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕРМАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
Коррекция формы наружного носа была,
остается и будет оставаться одним из наиболее востребованных вмешательств по изменению (улучшению) внешности человека. На
сегодняшний день для этой цели в подавляющем большинстве случаев выполняется хирургическая операция – ринопластика, позволяющая получить стойкий результат. Но, несмотря на прекрасно разработанные оперативные подходы и приемы, результаты проведенной операции не всегда удовлетворяют пациента и/или хирурга. Неоправданные надежды
толкают этих пациентов на повторные, порой
многократные, операции, тем самым значительно увеличивая риск получения различных
осложнений.
В связи с появлением современных дермальных наполнителей – биоинертных, деградируемых гелей, вводимых через тонкие иглы,
стало возможным выполнение некоторых корректирующих вмешательств на наружном носе
без необходимости проведения сложного хирургического мероприятия.
Введение дермальных наполнителей возможно в случаях следующих дефектов наружного носа: 1) выстояние кончика носа, 2) широкий кончик носа за счет расширенных куполов,
3) низкий кончик носа, 4) горбатый нос за счет
западения цефалического отдела спинки, 5) все
варианты низкой спинки носа, 6) некоторые
случаи риосколиоза и 7) ятрогенные деформации.

Помимо интрадермального введения,
препараты высокой плотности, вводимые подкожно, выполняют функции накладных или
подпирающих трансплантатов.
Немалый интерес, с точки зрения не только «красивого», но и функционально полноценного носа, представляют инъекции дермальных
наполнителей в область формирования наружного клапана носа, особенно в случаях ятрогенных его дефектов.
Важно помнить, что при принятии решения о методе выполнения корректирующего
вмешательства на наружном носе всегда следует
учитывать состояние носового дыхания. И в
случаях его нарушения логичнее отдавать предпочтение хирургическому лечению.
Наш восьмилетний опыт работы позволяет выделить следующие удобства (как для пациента, так и для специалиста) использования
дермальных наполнителей для коррекции формы наружного носа: безопасность процедуры,
отсутствие необходимости серьезного обезболивания, быстрое получение результата, минимальный реабилитационный период, достаточно
длительный период сохранения результата (до
2-х лет) с возможностью выполнения неограниченного количества повторных инъекций. Из
большого количества представленных на рынке
дермальных наполнителей предпочтение следует отдавать проверенным и надежным препаратам, имеющим соответствующие сертификаты и
разрешения для использования.

© А.Н. Голод, 2008

Н.В.ГУБИН, В.А.ОЛЬХОВСКИЙ, Г.И.ГАРЮК, В.Н.ГУБИН, М.С.КОВТУН
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНА СЛУХА
КАК РЕШАЮЩИЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
КРИТЕРИЙ ПЕРЕЛОМОВ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ
Травма головы с переломом костей основания черепа в 40,8% случаев и в 95% наблюдениях с переломом пирамиды височной кости
приводит к повреждению органа слуха. По данным литературы переломы височных костей,
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ными. При проведении судебно-медицинских
экспертиз квалифицированное установление
механизма образования повреждений слухового
анализатора может стать решающими в диагностике переломов пирамид височных костей. Из
этих позиций в нашей практике на наш взгляд
представляет интерес случай освидетельствования гражданина П., который на улице получил
удар металлическим предметом по голове от
неизвестных. После случившегося был госпитализирован в нейрохирургических стационар с
диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма,
ушиб головного мозга средней степени, пластинчатое субарахноидальное кровоизлияние,
правосторонний перфоративный средний отит.
После лечения у нейрохирургов гражданин П.,
госпитализирован в отоларингологический стационар, где помимо отита диагностирован правосторонний посттравматический кохлеарный
неврит. По факту случившегося было начато
досудебное следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе освидетельствования пострадавшему П. было проведено комплексное клинико-сурдологическое исследование на базе специализированного стационара.
Подтверждено наличие у пострадавшего посттравматического перфоративного среднего
отита, кохлеарного неврита. При совместном
осмотре судебно-медицинского эксперта с консультантом-отоларингологом отоскопией было
установлено наличие у П. обширного дефекта
барабанной перепонки, неправильно-квадратной
формы. По данным литературы установлено,
что такая форма перфорации не характерна для
баро-механической травмы органа слуха, кото-

рая возникает при локальных ударах в височную
область тупых предметов. При уточнении механизма образования травмы органа слуха, установлено, что удар нанесен тупым предметом в
правую теменно-затылочную область, а не в височную. Учитывая это и наличие посттравматического кохлеаневрита принято решение провести рентгенографию правой височной кости в
укладке по Стенверсу. Рентгенография выявила
наличие продольного перелома пирамиды височной кости с повреждением стенок наружного
слухового прохода, который не диагностирован
при нахождении пострадавшего в условиях нейрохирургического и отоларингологического
стационара. При составлении судебно-медицинского заключения, экспертной комиссией травма головы с переломом височной кости у пострадавшего П. отнесена к тяжким телесным
повреждениям по критерию «опасность для
жизни» «Правил судово-медичного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» (наказ МОЗ України №6 від 17.01.95.).
Из приведенного случая из собственной
практики следует, что при судебно-медицинской
диагностике повреждений органа слуха, сопровождающихся развитием посттравматического
перфоративного среднего отита, кохлеоневрита,
при участии специалиста отоларинголога, необходимо четко определять механизм образования
таких повреждений. С учетом квалифицировано
установленного механизма указанных повреждений могут быть диагностированы более тяжелые
нарушения в виде переломов височных костей
предусматривающие более значительную уголовную ответственность.

© Н.В.Губин, В.А.Ольховский, Г.И.Гарюк, В.Н.Губин, М.С.Ковтун, 2008

Н.В.ГУБИН, В.А.ОЛЬХОВСКИЙ, Г.И.ГАРЮК, В.Н.ГУБИН, М.С.КОВТУН, В.Л.ЧУВАКОВ
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ КОХЛЕАРНЫХ НЕВРИТОВ
Экспертизы по поводу посттравматических кохлеарных невритов (ПКН) составляют
2,3% от общего их количества отдела комиссионных судебно-медицинских экспертиз областных бюро судебно-медицинской экспертизы.
При этом в 45% случаев при проведении комиссионных экспертиз изменяется первично устаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

новленная степень тяжести телесных повреждений. Это обусловлено прежде всего тем, что в
литературе, вопрос судебно-медицинской диагностики ПКН не освещен надлежащим образом.
В «Правилах судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» (наказ МОЗ
України №6 от 17.01.95), нет указаний об осо-
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бенностях освидетельствования в случаях травм
уха. Не установлен перечень диагностических
исследований, необходимый для определения
механизма образования, характера и исходов
ПКН. В связи с приведенным в экспертной
практике довольно часто возникают сложности,
а иногда и ошибки. Целью работы явилось установление обязательного комплекса диагностических исследований для судебно-медицинской
оценки ПКН. За три года (2005-2007) на базе
отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и
других лиц Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, нами было
проведено 72 экспертизы (освидетельствования)
по поводу установления степени тяжести ПКН.
Обследовано 43 пострадавших. Для некоторых
из них проведено несколько экспертиз. На базе
Харьковской городской клинической больницы
№ 30, пострадавшим проведены исследование
слуха речью, тональная пороговая, надпороговая, речевая аудиометрия, импедансометрия,
отоневрологическое исследование. Опосредованная механическая травма была у 30 пострадавших, комбинированная баро-механическая
травма – у 13. Черепно-мозговая травма в форме
сотрясения головного мозга установлена у 33
пострадавших, в форме ушиба головного мозга
легкой или средней степени – у 3 пострадавших.
Тональная пороговая аудиометрия и акуметрия позволили определить степень снижения,
наличие динамики изменения слуховой функции,
исходы ПКН. Выделено 4-ре группы пострадавших с ПКН: 1) полное восстановление слуха (6
наблюдений); 2) положительная динамика слуха
без полного восстановления (17 наблюдений); 3)
стойкое снижение слуха без динамики (11 наблюдений); 4 отрицательная динамика изменения
слуха (7 наблюдений). Результаты речевой ау-

диометрии совпадали с тональной пороговой аудиометрии. Кроме того у 3-х пострадавших выявлено нарушение разборчивости речи, свидетельствовавшее о центральном поражении слухового анализатора. Тональная надпороговая аудиометрия выявила у 12 пострадавших периферическое поражение слухового анализатора, у 6
центральное. Импедансометрия позволила уточнить уровень слуховых нарушений, объективно
диагностировать повреждения со стороны среднего уха. Отоневрологическое исследование выявило у 10 пострадавших центральное поражение
вестибулярного анализатора, у 14 пострадавших
смешанное, у 7 пострадавших – периферическое.
Поражение периферического отдела слухового и
вестибулярного анализатора подтверждало, что
ПКН образовался от локального воздействия в
височную область тупых предметов. Центральное поражение слухового анализатора подтверждало, что ПКН образовался вследствие ЧМТ в
форме сотрясения или ушиба головного мозга. С
учетом установленного таким путем механизма
образования ПКН – в указанных группах наблюдений нами объективно определена степень тяжести телесных повреждений у лиц с ПКН. Повреждения средней тяжести установлены у 33
пострадавших; легкие телесные повреждения
повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья установлены у 3 пострадавших; у 6
пострадавших степень тяжести с разных причин
не устанавливалась.
Таким образом, следует, что проведенный
комплекс исследований у лиц с ПКН, позволяет
объективно определить степень тяжести телесных повреждений, механизм образования ПКН,
повышает доказательную ценность экспертных
выводов и должен быть обязательным при проведении такого рода экспертиз.

© Н.В.Губин, В.А.Ольховский, Г.И.Гарюк, В.Н.Губин, М.С.Ковтун, В.Л.Чуваков, 2008

Л.В. ГУЛЯЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ АР КРЫМ
Отоларингологическую службу принято
считать одной из определяющих в состоянии показателей здоровья населения. Это особенно
важно для развития детской отоларингологии,
так как вопросы, связанные с укреплением детского здравоохранения выдвигаются на передний
план среди основных программ государства.
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Сегодня на Украине под руководством
Главного отоларинголога МОЗ Украины, членкорреспондента Академии наук Украины, профессора Д.И. Заболотного функционирует четко
регламентируемая система оказания специализированной отоларингологической помощи
страны.
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Детские отоларингологи Крыма работают
в строгом соответствии с основными законодательными актами по службе. В лечебнопрофилактических учреждениях, подведомственных МЗ АРК, работают 37 отоларингологов
детских. Укомплектованность штатных должностей составила в2007 году 80,8%. Уровень аттестованности детских отоларингологов – 89,18%.
Неукомлектованы должности врачей отоларингологов детских в 7 регионах республики. В
этих регионах оказывают детскому населению
помощь взрослые отоларингологи, которые не
имеют сертификатов по специальности «Детская отоларингология».
В течение последних лет была отменена
интернатура по специальности «Детская отоларингология», что, несомненно, отрицательно
сказалось на кадровом вопросе. С декабря 2007
года интернатура возобновлена, что говорит о
востребованности и значимости детской отоларингологической службы.
Мы тесно сотрудничаем с кафедрой детской отоларингологии, фониатрии, сурдологии
Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика. Так
для работы в Крымском республиканском учреждении «Детская клиническая больница» подготовлены детский сурдолог и впервые детский
фониатр.
В настоящее время детское население АР
Крыма получает специализированную стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объеме. Стационарная помощь
представлена 105 койками. Обеспеченность
койками на 10 тыс. детского населения (0-17
лет) – 3,02.
В целом, в сравнении со среднеукраинскими показателями детская ЛОР-служба
работает стабильно:
- высокий оборот койки;
- низкий средний койко-день;
- высокая хирургическая активность, что
говорит о рациональном использовании стационарной койки и соответствии ее работы с лечебно-диагностическими стандартами.
Наряду с продолжающейся оптимизацией
коечного фонда необходимо реорганизация работы амбулаторно-поликлинической службы.

Занятость поликлинических ЛОР – врачей на
профилактических осмотрах, высокая нагрузка
на приеме влияет на качество оказания экстренной помощи детям и проведению планового
профилактического лечения «Д» больных. Мы
неоднократно поднимали эти вопросы и выступали с предложениями на уровне Главного специалиста МОЗ Украины, однако законодательных документов в настоящее время по амбулаторно-поликлинической службе нет. Решение
вопросов о организации проведения профилактических осмотров, функции врачебной должности на амбулаторном приеме, врачебных кадрах – это реформа в детской отоларингологии на
Украине.
ЛОР-отделение КРУ «ДКБ» является организационно-методическим центром детской
отоларингологической службы Крыма. В отделении работают врачи, аттестованные на
ВЫСШУЮ и ПЕРВУЮ врачебные категории,
из 11 врачей отделения 3 окончили клиническую ординатуру.
За 20 лет работы отделения накоплен достаточно большой опыт в оказании плановой и
экстренной помощи детям.
На базе ЛОР-отделения работает база кафедры отоларингологии и офтальмологии
КГМУ им С.И. Георгиевского. Сотрудники кафедры доцент М.А. Золотарева, доктор мед наук
А.В. Завадский, ассистент А.А. Бондаренко, ведут большую лечебную, консультативную и научную работу.
Детские отоларингологии Крыма постоянно повышают свой профессиональный уровень. Принимают участие в ежегодных научно
– практических конференциях отоларингологов
Украины, международных форумах. За время
существования ЛОР-отделения, совместно с
сотрудниками кафедры опубликовано 82 печатных работы, снято 5 учебно-методических
фильма.
Ежегодно служба заслушивается на коллегии МЗ АРК, так в резолюции совещания от
11 февраля 2008 года принято признать состояние организации детской отоларингологической
помощи населению АРК удовлетворительной, и
намечены пути дальнейшего развития детской
отоларингологической службы.

© Л.В. Гуляева, 2008
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Л.В. ГУЛЯЕВА, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, Т.Н. ЛЕБЕДЕВА, Н.А. СТАДНИЧУК, А.А. БОНДАРЕНКО,
А.М. МИХАЛЬЧЕНКО, Л.Н. ЛЕТЯГИНА, О.М. ЛЯШЕНКО (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
СИНДРОМ УВЕЛИЧЕННЫХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У ДЕТЕЙ
Распространенность синдрома увеличенных периферических лимфатических узлов у детей достаточно высока, однако эпидемиология
его
не
разработана.
Дифференциально–
диагностический поиск в зависимости от клинической картины и лабораторных данных чаще
направлен на подтверждение или исключение
основных групп причин увеличения лимфатических узлов: воспалительных лимфаденитов, реактивных гиперплазий или злокачественных поражений.
Особая актуальность обуславливается распространенностью у детей увеличения лимфатических узлов различного генеза, среди которых
долгое время остаются нераспознанными начинающиеся лимфопролиферативные заболевания.
Синдром увеличенных периферических лимфатических узлов представляет собой сложную
клиническую и патоморфологическую проблему.
Необходимо четкое знание многообразия причин
увеличения лимфатических узлов, алгоритмов
обследования больного ребенка, наличие лабораторных возможностей в дифференциальной диагностике этого синдрома. Синдром УПЛУ (МКБ
Х, класс XVIII, R 59) может быть результатом
лимфаденита, когда имеет место воспаление
лимфатических узлов, возникающее как осложнение после различных гнойно-воспалительных
заболеваний глотки и специфических инфекций,
и лимфаденопатии в случае системного увеличения лимфатических узлов, не связанного с воспалением, например, при воздействии некоторых
медикаментов, пролиферации, метастазировании.
Так, при проведении педиатрического
скрининга, в котором принимали участие отоларингологи, гематологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, педиатры Крымского республиканского учреждения «Детская клиническая больница»
в период с 2000 по 2007 гг. и последующего анализа 1827 диагнозов острых и хронических заболеваний у детей и подростков в возрасте от 3 до
16 лет выявлены изменения со стороны лимфатических узлов в 53% случаев.
Отмечено увеличение лимфатических узлов при ряде заболевания различной этиологии:
1.Формы связанные с инфекциями – 592
ребенка (61,2%): вирусной природы (цитомегалия, инфекционный мононуклеоз, корь, краснуха,
гепатиты); при бактериальных инфекциях (острые тонзиллиты, абсцессы глотки, болезнь ко-

шачьей царапины, кариес, пневмония, туберкулез); при грибковых заболеваниях в том числе и
глотки; при протозойных инфекциях (токсоплазмоз, нейтропения);
2. Формы, не связанные с инфекциями –
376 детей (38,8%): медикаментозная; при системных процессах в организме (коллагенозы,
локальный опухолевидный амилоидоз, интермиттирующая доброкачественная лимфаденопатия); гранулематозы (саркоидоз, аллергический
гранулематоз мультицентрический ретикулогистиоцитоз); при гемобластозах (острые лейкемии,
неходжкинские лимфомы, ходжкинские лимфомы); при метастазировании солидных опухолей в
лимфатические узлы; паранеопластические реакции ПОЭМК-комплекс (особенно часто при
склерозирующих плазмоцитомах) = полинейропатия + органомегалия + эндокринопатия + дисглобулинемия (М-градиент) + поражение кожи;
при первичных иммунодефицитных состояниях;
генетически обусловленные (синдром КлиппельТреноне-Вебера). Сочетание локальных лимфангиом и гемангиом. Синдромы с наследственно
обусловленными лимфатическими отеками.
В процессе диагностики заболеваний, протекающих с увеличением лимфатических узлов
объединяются усилия отоларингологов, гематологов, гастроэнтерологов, генетиков, педиатров,
инфекционистов, иммунологов.
Исходя из данных проведенного нами мониторинга увеличение лимфатических узлов в
большинстве случаев связано у детей с инфекционным процессом. В то же время нельзя настаивать на инфекционном генезе увеличения лимфатических узлов, если двухнедельный курс антибиотикотерапии не привел к существенному
улучшению клинико-лабораторной и инструментальной картины. В пользу онкогематологического генеза изменения лимфатических узлов
свидетельствует увеличение их диаметра до 4 см
и более, каменистая плотность, бугристость, образование конгломератов лимфатических узлов,
их спаянность с окружающими тканями, внутригрудные конгломераты, особенно в верхнем средостении, внутрибрюшинные конгломераты.
Четкое знание многообразия причин увеличения лимфатических узлов поможет отоларингологам, педиатрам и врачам других специальностей в дифференциальной диагностике этого синдрома.

© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, Т.Н. Лебедева, Н.А. Стадничук, А.А. Бондаренко, А.М. Михальченко,
Л.Н. Летягина, О.М. Ляшенко, 2008
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В.В.ДАРМАКОВ, Н.Э.БОЙКОВА, О.С.ОРЛОВА, Л.В.РЫКОВА (МОСКВА, РОССИЯ)
РЕАБИЛИТАЦИЯ ФУНКЦИЙ ГОРТАНИ С УЧЕТОМ ЭНДОКРИННОГО СТАТУСА –
ВОЗМОЖНОСТИ НЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Введение: Лечение больных с хроническими рубцовыми стенозами и дефектами полых
органов шеи – одна из самых сложных проблем
в реконструктивной хирургии. Комплексный
подход к реабилитации названного контингента
пациентов с учетом их эндокринного статуса
способствует разработке оптимального алгоритма и определения тактики лечения, а при
хирургическом вмешательстве - послеоперационного ведения таких пациентов.
Цель работы – создание комплексной
схемы лечения и реабилитации после хирургических вмешательств у пациентов с хроническими стенозами гортани и трахеи, страдающих
эндокринной патологией (патология щитовидной железы, сахарный диабет (СД)), базирующейся на их соматическом и иммунном статусе,
а также расширение возможностей ортофонической коррекции нарушения голосовой, дыхательной и разделительной функций.
Материалы и методы: С 1993 по 2001
года в клинике реконструктивной хирургии
ЛОР-органов МНИИ уха, горла и носа , а с 2001
по 2008 года в отделе реконструктивной и пластической оториноларингологии ФГУ «НКЦ
оториноларингологии Росздрава» было обследовано и прооперировано 65 пациентов, страдающих сахарным диабетом, и 120 пациентов,
имевших патологию щитовидной железы (гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит) по поводу
хронических рубцовых стенозов гортани и трахеи и двухсторонних параличей гортани.
Результаты: Разработанные дифференцированные схемы ведения пациентов были составлены с учетом характера эндокринной патологии. Больным СД в предоперационном периоде назначалась схема коррекции дозы инсулина,
все пациенты с уровнем глюкозы более 8
ммоль/л, даже страдающие СД II типа, переводились на инсулин в течение предоперационного периода и 5 суток после операции. После щадящего реконструктивного вмешательства использовали разработанную нами схему послеоперационного ведения пациентов, страдающих
сахарным диабетом. Учитывая повышенную
травматизацию слизистой оболочки дыхательных путей, предпочтение отдавали в первые 7
суток стентированию на трахеостомической
трубке надставленной пальчиком-обтуратором
вместо традиционного использования Т-трубки.

Нарушенная микроциркуляция и периферическая полинейропатия предполагали включение в схему ведения больных препаратов, корригирующих метаболизм (трентал, курантил;
препараты калия); улучшающих нервную трофику (Мильгамма, Эндур В, витамины группы
В); адаптогенов (Когитум, Милайф).
Всем пациентам проводили специальную дыхательную гимнастику, направленную на
координацию вдоха и выдоха. Формировали
длительный плавный выдох, постепенно усложняя статические и динамические упражнения.
Пациенты, страдающие патологией щитовидной железы, обязательно обследовались нами на предмет достаточности медикаментозной
компенсации имеющейся патологии щитовидной железы. При достижении медикаментозного
эутиреоза пациенты брались на этапное хирургическое вмешательство, а в схему послеоперационного введения включались витамины группы В, с целью улучшения нервно-мышечной
проводимости, а для уменьшения лимфостаза
группа препаратов антигомотоксикологического
ряда (Траумель С, Лимфомиозот, Мукоза композитум).
Нарушение нервно-мышечной проводимости компенсировали за счет проведения физиотерапевтического воздействия и фонопедических занятий. Больным рекомендовали артикуляционную гимнастику и массаж гортанной
мускулатуры, восстанавливающие мышечный
баланс, чередовали тонизирующие и стимулирующие упражнения. Через неделю после операции начинали голосовые упражнения с глухими взрывными согласными дозировано увеличивая нагрузку.
Выводы: Разработанная нами схема лечения позволила нам сократить сроки госпитализации пациентов (по сравнению с архивной группой – истории болезни, проанализированные нами за 1985-1993 гг.), на 35%, а кратность лечения
с 4 до 2,5. Совместное ведение командой специалистов (хирург, фонопед, эндокринолог, невролог) пациентов хроническими рубцовыми стенозами гортани и трахеи, страдающих сахарным
диабетом и патологией щитовидной железы, способствует выработке оптимальной тактики лечения данной группы пациентов и в ряде случае
избежать хирургического вмешательства по коррекции разделительной и голосовой функций.
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В.Р.ДЕМЕНКОВ, Т.М.ПРИСТАВКО (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ ПАРАТОНЗИЛЛИТАМИ
Хроническим тонзиллитом (ХТ) страдают
от 11,0 до 31,1% взрослого и детского населения, у 10-14% из них это заболевание осложняется паратонзиллитом (ПТ) (В.Д. Драгомирецкий, 1982; В.Т. Пальчун и соавт., 1999 г.). Основным методом лечения этих больных на протяжении многих десятилетий была двусторонняя тонзилэктомия в «горячем» или «холодном»
периодах. В 90-е годы прошлого столетия появилось много работ, свидетельствующих о важной роли небных миндалин в формировании
общего и местного иммунитета. (Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 1998; В.В. Кищук, 2000).
Учитывая это и тот факт, что, как правило, процесс в паратонзиллярной клетчатке носит односторонний характер, А.И. Извин (1989), А.А.
Чесноков (1999) рекомендовали у этих больных
удалять только одну миндалину на стороне ПТ.
В последние два десятилетия сложилось
четкое представление о необходимости использования щадящего, органосохраняющего хирургического метода лечения этих больных, так как
было установлено, что небные миндалины при
этом заболевании сохраняют достаточно хороший функциональный резерв (В.Р. Деменков,
С.Н. Напрасников, Т.М. Приставко, 2003; Ю.В.
Тимошенко, 2008).
Известно, что микрофлора ПТ содержит
до 30 видов микробов, в большинстве случаев
устойчивых к действию антибиотиков пенициллинового ряда, аминогликозидам, цефалоспоринам 1-го поколения. Выполненные в последние
годы микробиологические исследования подтверждают важную этиологическую роль в возникновении ПТ B-гемолитического стрептококка группы А, но все большее значение уделяется
и другим микроорганизмам, таким как Haemophilus influenzce, Staphilococus aureus, энтеробактерии, псевдомонады, которые являются бета-лактамазобразующими бактериями и характеризуются полирезистентностью к антибиотикам (Mevio et al., 1996).
Нами, при выборе антибиотиков для лечения этой категории больных, преследовалась
цель – использовать такие из них, которые могли
бы остановить переход отечно-инфильтративной
стадии ПТ в абсцедирующую, а в случаях вскрытия сформировавшегося паратонзиллярного абсцесса (ПА), добиться быстрой элиминации очага
гнойной инфекции в паратонзиллярной клетчатке. Длительное время при лечении этих больных

мы испробовали наиболее успешный и эффективный антибиотик широкого спектра действия
2-го поколения цефалоспоринов – цефтриаксон.
В последние годы стали применять ингибиторозащищенный антибиотик Сульбактомакс (цефтриаксон + сульбактам). Добавление сульбактама
(ингибитора бета-лактамаз) к цефтриаксону позволяет преодолеть устойчивость вызванную бета-лактамазами. Сульбактам является сульфоном
пенициллиновой кислоты, увеличивает микробиологическую активность этой комбинации за
счет связывания его с протеинсвязывающим белком, на который не действуют цефтриаксон, и
таким образом расширяет спектр антибактериальной активности.
Для получения сравнительных данных
мы разделили обследованных больных ХТ, осложненным односторонним ПТ на две группы
по 25 человек каждая, равнозначных по возрасту
и полу, стадиям развития ПТ. Больным 1-ой
группы назначили цефтриаксон по 1 г внутримышечно 2 раза в сутки. Вторая группа получала сульбактомакс по 1,5 г 2 раза в сутки внутримышечно. На основании полученных данных
было установлено, что в группе больных, которым использовали для лечения сульбактомакс,
на 3-4-е сутки с начала заболевания в 80% случаев уменьшались боли в горле, саливация,
снижалась температура, у 84% уменьшался отек
слизистой глотки, мягкого неба, небных дужек,
тризм жевательных мышц, у 8% этой категории
больных удалось не допустить перехода инфильтративной стадии в стадию нагноения. В то
время, как у больных, получивших цефтриаксон, эти показатели оказались значительно хуже. Кроме того, у лиц, лечившихся сульбактомаксом, число дней с высокой температурой
было в 3 раза меньше. Нормализация температуры на 4-6-е сутки отмечена у всех больных, в
то время как у лечившихся цефтриаксоном лишь
у 84% больных. На седьмые сутки от начала заболевания у них количество лейкоцитов нормализовалось у 84%, СОЭ – 76%. Все это позволило на 7-8-е сутки выписать всех больных, а в
первой группе только 84% .
Все это свидетельствует, что сульбактомакс обладает высокой антибактериальной активностью, что позволяет достигнуть хорошего
клинического эффекта. Следует считать, что он в
настоящее время является эффективным средством для лечения больных ХТ, осложненным ПТ.
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М.І.ДЕРЕВ’ЯНКО, В.І.БУНЯК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ВИВЧЕННЯ ФЕНОФАЗ ЦВІТІННЯ ДЕРЕВ ТА КУЩІВ В СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ
УМОВАХ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ СЕЗОННОГО АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ
Для сезонного алергійного риніту (САР)
властива строга сезонність і три піки маніфестації симптомів, які залежіть від кліматичних умов
і фенофаз цвітіння рослин. В зв’язку з глобальним потеплінням відзначається зсув фенофаз цвітіння рослин, що позначається на зміні термінів
загострення САР і запізнілу його профілактику.

Вивчили фенофази цвітіння дерев та
кущів в м. Івано-Франківську у веснянолітній період 2008 року з метою доведення
даної інформації до хворих на САР та лікарів, що займаються його лікуванням та профілактикою.
Отримані результати наводимо в таблиці.

Фенофази цвітіння дерев та кущів в м. Івано-Франківську (2008 р.)
№

Назва рослини

Цвітіння
повне
-

кінець
05.05

1

Форзиція Forsythia suspense Vahl.

початок
15.03

2

Магнолія Magnolia grandiflora L.

23.03

-

18.04

3

Кизил Kornus mas L.

23.03

-

15.04

4

Алича Prunus divaricata Ledeb.

28.03

-

16.04

5

Слива домашня Prunus domestica L. вулиці міста

05.04

-

20.04

6

Слива домашня Prunus domestica L.сади

12.04

-

25.04

7

Персик декоративний Persica Mill.

08.04

-

22.04

8

Вишня домашня Cerasus avium L.

08.04

20.04

25.04

9

Черешня лісова Cerasus avium L.

12.04

20.04

28.04

10

Клен гостролистий Acer platanoides L.

14.04

-

24.04

11

Верба плакуча Salix repens L.

15.04

-

25.04

12

Тополя Populus alba L.

15.04

-

25.04

13

Черемха Padus racemosa Gilib

20.04

28-30.04

05.05

14

Яблуня Malus orientalis

25.04

30.04

10.05 і 15.05

15

Бузок Syringa vulgaris L.

28.04

10.05

17.05

16

Каштан Aesculus hippocastanum L.

05.05

09.05

-

17

Горобина червона Sarbus aucuparia L.

10.05

15.05

26.05

18

Глід кривавочервоний Grataegus sanguinea Pall

12.05

17.05

24.05

19

Калина Viburnum opulus L.

20.05

-

30.05

20

Акація біла Robinia pseudoacacia L.

20.05

-

31.05

21

Жасмин кущовий Jasminum fruticans L.

24.05

30.05

12.06

22

Бузина чорна Sambucus nigra L.

25.05

30.05

05.06

23

Бирючина звичайна Ligustrum vulgare L.

05.06

10.06

16.06

24

Груша звичайна Pyrus communis L.

12.04

20.04

03.05

© М.І.Дерев’янко, В.І.Буняк, 2008

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

49

В.И.ДИДЕНКО, А.Д.ГУСАКОВ, В.В.ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ИРРИГАЦИОННО-ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИИ НА ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ
Цель исследования: повышение эффективности лечения больных, перенесших операции на околоносовых пазухах.
Задачи исследования: разработать новый способ ирригации оперированных околоносовых пазух с использованием современных
фарм.препаратов, в том числе морской (Аква
Марис) и океанической воды (Маример), оценить их эффективность в лечении такого рода
больных.
Материалы и методы исследования.
Под нашим наблюдением находилось 169 больных с хроническим гнойно-бактериальным риносинуситом в возрасте от 9 до 74 лет. Детей до
18 лет было 22, женщин – 68, мужчин – 79.
Гнойно-гиперпластический синусит верифицирован у 29 (17%), гнойно-полипозный –
у 103 (61%), гнойный полипозно-кистозный – у
37 (22%).
Аномалии остиомеатального комплекса
выявлены у 134 (79,2%) больных, деформация
перегородки носа – у 131 (77,5%).
Диагноз заболевания верифицирован на
основе общеклинических исследований, данных
эндоскопии ЛОР-органов, рентгенологических,
КТ и МРТ исследований, изучения в динамике
микробного ландшафта в полости носа и оперированных пазухах, мукоцилиарного клиренса,
показателей системного и местного иммунного
статуса, гистоморфологических исследований.
Всем больным с деформацией перегородки носа первоначально выполнялась септумоперация, затем боковая остиопластика и синусотомии.
Верхнечелюстные пазухи вскрывались
экстраназально у 32 пациентов: при изолировнных синуситах у 4 случаев, гаймороэтмоидитах
у 10, полисинуситах у 6, гемисинуситах у 5, пансинуситах у 7 – остальные пазухи вскрывались
и ревизовались при эндоназальном подходе. Лобные пазухи вскрывались экстраназально у 16
больных: при изолированном фронтите у 4 случаев, при полисинусите у 5, гемисинусите у 3,
при пансинуситу у 4 пациентов. Первична пластика лобно-носового канала сосудистым эндопротезом, датской фирмы Gore Tex, выполнена
у 12 больных. Полисинусотомии произведены у
39 больных, гемисинусотомии выполнены у 38,
пансинусотомии у 44 больных. Основные пазухи томировались транслабиринтно после санации решетчатых лабиринтов в случае аномалии
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естественного соустья или его обструкции патологическим процессом.
Все больные были разделены на 3 группы: 1-я (38)-контрольная, в которой больные,
после операции, получали парентерально антибиотики, неспцифические противовоспалительные и обезболивающие средства, антигистаминные препараты, туалет и анемизацию носовых
ходов, ирригацию оперированных полостей физиологическим раствором; 2-я группа (32) больные, которым кроме стандартной терапии, начиная с 3-го дня после операции, назначалась
ирригация оперированных полостей Аква Марис; 3-я группа (30) больных, которым на фоне
стандартного лечения, контрольной группы,
проводилась ирригация оперированных полостей Маример.
Ирригация послеоперационных полостей
проводилась по разработанной нами методике с
использованием систем (Sherwood Medikal Infus- m 500сс (США) разработанных для интенсивной инфузионной терапии и энтнрального
питания. Система состоит из двух поливиниловых емкостей: наружная воздушная надувная
манжета, внутренняя – для наполнения фарм.
препаратами, которая соединена поливиниловой
трубкой с функциональным наконечником. Наружная манжетка наполняется воздухом с помощью груши с контрольным страховочным
клапаном. Ирригация полостей проводилась под
давлением 160-200 мм.вод.ст.
Методика проведения иригационноэлиминационной терапии: пациент садится (можно лежа на боку с приподнятым изголовьем)
наклонив голову вперед, в руках держит лоточек. Через соустье или сформированный канал с
околоносовыми пазухами вводится присоединенный к системе наконечник (стандартный лобный катетр-буж с множественными вокруг отверстиями, или поливиниловый кава-катетр
также с проделанными множественными мелкими отверстиями на его конце. На конус флакона с Маример одевается кава-катетр, кот орый
без труда заводится в любую оперированную
пазуху через сформированный канал или соустье и производится их орошение. Аква Марис
набирается в 10 мл шприц, присоединяется к
кава-катетру, введенному в ту ли другую оперированную пазуху.
Клиническую эффективность ирригационно-элиминационной терапии оценивали
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

через 10-14 дней по жалобам больных, нарушению носового дыхания, заложенностью носа,
наличию выделений из носа, степенью реактивных явлений в тканях носа и т тканей лица, динамике температуры тела и высеваемой микрофлоры, данным рентгенографии и КТ носа и
околоносовых пазух. Учитываемые показатели
оценивали по 5 бальной системе.
Болевой синдром к 10 дню сохранялся у
71% оперированных контрольной группы и у
63% – основной. Носовое дыхание нормализовалось у 79% основной группы и у 69% – контрольной. Сухость в носу, наличие корок и неприятного запаха с оценкой больных по 5 бальной системе в контрольной группе составили 0,9
±0,6 балла и 0,3±0,5 в основной. Обоняние восстановилось у 84% основной группы и у 76% –
контрольной. Мукоцилиарный клиренс в контрольной группе составил 11,2±3,4, а у основной
15,7±4,4, достоверно лучше (р ≤ 0,01). В целом

положительный результат лечения оперированных больных достигнут у 97% основной группы
и у 86% контрольной. Достоверной разницы в
эффективности лечения при ирригации Аква
Марис и Маример не получено.
Выводы
1. Разработанный и внедренный способ
ирригационно-элиминационной терапии больных после операций на околоносовых пазухах
прост в применении и позволяет достичь положительных результатов у абсолютного большинства оперированы пациентов.
2. Применение Аква Марис и Маример
достоверно улучшает восстановительные и репаративные процессы в тканях, оперированных
пазухах и полости носа.
3. Маример технически более практичен в
использовании для орошения пазух, однако достоверных различий в эффективности морской и
океанической воды не получено.
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В.В.ДИДЕНКО, В.И.ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РИНОПЛАСТИКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТЯНУТОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
Наружный нос больше всего определяет
эстетику лица человека. Изменение его формы и
размеров может драматически сказываться на
внешнем виде человека. Поэтому это одна из
основных причин, по которой реконструктивнопластические операции на носу относятся к числу наиболее распространенных.
Пластические материалы, используемые
при эстетической хирургии носа остаются до
настоящего времени до конца нерешенной проблемой.
Цель исследования: изучение эффективности использования растянутого политетрафторэтилена при эстетической хирургии носа, в
ближайшем и отдаленном послеоперационном
периодах.
Материалы и методы исследования.
Под наблюдением находилось 60 пациентов в
возрасте от 15 до 51 года. Детей до 18 лет было
11, женщин – 26, мужчин – 18. Ринолордоз в
хрящевом отделе имел место у 34 случаев, в костном отделе – у 7, в хрящевом и костном – у
14. Платириния наблюдалась в 5 случаях. Недостаточность носового клапана (присасывание
крыльев носа) имела место у 4 случаев после
травм и перенесенных ранее пластических опеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

раций. Косметические дефекты носа сочетались
с искривлением перегородки носа у 32 пациентов, с дефектом перегородки носа у – 2.
Для ринопластики использовались сосудистые эндопротезы датского производства
GORE
TEX
DUALMESH
и
СанктПетербургского производственного объединения «СЕВЕР». Пластика дефекта перегородки
носа производилась заплатами, изготовленными
той же датской фирмой.
В настоящее время в мире накоплен
большой положительный опыт использование
указанных сосудистых протезов в сосудистой
хирургии, а материала в виде заплат в кардиохирургии при устранении пороков сердца. Данный материал имеет наиболее близкое сродство
с тканями человека, обладает биоинертностью,
быстрой интеграцией в материнские ткани, эластичностью, отсутствием тератогенности, высокой устойчивостью к инфекции, что выгодно и
принципиально отличает их от всех доныне известных пластических материалов.
Начальным этапом операции всегда выполнялась септопластика с устранением дефекта
перегородки носа. Первичная ринопластика выполнена у 46, вторичная – у 9 пациентов. Во
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всех случаях операции выполнялись по открытому варианту.
Всем больным после вмешательства назначались парентерально антибиотики широкого спектра действия, симптоматические средства. У всех оперированных отечно-реактивные
явления в тканях носа были умеренными и непродолжительными, а болевой синдром – незначительным.
Результаты ринопластики прослежены до
10 лет. Во всех случаях получен хороший косметический и функциональный эффект, как в

ближайшем, так и в отдаленном послеоперационном периодах.
Все вышеизложенное позволяет нам заключить о том, что растянутый политетрафторэтилен в виде сосудистого протеза и заплат является совершенным пластическим материалом,
который наиболее полно отвечает задачам и условиям ринопластики. После таких операций
при травме носа становится практически невозможной деформация эндопротеза или его смещение, а значит и возобновление косметического дефекта.

© В.В.Диденко, В.И.Диденко, 2008

І.В.ДМИТРЕНКО, В.В.КІЩУК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ІМУНОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ
Склерома первинно хронічне захворювання, що викликається клебсієлою склероми
(паличкою Фріша-Волковича) та проявляється
утворенням специфічних склеромних гранульом
в дихальних шляхах з послідуючим рубцеванням та розвитком стенозу. Паралельно розвиваються процеси атрофії слизової дихальних шляхів та неспецифічне враженя всього організму.
В генезі цього захворювання суттєву роль
відіграють імунологічні порушення як місцевого
так і загального характеру.
Мета. Визначити і проаналізувати інформативність імунологічних тестів для контролю
ефективності лікування хворих на склерому.
Матеріали та методи. Імунологічно обстежено 32 хворих на склерому (11 – переважно
атрофічна форма, 5 – переважно інфільтративна
форма, 14 – переважно рубцева форма).
Загальноклінічне обстеження доповнювалось ендоскопічним, бактеріологічним.
Використовувалась також найбільш інформативна та специфічна і на сьогодні – реакція
зв`язування комплементу із склеромним антигеном (реакція Борде-Жангу).
Для імунологічних маркерів були відібрані ті показники, які характеризували системний
та місцевий імунітет: рівень СД2+, СД16,
СД14+, СД20 індекс взаємодії лімфоцитів, дослідження ефективності фагоцитозу, рівень sIgA
та лактоферину в ротоглотковому секреті.
Дослідження проводилось до лікування,
одразу після лікування та через 6 місяців. Курс
лікування – 14 діб.

Результати. Після проведеного лікування всі хворі відмічали суб`єктивне покращення
стану. Ендоскопічні дані змінювались не однозначно. Кращі результати були у хворих із атрофічною та інфільтративною формами. Реакція
Борде-Жангу „негативною” була у 60% випадків
одразу після лікування, та 40% - через 6 місяців.
Отримані імунологічні показники хворих
до початку лікування свідчать про вираженний
вторинний імунодефіцит (СД2+ – 29,1%, СД20 –
11,6%, рівень ІВЛ – 0,8 фагоцитарний індекс –
2,2) особливо у пацієнтів із рубцевою та атрофічною формою. Після лікування відмічається
покращення більшості показників, особливо у
хворих з інфільтративною та атрофічною формою склероми. Через 6 місяців рівень Т і В лімфоцитів залишався на нижній межі норми у хворих з інфільтративною формою (37 та 11% відповідно), тоді як більшість показників системного імунітету при рубцевій та атрофічній були
без змін. Що стосується місцевого імунітету, то
вміст секреторного ІgA після терапії підвищився
у всіх категорій хворих одразу після лікування з
0,25 г/л до 0,7 г/л. Через 6 місяців у хворих з
атрофічною формою вміст SІgA дещо зменшився (до 0,4 г/л).
Висновки.
1. Аналіз імунологічних показників у хворих на склерому вказує на наявність вираженного вторинного імунодефіциту.
2. Імунологічні тести можуть використовуватись для оцінки ефективності лікування у
хворих на склерому.

© І.В.Дмитренко, В.В.Кіщук, 2008

52

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

В.В. ДОЛЖЕНКО, С.С. КАРПЕНКО (МАРИУПОЛЬ, УКРАИНА)
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ГИПЕРТРОФИЕЙ НОСОГЛОТОЧНОЙ
И НЁБНЫХ МИНДАЛИН С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМПЛЕКСА «МЕДБИОТЕХ»
Глоточное лимфаденоидное кольцо (ГЛК)
Пирогова-Вальдейера относится к периферическим органам иммунной системы, обеспечивает
слизистые оболочки носа и околоносовых пазух
иммунокомпетентными клетками и контролирует адекватность местного иммунного ответа.
Таким образом, ГЛК обеспечивает местные защитные реакции слизистой оболочки носа и
околоносовых пазух. Но современные знания о
местном иммунитете дали нам понять, что удаление миндалин и аденоидов имеет свою отрицательную сторону, особенно это относится к
детям, отсутствие этих органов ведет к местной
иммунологической недостаточности. Заболевания, сопровождающиеся гипертрофией лимфоидной ткани ГЛК занимают первое место в
структуре детской заболеваемости в ЛОРпрактике – гипертрофия глоточной миндалины
(ГМ) – 45,2% и гипертрофия небных миндалин
15,8%. Тенденция к росту заболеваемости постоянно сохраняется. Вирусоносительство являяется одной из причин гиперплазии лимфоидной ткани ГЛК. Разрастание ткани ГЛК также
напрямую связано с экологическими факторами
и другими причинами: увеличением иммунодефицитов, дающих компенсаторную гиперплазию лимфоидных образований, аллергическими
реакциями. В связи с важной ролью миндалин в
иммуногенезе и местной защите слизистых оболочек верхних дыхательных путей, консервативные методы лечения гиперплазии ткани ГЛК
должны быть расширены, а показания к оперативному – строго обоснованы. Необходимо проводить комплексное консервативное лечение,
сочетая этиотропное, противовоспалительное,
гипосенсибилизирующее лечение, у каждого
пациента индивидуально. Консервативная терапия оказывается более эффективной при остром
воспалении глоточной и небных миндалин. В то
время как хирургическое лечение показано при
хронизации процесса с выраженной гипертрофией ткани миндалин, но также не всегда приводит к выздоровлению больного.
Под наблюдением находилось 35 больных, проживающих в промышленно-развитом
регионе в возрасте от 2 до 18 лет (22 мужского и

13 женского пола). У всех пациентов диагностирована гипертрофия ткани ГЛК путем прямой фарингоскопии и назальной эндоскопии
C.Storz 90°. Диагностика и лечение всех пациентов производились с помощью программноапаратного комплекса «Медбиотех» (пр-во
НМБЦ «Диамед» НПВФ ”Техинпроект” г.
Днепропетровск, Украина). Данный комплекс
включает в себя стандартную электропунктурную диагностику по методу Р. Фолля, амплитудно-частотно-резонансное исследование по
отдельным органам, электропунктурную диагностику инфекционных, паразитарных, аллергических и других воспалительных и дегенеративных заболеваний и отклонений, основанную
на феномене медикаментозного тестирования.
Инфекционно-паразитарные причины выявлены
в 100% случаев. В процессе исследования были
выявлены
следующие
причины:
βгемолитический стрептококк выявлен в 91,5%
случаев; лямблия – 68,5%; аденовирус – 62,8% и
др. В 85,5% случаев выявлены микст-инфекции.
Аллергические процессы (аллергические риниты, кожные высыпания, эозинофилия) выявлены
в 97,1 % случаев данной выборки, из них сочетанные (полигенные) аллергии – в 82,8 %.
Лечение всех пациентов было комплексным и состояло из активной биорезонансной терапии этиотропными и патогенетическими программами (от 5 до 8 сеансов) в
сочетании с хорошо зарекомендовавшей себя
в педиатрической практике антигомотоксической терапией препаратами – Heel: Lymphomyosot, Engystol N, Euphorbium compositum S,
Hepar compositum, Hepeel, Echinacea compositum S в соответствии с показаниями (курсом
от 2х до 4х недель по 50 мл 3 раза в сутки
внутрь). Препараты производились путем потенцирования очищенной воды электромагнитным полем на аппарате «Медбиотех».
Контроль эффективности лечения проводился
путем прямой фарингоскопии и назальной эндоскопии C.Storz 90°. У всех пациентов отмечено значительное уменьшение объема миндалин. Рецидив отмечен в двух случаях
(5,7%), проведено хирургическое лечение.

© В.В. Долженко, С.С. Карпенко, 2008
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Ф.Д.ЄВЧЕВ, В.В.ГАЄВСЬКИЙ (ОДЕСА, УКРАЇНА)
НОВЕ В ТАКТИЦІ ЛІКУВАННЯ ОТОМІКОЗІВ
Особливу форму зовнішніх отитів складають грибкові поразки. На відміну від екземи,
де конституціональні моменти і реактивність
організму грають провідне значення, то для
грибкового розвитку значну роль має вигляд,
вірулентність збудника і умови його перебування.
Грибкові поразки зовнішнього слухового
проходу зустрічаються частіше, ніж вони розпізнаються, оскільки при поверхневій поразці вони мало турбують хворого і лише у тому випадку, коли міцелій проростає в глибину шкірного
покриву, виникають симптоми роздратування
його: свербіння, посилена десквамація епідермісу, незначні серозні виділення, стінки слухового
проходу набряклі, гиперемовані, хворобливі.
Останніми роками використовуються
комбіновані препарати (протигрибкові і місцеві
кортикостероїди). На жаль, ці комбіновані препарати надають системну токсичну дію в результаті абсорбції через пошкоджені шкірні покриви. У зв'язку з чим, проблема вибирання
ефективних засобів в лікуванні отомікозів залишається актуальною і в даний час.
Мета дослідження – вивчення ефективності застосування октенисепту при хронічних
зовнішніх отитах різної етіології.
Матеріал і методи дослідження
У групу дослідження включені 50 хворих
з хронічним зовнішнім отитом, у віці від 20 до
60 років. З них були 32 жінки і 18 чоловіків.
Хворі розподілені на дві групи залежно від виду
інфекційної поразки. Перша група 34 хворих з
отомікозом, друга - 16 хворих із змішаною флорою (грибкова флора, стрептококи, стафілококи).У зв'язку з тим, що наші хворі в перебігу
багатьох років лікувалися без успішно різними

лікарськими засобами, і саме, тому лікування
проводилося, тільки октенисептом.
Лабораторна діагностика патогенної флори показала, що у 22 хворих висіяна флора дрожеподібні гриби роду Candida, у 7 – цвілеві гриби – Aspergillus, і у 4 пацієнтів – Penicillium.
Змішана бактеріально-грибкова флора діагностована у 16 обстежуваних. Отримані дані свідчать про різноманіття природи патогенної флори при хронічному захворюванні шкіри слухового проходу.
Методика лікування розчином октенисепта: 1). очищення слухового проходу від патологічного забруднення (промивання фізіологічним
розчином і висушування); 2). аплікація шкіри
слухового проходу на протязі 30 хв. тампоном,
змоченим розчином октенисепта 1:4, 3 рази на
добу, 10 днів. У хворих з наполегливим перебігом лікування повторювали за два тижні.
Результати дослідження
Період спостереження за хворими склав
до 24 міс. Оцінка результату лікування проводилася на підставі скарг і отоскопічної картини.
Спостереження показали, що після лікування у
41 пацієнта (82%) були відсутні скарги і ознаки
хронічного захворювання шкіри слухового проходу.
Висновки
1. Застосування водного розчину октенисепту забезпечив ефективний рівень лікувальної
протизапальної і фунгіцидної дії при грибковому та бактерійному ураженні шкіри слухових
каналів у 82% випадків.
2. Відсутність побічних явищ, у тому числі і роздратування вестибулярного апарату дозволяє рекомендувати застосування розчину
октенисепту в клінічній оториноларингології.

© Ф.Д.Євчев, В.В.Гаєвський, 2008

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ОТОЛАРИНГОЛОГА ПРИ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ФУРУНКУЛАМИ НОСА
Фурункули носа являються досить поширеним захворюванням у дітей. Так, у 1,43,8% випадків виникає потреба стаціонарного
лікування цих хворих через те, що можуть розвиватися важкі орбітальні та внутрічерепні
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ускладнення (у 4,4%) і навіть наступити летальність (0,83%). Серед причин утворення гнійно-запальних процесів носа мають значення
попередні ГРВІ, травми носа, захворювання
приносових пазух, алергізація та зниження
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

імунної реактивності організму дитини, а також витискування вугрів, розчухування носа
тощо.
Виникнення ускладнень фурункулів чи
карбункулів носа обумовлено особливостями
анатомо-топографічної будови, тісним зв'язком
носа з венозною та лімфатичною системами обличчя, орбіти, порожнин черепа, високою вірулентністю інфекцій, підвищенням її резистентності до антибіотиків та ареактивністю організму дитини.
Під нашим спостереженням за 1978-2007
рр. знаходилось 512 (5,2%) дітей, госпіталізованих в ургентному порядку з фурункулами носа.
Із них, в стадії інфільтрації було 346, стадії абсцедування – 166 дітей. Вік хворих був від 2,5 до
18 років (частіше 7-12). Хлопців – 278, дівчат –
234. Тривалість захворювання 1 – 4 дні. У половини дітей запальний процес розповсюджувався
за межі зовнішнього носа і проявлявся у вигляді
реактивного набряку, гіперемії шкіри щоки,
верхньої губи, перенісся, повік ока на стороні
ураження носа. У 24 (4,7%) хворих виявлено
дифузну інфільтрацію тканин, тромбофлебіт
поверхневих вен обличчя та внутріорбітальні
ускладнення. Тромбоз кавернозного синусу був
у 5 (0,97%) хворих, у 2 із них з менінгоенцефалітом.
Захворювання починалося з появи почервоніння, набряку, припухлості та болючості
м’яких тканин ураженої ділянки носа. Найчастіше локалізація процесу була в присінку, крилі,
кінчику носа, носо-губній складці, рідше – на
спинці носа і в основі перегородки носа.
Хворі скаржились на головну і локальну
біль в ділянці фурункула, загальну слабкість,
нездужання, утруднення дихання носом на сто-

роні ураження. Спостерігалось підвищення температури тіла в межах 37,5-38,6% °С.
Клінічна картина захворювання залежала
від характеру та стадії місцевих змін, розвитку
ускладнень та їх важкості.
При ЛОР-огляді була гіперемія, припухлість, інфільтрація тканин носа, інколи просвічування гною на верхівці фурункула. У третини
випадків виявлялось збільшення і болючість
регіональних лімфовузлів. В аналізі крові – лейкоцитоз, підвищення ШОЕ.
Основним методом лікування дітей з фурункулом носа була активна комплексна консервативна терапія при постійному спостереженні
за динамікою протікання запального процесу з
використанням антибіотиків широкого спектру
дії, сульфаніламідних, антигістамінних, знеболюючих, загальнозміцнюючих препаратів. Для
дезагрегації крові в зоні запалення використовували аспірин. В окремих випадках була необхідність виконувати ощадливі хірургічні втручання – розтин та дренування абсцесу. Місцево
фурункули носа обробляли антисептичними
препаратами, в ніс вводили марлеві тампони з
гіпертонічним розчином чи маззю левоміколь,
синтоміциновою емульсією. Фізпроцедури (солюкс, УВЧ, УФО, лазеро-опромінення, фонофорез з кортикостероїдними мазями) проводилися
в амбулаторних умовах.
Таким чином, в зв’язку з можливим непередбаченим протіканням фурункулів носа у дітей, особливо дифузно-інфільтративних форм,
небезпекою розвитку важких орбітальних чи
внутрічерепних ускладнень, необхідна госпіталізація цих хворих в ЛОР-відділення та проведення їм комплексного консервативного, рідше
ощадливого хірургічного лікування.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2008

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК ( МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ЗАУВАЖЕННЯ ПО АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ГОСТРИХ СЕРЕДНІХ ОТИТІВ
У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ТА МАЛЕЧОГО ВІКУ
Гострий середній отит (ГСО) являється частим ускладненням респіраторно-вірусної інфекції
у дітей грудного та малечого віку. Майже в 60%
випадків один або більше разів на протязі першого
року життя вони хворіють ГСО, а в віці до трьох
років – ще частіше. В 1/3 хворих ГСО рецидивує в
зв’язку з зростанням резистентності флори та неадекватною антибіотикотерапією.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Дисемінуючи в організм дитини віруси
уражають не тільки верхні дихальні шляхи, але
одночасно можуть проникати і в порожнини
середнього вуха та викликати локальні запальні
процеси (П.С. Гуревич і співавт., 1978; В.В. Дячук, В.В. Дячук, 1999; Д.І. Заболотний і співавт.,
2007). Сприяють цьому анатомо-топографічні
особливості будови середнього вуха, знижена
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імунна реактивність організму дітей грудного та
малечого віку та ряд інших факторів.
Проблема оптимізації лікування цих дітей з ГСО являється актуальною. Основним положенням в лікуванні ГСО повинна бути раціональна етіотропна антибіотикотерапія в комбінації з комплексною терапією та дотримання
динамічного спостереження за хворим, щоб не
допустити ускладнень, переходу процесу в рецидивуючу чи хронічну форми і зниження чи
втрату слуху. В той же час, надзвичайно поширене та абсолютно безконтрольне використання
в педіатричній практиці антибіотиків приводить
до росту антибіотикорезистентної мікрофлори, а
також до зміни клінічної форми захворювання,
характеру ураження порожнин середнього вуха і
як наслідок – зниження ефективності лікування.
Вибір антибіотиків повинен обов’язково базуватися на основі клінічної форми та перебігу захворювання і визначенні видового складу мікрофлори і її чутливості до препарату. Але в більшості випадків лабораторні аналізи для виявлення флори не проводяться, тому призначаючи
антибіотик емпірично необхідно використовувати адекватний препарат, вірогідність якого
приведе до повної ерадикації збудника захворювання.
Антибіотики, які призначаються в початковій стадії вірусної інфекції діють в організмі
таким чином, що бактеріальні антигени не виникають і як наслідок не відбувається утворення
антитіл. Деякі антибіотики взагалі пригнічують
синтез антитіл та мають імунодепресивний
ефект.
Нами оглянуто в амбулаторних і стаціонарних умовах 285 дітей грудного та малечого
віку в яких була ГРВІ, яка ускладнилась ГСО.
Діагноз ГСО встановлювався на основі анамне-

зу, клінічних, лабораторних досліджень та даних отоскопії в т.ч. оптичної.
У 162 (56,9%) дітей виявлено слабкі прояви ГСО, у 75 (26,3%) був більш виражений запальний процес при відповідному порушенні
загального стану хворого в яких проведена тимпанотомія чи тимпанопункція і виявлено слизово-гнійні виділення. У 44 (15,4%) хворих спостерігалися гнійні форми захворювання в т.ч.
рецидивуючі. У 4 (1,4%) дітей ГСО ускладнився
отоантритом, проведена операція антротомія.
Найчастіше нами виявлені такі штами бактерій при гнійних формах ГСО: Streptococcus
pneumoniae – 33%, Haemofilus influenzae – 22%,
Staphylococcus epidermidis – 18%, Staphylococcus
aureus – 17%, Moraxella catarrhalis – 6%, інші
штами – 4%. Асоціації збудників були в 8%. Чутливість мікрофлори була до антибіотиків цефалоспоринів, фторхінолонів, аміноглікозидів.
Отже, ГСО у дітей грудного і малечого
віку спостерігається досить часто і має різноманітний перебіг. При легких катаральних формах
антибактеріальна терапія не потрібна, а лише
спостереження. При більш виражених запальних процесах в середньому вусі необхідна адекватна антибіотикотерапія і тимпанотомія чи тимпанопункція. При ускладнених формах, окрім
раціональної антибіотикотерапії, комплексного
лікування іноді потрібне хірургічне втручання.
Отоларинголог повинен розрізняти форми захворювання і вміти обрати правильну тактику
лікування. При ГСО антибіотики рекомендовано
використовувати лише через 5-6 днів після інвазії в організм дитини вірусної інфекції. Розважливе застосування антибіотиків обмежить подальший розвиток резистентних збудників і буде
сприяти в подальшому належну ефективність
лікування дітей.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2008

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ТРОМБОЗАХ КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА У ДІТЕЙ
Риногенний септичний тромбоз кавернозного синуса зустрічається у дітей порівняно рідко, але являється дуже важким та небезпечним захворюванням з непередбаченими
наслідками. Він виникає, в основному, як
ускладнення гнійно-запального процесу зовнішнього носа (фурункула, карбункула), верхньої губи, обличчя та приносових пазух, що
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обумовлено впливом ряду негативних факторів на організм дитини.
При проникненні через шкіру мікробного
збудника виникає гнійно-некротичне запалення
волосяної цибулини і сальної залози та підшкірної клітковини, інфікування та тромбування судин носа і розповсюдження процесу на кутову
вену, вени щоки, лоба, орбіти (верхню і нижню
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

вени) та кавернозний синус. Можуть уражатися
також решіткові вени та крило-піднебінне венозне сплетіння і розвиватися генералізований
септичний стан.
Під нашим спостереженням за 1978-2007
рр було 5 (0,97%) хворих з тромбозом кавернозного синуса риногенного походження, віком від
8 до 14 років. Хлопчиків було 3, дівчаток – 2.
Тривалість захворювання від 3 до 5 днів. Загальний стан хворих був дуже важким через виражену інтоксикацію, сильні головні болі в лобній ділянці. Діти були вялі, заторможені, з періодичною нудотою, блювотою, ознобами. Температура тіла інтермітуюча. У 2 хворих була
затьмарена свідомість, симптоми менінгоенцефаліту.
Гнійно-запальний процес дуже швидко
розповсюджувався із зовнішнього носа на орбіту, виникала її флегмона. Через дисциркуляцію
крові уражалась і протилежна орбіта. Очні щілини були закриті, виявлявся значний набряк
повік, темно-червоного кольору, розширення
сітки судин, двосторонній екзофтальм, хемоз
кон’юнктиви, обмежена рухомість очних яблук.
У 3 хворих були стовщені, тверді, болючі вени
лоба (синюшні тяжі), щоки інфільтровані, набряклі, червоні. Загальна одутлість обличчя.
В аналізах крові був високий лейкоцитоз,
підвищення ШОЕ та зсув формули вліво. Виявлялась невелика гіперкоагуляція. На очному дні
застійні явища.
Лікування хворих було екстреним, інтенсивним, комплексним, консервативним та хірургічним. Проводилась активна інфузійна дегідратація, дезінтоксикація (гемодез, реополіглюкін, глюкозо-сольові розчини, альбумін). Призначались інгібітори протеолізу (контрикал),
гіпосенсібілізуючі, знеболюючі, антипіретичні,
серцево-судинні препарати, кортикостероїди,
вітаміни та інші медикаменти. Створювалась
постійно висока концентрація в крові 2-3 анти-

біотиків широкого спектру дії. Для гіпокоагуляції та фібринолітичної активності крові з метою
дезобструкції кавернозного синуса використовувалися антикоагулянти прямої дії – гепарин в
дозі 15-30 тисяч од. та фібринолізин 20-30 тисяч
од. на добу внутрівенно крапельно на фізрозчині
через кожні 4-6 годин, протягом 3-4 днів. Для
прискорення дезагрегації крові, тромболізису та
покращення мікроциркуляції крові в уражених
тканинах призначався аспірин. Повторне введення антикоагулянтів контролювалося коагулограмою. Стан гемокоагуляції оцінювали також часом згортання крові. Для здійснення регулярної інфузії використовувалася катетеризація яремної чи підключичної вени по Сельдінгеру. Враховуючи септичний стан хворих і можливість виникнення вогнищ інфекції проводилась рентгенографія органів грудної клітки,
приносових пазух, КТ черепа, УЗД внутрішніх
органів, регулярні загальні та біохімічні дослідження крові. Хворі оглядались необхідними
спеціалістами.
Беручи до уваги те, що при фурункулах
чи карбункулах, як правило, не виникає симптомів флуктуації чи розмягчення тканин проводилось
глибоке
розкриття
інфільтратівгнійників, як на носі, так і в інших ділянках обличчя та їх дренування. На розрізах виявлявся
некроз глибоких шарів тканин і вогнища гнійних утворень, які досліджувались на флору і
чутливість до антибіотиків.
Таким чином, лікування септичного
тромбозу кавернозного синуса повинно бути
ексренним, інтенсивним, комплексним, консервативним і хірургічним з врахуванням важкості
стану, клінічного перебігу, лабораторних даних,
наявності ускладнень, анатомо-топографічних
особливостей та з використанням сучасних досягнень фармакотерапії, що дозволило отримати
видужання дітей з таким важким захворюванням.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2008

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
СПЕЛЕОТЕРАПІЯ АЛЕРГІЧНИХ РИНОСИНУСИТІВ, ПОЄДНАНИХ
З ХРОНІЧНИМИ НЕСПЕЦИФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Алергічні захворювання носа і приносових пазух являються досить розповсюдженою
патологією ЛОР-органів у дітей. За останні роки
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

спостерігається їх ріст, що пов’язано з погіршенням екологічної обстановки, зниженням
імунологічної реактивності організму, форму-
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ванням харчової та бактеріальної алергії, частими інфекціями і рядом інших факторів.
При виявленні алергічних риносинуситів
часто спостерігається (за даними різних авторів
від 66,8% до 95,0%) одночасне ураження всієї
бронхолегеневої системи (бронхіальна астма,
хронічний бронхіт, хронічний ларинготрахеїт
тощо), на що не завжди приділяється належна
увага, розділяючи єдиний процес по різних спеціальностях. Тому пошук і запровадження в
практику ефективних методів лікування цих
хворих являється необхідним та актуальним.
Метою нашого дослідження було вивчення впливу природного мікроклімату підземних
соляних шахт с. Солотвино (Закарпатська область) на функціональний стан дихальних шляхів при алергічних риносинуситах, поєднаних з
неспецифічними ураженнями бронхолегеневої
системи.
Під нашим спостереженням було 17 хворих, віком від 14 до 18 років (10 дівчат і 7 хлопців) з давністю захворювання від 4 до 7 років. У
хворих на всьому періоді захворювання спостерігався алергічний риносинусит, підтверджений
клінічно і рентгенологічно. Бронхіальна астма
була у 5 хворих, хронічний бронхіт – у 10 і хронічний ларинготрахеїт – у 2 дітей. На протязі
тривалого часу хворі отримували носові деконгестанти, системні антигістамінні та антибактеріальні препарати, різні фізпроцедури, топічні
кортикостероїди. Покращенням стану здоров’я
було тимчасовим.
Діагноз захворювання встановлювався на
основі анамнезу, характерних скарг хворих (закладання носа та утруднення дихання, чхання,
свербіння в носі, ринореї, кашлю), даних ЛОРогляду (набряк носових раковин, зміна їх кольору, звуження носових ходів), результатів загальних лабораторних та імунологічних досліджень
крові, бакобстеження виділень з носа, глотки на
мікрофлору. Визначались еозинофіли, секреція
слизової оболонки носа, її рН-метрія, мукоціліарний кліренс, калориферний стан порожнин носа, показники специфічних алергологічних проб

для виявлення алергену, рентгенологічне обстеження приносових пазух та органів грудної клітки. Враховувався стан продукції бронхіального
секрету (наявність і кількість мокроти), частота і
важкість приступів задишки, кашлю, частота і
об’єм дихання, пульс. Дослідження проводились
як до, так і після курсу спелеотерапії.
Процес лікування в умовах природного
мікроклімату соляних шахт складався з щоденного перебування хворих на глибині 300 метрів
від 5 до 10 годин (в залежності від їх стану) на
протязі 20 днів. Концентрація високодисперсних аерозолів кам’яної солі (хлориду натрія) в
повітрі була 5-6 мг/м3, величина частинок аерозолю становила 3-5 мкм (75-80%).
Ефективність лікування оцінювалась по
результатах клінічної динаміки симптомів захворювання та функціональних проб. У більшості хворих вже на кінець другого тижня лікування зменшувався набряк та секреція слизової
оболонки носа, покращувалось носове та легеневе дихання, зм’якшувався чи зникав кашель,
чхання, головні болі, слабкість. При виписуванні у всіх хворих відновились або значно покращились всі функціональні показники носа та
бронхолегеневої системи. Достовірно зменшився вміст в крові циркулюючих імунних комплексів з 28,7±1,2 до 15,8±0,2 од., нормалізувалася
кількість еозинофілів носа і периферичної крові.
При обстеженні хворих через 3 місяці отримано
добрі результати лікування у 87,8%, через рік –
у 82,3% і через 2 роки – у 71,5% випадків. Приступів бронхіальної астми не було. Повне видужання наступило у 11 хворих.
Таким чином, використання спелеотерапії є ефективним методом лікування хворих
з алергічними риносинуситами, поєднаними з
хронічними неспецифічними захворюваннями
нижніх дихальних шляхів, що сприяє значному покращенню перебігу захворювання, дає
більш стійкі ремісії, попереджує рецидиви та
веде до повного виліковування хворих. Даний
метод доцільно більш ширше використовувати в практиці.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2008
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК, Г.М. БЛУВШТЕЙН, М.И.ЯЩЕНКО
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕБНОЙ
ТАКТИКЕ ПРИ ГНОЙНЫХ ВЕРХНЕ-ШЕЙНЫХ МЕДИАСТИНИТАХ
Вопросы своевременности оказания и
адекватности проводимых неотложных мероприятий остаются наиболее важными звеньями
в комплексном лечении гнойно-воспалительных
процессов шеи и средостения.
Множественный характер распространения воспалительного процесса по анатомофизиологическим зонам шеи, обуславливает не
только полиморфизм клинических проявлений,
но и особенности развивающихся осложнений.
Среди них на первый план выходит поражение
клетчатки средостения.
Актуальность данного вопроса послужила
поводом для проведения изучения особенностей
клинического течения гнойных медиастинитов
по материалам ЛОР-клиники ХМНУ за период с
1985 по 2008 гг. Проведен анализ 267 случаев
флегмон шеи тонзиллогенного характера, которые послужили причиной развития гнойных
верхне-шейных медиастинитов у 29 пациентов.
Предпосылками для его развития явились
высокая вирулентность микрофлоры, низкая
реактивность организма и особенности морфогенеза анатомо-физиологических зон и межфасциальных пространств шеи.
Важным фактором, обеспечивающим эффективность проводимого лечения, являлась
своевременность госпитализации. Установлено,
что больные с гнойно-воспалительными процессами шеи госпитализированы в сроки от 1 до 2
суток – 12 (4,5%); от 3 до5 суток – 149 (55,8 %);
от 6 до8 суток – 92 (34,5%) и свыше 9 суток – 14
(5,2%) пациентов.
Развитие верхне-шейного гнойного медиастинита у них отмечено в сроки до 2 суток у
2 (6,9 %) больных, до 5 суток – у 18 (62,1 %) и
свыше 6 суток – у 9 (31,0 %) пациентов. Распространение процесса в переднее средостение наблюдалось у 24 (82,7 %) больных, в заднее – у 3
(10,4 %) и поражение передне-задних отделов у
2 (6,9 %) пациентов. Своевременность диагностики распространения воспалительного процесса на передний медиастинум не представляла

особой трудности вследствие наличия выраженного симптомокомплекса поражения. В то же
время, при распространенных формах гнойновоспалительного процесса в средостении отмечено затруднение в постановке как своевременного, так и полного диагноза у 4 (13,8 %) больных. Это привело к проведению ограниченного
хирургического вмешательства, не охватившего
все зоны поражения.
К особенностям клинических проявлений
флегмон шеи, сопровождавшихся развитием
верхне-шейных медиастинитов, необходимо
отнести следующие моменты:
1. Стремительное начало заболевания с
перемещением воспалительного процесса из
верхних отделов шеи в нижние и последующим
распространением на средостение;
2. Развитие процесса происходит преимущественно вдоль сосудисто-нервных образований;
3. Малосимптомное клиническое течение
процесса;
4. Отсутствие достаточно убедительных
данных поражения средостения при проведении
СКТ-исследований средостения;
5. Поражение не только переднего, но и
заднего средостения.
Таким образом, комплексные лечебные
мероприятия при гнойно-воспалительных процессах шеи и средостения необходимо начинать
в максимально возможно короткие сроки от начала заболевания. Проведение их необходимо
осуществлять с адекватного хирургического
вмешательства и широкого раскрытия пораженных межфасциальных пространств и зон шеи.
При малейшем подозрении на распространение
процесса в медиастинум проводить верхнешейную медиастинотомию. Основополагающее
значение в диагностике, последующем адекватном лечении играет комплексное клиниколабораторное обследование больных, а такие
методы исследования как СКТ шеи и средостения играют важную, но не решающую роль.
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК, Е.В. ДЕМИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ
Накопленный клинический опыт на протяжении 4 лет позволяет определить границы и
наметить перспективы использования лазерного
излучения в хирургическом лечении оториноларингологических больных.
Так, в ЛОР-клинике Харьковского национального медицинского университета используется CO2 лазер и полупроводниковый высокоэнергетический лазер. С помощью этих высокотехнологичных приборов нами произведены
операции при хроническом гранулезном фарингите (241 человек), хроническом вазомоторном
рините (192 человека), хроническом тонзиллите
(компенсированная форма) (145 человек), носовых кровотечениях различной этиологии (97
человек), храпе и апноэ во сне (41 человек), рубцах и синехиях полости носа (92 человека),
искривлениях носовой перегородки (58 человек), хроническом полипозном риносинуите (53
человека), хроническом экссудативном отите
(35 человек).
Лечение каждого заболевания с помощью
хирургических лазеров носило свои особенности. Но в целом, все операции переносились
больными удовлетворительно, осложнений не
наблюдалось. Кроме того, все они носили малоинвазивный, органосберегающий характер, вы-

полнялись в условиях надежной коагуляции окружающих тканей. Это позволило подавляющее
большинство хирургических воздействий выполнять амбулаторно.
Указанные благотворные моменты в лечении наиболее распространенных оториноларингологических заболеваний позволили выполнять лазерное лечение двух и более сочетанных и взаимообусловленных заболеваний. Так,
например, нами успешно проводится хирургическое лечение хронического гранулезного фарингита и хронического тонзиллита, хронического вазомоторного ринита и хронического
полипозного риносинуита. Проведение таких
симультанных операций позволяет щадящее
воздействовать на основные звенья патогенеза
сочетанных ЛОР-заболеваний и получать наиболее быстро выраженный клинический эффект
без рецидивов в отдаленном периоде.
Таким образом, использование лазерных
технологий в оториноларингологической практике позволяет минимизировать объем оперативных оториноларингологических вмешательств с одновременно хорошими результатами лечения. В связи с этим рекомендовано более широкое внедрение хирургических лазеров в
практическое здравоохранение.

© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, Е.В. Демина, 2008

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК, М.И. ЯЩЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОВАМИЦИНА В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У БЕРЕМЕННЫХ
В настоящее время наблюдается значительный рост воспалительных заболеваний носа
и околоносовых пазух у беременных. Причем,
такая патология может быть выражена в различной степени (катаральный, серозных или
гнойный процессы). Ее появление и проявления
зависят от уровня системной реактивности больного организма, срока беременности, сопутствующей патологии.
Нами обследовано 227 беременных. При
этом анамнестически и клинически патология
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носа и околоносовых пазух выявлены во вторую
половину беременности у 89% (202 человека)
обследованных женщин. У всех на первых этапах
заболевания имела место заложенность носа со
скудными водянистыми выделениями. В последующем у 168 пациентов развились острые или
обострения хронических синуситов. Наиболее
часто в патологический процесс были вовлечены
верхнечелюстные пазухи, клетки решетчатого
лабиринта. В 8 случаях наблюдался острый катаральный одно- или двусторонний фронтит.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Для лечения синуситов нами использовался ровамицин в адекватных дозах. Выбор
препарата из всего огромного арсенала антибиотиков обусловлен его безопасностью для женщин и плода, удобством назначения, отсутствием аллергических реакций на протяжении всего
периода использования.
Ровамицин назначался в дозировке 3 млн
МЕ 2 раза в день внутрь. Кроме этого, больные
получали сосудистые капли в нос, дегитратационную, десенсибилизирующую терапию, физиолечение. Констатировано, что такая схема
лечения способствует быстрой элиминации всех
субъективных и объективных симптомов заболевания с восстановлением функциональных
показателей полости носа. Одновременное клиническое и инструментальное обследование бо-

льных женщин акушером-гинекологом показало
отсутствие негативного влияния проводимого
лечения на организм женщин и плода. Более
того, исчезли при УЗИ признаки фетоплацентарной недостаточности: эхо-негативные включения в плацентарной ткани, взвеси в околоплодных водах.
Использование других антибиотиков в
комплексном лечении такого рода больных было или невозможно, или вызывало значительно
менее выраженные положительные сдвиги и в
более поздние сроки.
Таким образом, использование ровамицина в лечении воспалительных заболеваний околоносовых пазух у беременных является перспективным и может быть рекомендовано для
практического здравоохранения.

© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, М.И. Ященко, 2008

А.С. ЖУРАВЛЕВ, И.С. КАРМАЗИНА, Ю.М. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
РОТОГЛОТКИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ФАРИНГИТАМИ
ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Проблема лечения хронических воспалительных заболеваний глотки, несмотря на обилие видов и методов лечения, сохраняет свою
актуальность. Это обусловлено тем, что в последние годы удельный вес патологических
процессов глотки в общей структуре ЛОРзаболеваемости населения вырос более, чем в
два раза – с 11,9% до 25% (Ю.Х. Мараховський,
1996; О.О. Кіцера, 2003; Р.К. Тулебаев, 2007).
Хотя в изучении этиопатогенетических
факторов, способствующих развитию хронических фарингитов достигнут значительный успех, все же остается ряд вопросов, требующих
своего дальнейшего разрешения.
В связи с этим, в ЛОР-клинике Харьковского национального медицинского университета, нами изучены морфологические особенности
слизистой оболочки глотки у больных с хроническим фарингитом на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
С этой целью были проведены комплексные цитологические исследования слизистой
оболочки задней стенки глотки у 55 пациентов с

хроническим фарингитом, в том числе у 35 человек с сопутствующей патологией ГЭРБ.
Установлено, что при забросе желудочного сока в ротоглотку наиболее часто – в 74,3%
случаях (у 26 пациентов) выявляются изменения
слизистой оболочки по типу гипертрофического
процесса с разрастанием и большими скоплениями лимфоидной ткани. У 9 пациентов (24 %)
в тканях патологического очага обнаружены
изменения дистрофически-атрофического характера. Параллельно проведенный анализ бактериальной обсемененности в соскобах задней
стенки глотки при гастроэзофагеальных забросах выявил преобладание Leptothrix buccalis – у
24 человек (68,6% случаев).
Таким образом, повреждение эпителия при
гастроэзофагеальных рефлюксах у больных с
хроническими фарингитами, как правило, заключались в значительном увеличении элементов
лимфоидной ткани с явлениями гипертрофии и
наличия бактериальной обсемененности, характерной для заболеваний желудочно-кишечного
тракта в виде местного лептотрихоза.

© А.С. Журавлев, И.С. Кармазина, Ю.М. Калашник, 2008
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, Н.О. ШУШЛЯПИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО
ФАРИНГИТА У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС
Отсутствие до настоящего времени конкретных систематизированных сведений о макро- и микроскопических изменениях тканей
слизистой оболочки глотки при хроническом ее
воспалении послужило поводом для изучения
особенностей патоморфоза хронического атрофического фарингита на клеточном уровне у
ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
При макроскопическом исследовании
глотки у всех 24 больных была обнаружена сухая, гладкая слизистая оболочка глотки, иногда
с наличием сухих корок и слизистых тяжей.
Местами на истонченной слизистой оболочке
определялись четко выраженные участки атрофии с явлениями бледно-синюшной окраски,
изредка визуализировались набухшие белесоватые утолщения слизистой оболочки задней
стенки глотки диаметром до 0,5 мм.
При дифференцированном изучении различных видов клеток плоского эпителия установлено, что наибольшее количество составили
клетки шиповатого слоя, которые были в количестве 6,19±0,44 экземпляров в поле зрения
микроскопа. Вторым по частоте выявляемости
был поверхностный эпителий, количество клеток, которого в поле зрения было равно в среднем 4,95±0,39 экземпляров. Наименьшее количество клеток в поле зрения составили базальные эпителиоциты в среднем 1,81±0,9 клеток.
Частота выявления эпителия шиповатого слоя
превалировала над поверхностным, что свидетельствовало об атрофии. При характеристике
базальных эпителиоцитов, выявленных у 14 из
24 обследованных случаев хронического фарингита, что составляет 58,33%. Этот факт может
свидетельствовать о том, что атрофия носит

очаговый характер. Кроме того, во внимание
принимали количество безъядерных чешуек,
которые были выявлены у 75% ликвидаторов.
Это может быть признаком того, что на фоне
хронического атрофического фарингита у
большинства ликвидаторов эпителий вызревает,
и ороговевает, то есть появляются предпосылки
для сухости и першения в глотке. У 50% ликвидаторов аварии на ЧАЭС развивалась лейкоплакия, что сопровождалось не только утолщением
эпителиального пласта, но и выраженным ороговением поверхностных клеток. У 9 больных
это была простая лейкоплакия, без атипии, а у 3
человек эта лейкоплакия имела признаки слабо
выраженной дисплазии – ДІ. Хотя лейкоплакия
имела слабо выраженный характер и рассматривалась только как факультативный предрак, это
все же дисплазия, при которой уже происходит
нарушение дифференцировки и созревания клеток с признаками слабо выраженной атипии.
Таким образом, морфологические исследования мазков с поверхности слизистой оболочки глотки ликвидаторов, страдающих хроническим фарингитом, выявили четкую тенденцию к угнетению регенераторно-функциональных свойств многослойного плоского эпителия
с преобладанием клеток шиповатого слоя и
уменьшением количества клеток поверхностного слоя, что свидетельствует об атрофическом
процессе слизистой глотки. Вместе с тем, у половины больных – 50%, выявлено выраженное
ороговение, что скорее носит очаговый характер
и свидетельствует о лейкоплакии, преимущественно простой, на фоне которой появляются
признаки слабо выраженной дисплазии у 12,5%
ликвидаторов.

© А.С. Журавлев, Н.О. Шушляпина, 2008

Б.З. ЖУСУПОВ, Р.К. ТУЛЕБАЕВ (АСТАНА, КАЗАХСТАН)
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНИХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ЧАСТОТУ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО
АСПЕРГИЛЛЕЗНОГО РИНОСИНУСИТА
Цель работы состояла в оценке влияния
факторов внешней среды на частоту формиро-
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вания аспергиллезных форм у больных хроническим риносинуситом.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Материал и методы
Нами проводились бактериологические и
микологические исследования содержимого пазух, полученного при пункционном лечении
больных хроническим синуситом, находившихся под нашим наблюдением в ЛОР-отделении 1ой городской клинической больницы г. Астана.
Из 2138 больных у 146 случаях получен рост
культуры подвидов Aspergillus.
Для оценки влияния различных этиологических факторов на частоту формирования аспергиллезного риносинусита у больных хроническим риносинуситом была выделена подгруппа больных (n=144), у которых грибковая флора
не высевалась. Обе сравниваемые группы были
максимально сопоставимы по полу, возрасту,
этническому составу и профессии. Больным,
вошедшим в состав обеих сравниваемых групп,
проводилась компьютерная томография и комплекс лабораторных исследований, включавший
в себя постановку кожно-аллергологических и
иммуноферментных тестов.
Результаты и обсуждение
Собственные исследования показали, что
в действительности наличие в анамнезе неблагоприятных факторов, таких, как исходное иммунодефицитное состояние, аллергизация и
проживание в сырых помещениях с высоким
уровнем плесневой обсемененности в значительной степени определяло частоту выявления
аспергиллёзной микрофлоры в носовых пазухах
обследованных больных хроническим риносинуситом. Так, если у больных с хроническим
синуcитом, имевших более 3 положительных
результатов кожно-аллергического тестирования со стандартным набором атопических аллергенов (по 3 наименования бытовых аллергенов, 3 наименования пищевых аллергенов и 4

наименования пыльцевых аллергенов), частота
высева грибов рода Aspergillus составила 16
случаев из 89 (17,9%), то у больных без атопической сенсибилизации эти грибы высевались
лишь в 7 случаях из 144 (4,9%), что было в 3,7
раза более редким (P<0,01).
Если у больных с хроническим синуситом, имевших исходную частоту эпизодов респираторной инфекции менее 3-х случаев в течение года, частота высева грибов рода Aspergillus
составила 4,9%, то у таких же больных c частотой острых или обострений хронической респираторной инфекции более 6 эпизодов в течение
года она составила 11,7%. Таким образом, у лиц
без признаков иммунодефицита аспергиллезные
формы хронического риносинусита формировались в 2,4 раза реже, чем при его наличии
(P<0,05).
Наконец, на частоту формирования грибкового процесса существенно влияли также
эпидемиологические факторы, как условия проживания больных. К примеру, прожиточный
уровень менее 100 у.е. в месяц на человека был
нами выявлен у 38 из 146 больных с положительным высевом грибов рода Aspergillus (26%
случаев), что было в 1,6 раза чаще, чем у больных с отрицательным высевом (16,3% случаев).
Кроме того, у больных с положительным высевом существенно чаще отмечалось наличие таких неблагоприятных факторов, как проживание
в старых зданиях (86 случаев из 146, или 58,9%),
источники роста плесневых грибов в подъезде
(37,7%).
Таким образом, при формировании аспергиллеза в носовой полости, важнейшее значение
имеют неблагоприятные условия проживания,
особенно в сочетании с аллергизацией организма на фоне иммунодефицитного состояния.

© Б.З. Жусупов, Р.К. Тулебаев, 2008

Д.Д.ЗАБОЛОТНАЯ, К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, Е.С.ЛАВРЕНТЬЕВА, О.С.ОКУНЬ
(КИЕВ, ДОНЕЦК; УКРАИНА)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ТОНЗИЛЛИТ
Развитие хронического тонзиллита и его
осложнений представляется разносторонним
процессом, в котором важная роль принадлежит
взаимодействию инфекционного агента и макроорганизма, местной и общей реактивности, в
результате чего орган иммунной защиты преЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

вращается в хронический очаг инфекции. По
законам физиологии, хронический тонзиллит
является одним из исходов острого тонзиллита
или ангины. Расположение глоточных миндалин
в желудочно-кишечном тракте и единство защитных функций закономерно предполагает
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тесную связь между состоянием кишечного
микробиоценоза и небных миндалин.
Таким образом, перспективным и актуальным направлением отоларингологии представляется создание системы реабилитации
пациентов, перенесших ангину, обеспечивающую коррекцию кишечного дисбиоза, эффективную санацию миндалин и восстановление
их функциональной активности – то есть устранение предпосылок для хронизации тонзиллита.
Целью проведенного исследования было
изучить динамику микробиологических показателей при проведении разработанного курса
реабилитации и оценить степень корреляции
между состоянием кишечного эубиоза и микрофлорой миндалин.
По нашим данным, у 75% пациентов перенесших ангину развивается дисбактериоз кишечника, при этом микробный пейзаж небных
миндалин в 62,5% случаев характеризуется наличием стрептококковой флоры (из них почти
40% β-гемолитический стрептокок).
Объектом клинического исследования послужили пациенты, перенесшие первый или
второй раз ангину обоих полов в возрасте от 7
до 16 лет, и не имеющих признаков хронического тонзиллита (всего 155 человек).
Все пациенты в течение 7-10 дней получали курс процедур, направленных на санацию
небных миндалин (промывание лакун небных
миндалин, массаж миндалин). Помимо этого

пациенты основной группы (95 человек) получали лечение, направленное на коррекцию дисбиоза. С этой целью больные получали Йогуртнорм (ТОВ «Георг Биосистем), в состав которого входят лактобактерии: Lactobac. Ramnosus B
и Lactobac. MurinusLE.
Повторное бактериологическое исследование, проведенное через 6 месяцев после окончания реабилитационного курса, выявило, что в
контрольной группе дисбактериоз кишечника
зарегистрирован в 72,56%. На этом фоне сохраняется и микробная картина небных миндалин:
стрептококк обнаружен у 59,7% детей контрольной группы, из них на долю гемолитических штаммов приходится 41,4%.
В это же время четко обозначено заметное стремление к нормализации микробной
флоры у пациентов, прошедших реабилитационное лечение. У 53,58% исследуемой группы
выявлены нормальные показатели эубиоза кишечника, а у остальных пациентов этой группы
определялся дисбактериоз только I степени. При
этом стрептококк из небных миндалин высеян в
20,93% исследований (из них в 12,83% –
β-гемолитический).
Таким образом, за счет внедрения разработанной врачебной тактики ведения пациентов
с ангиной достигается повышение эффективности лечения за счет восстановления функциональной активности миндалин и сокращается
вероятность формирования хронического тонзиллита.

© Д.Д.Заболотная, К.Г.Селезнев, Е.С.Лаврентьева, О.С.Окунь, 2008

Д.І.ЗАБОЛОТНИЙ, Є.І.КЛОЧКОВ, Т.Д.САВЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГІПЕРПЛАСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ГОРТАНІ І МОЖЛИВА РОЛЬ
ВІРУСНОГО ФАКТОРА В ЇХ ВИНИКНЕННІ
Хронічний гіперпластичний ларингіт
(ХГЛ), що характеризується стійким довготривалим перебігом, є одним з фонових захворювань, які збільшують частоту онкологічних уражень гортані. Недостатнє знання етіологічних
факторів і патогенетичних механізмів його розвитку значно ускладнює розробку ефективних
методів профілактики та лікування.
Сьогодні вже не викликає сумнівів роль
віруса папіломи людини (ВПЛ) в розвитку папіломатозу гортані. Останнім часом з’явились дані про роль ВПЛ в розвитку плоско клітинного
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раку гортані. Однак вплив папілома вірусної
інфекції (ПВІ) на виникнення ХГЛ лишається
нез’ясованим. Між тим за шкалою R.Reid до
тканинних маркерів ПВІ належать базальноклітинна гіперплазія епітелію, акантоз, гіперкератоз, що цілком відповідає гістологічним змінам
в слизовій оболонці гортані при ХГЛ. Це дає
підстави припустити можливу роль ВПЛ у розвитку ХГЛ, як одного з проявів ПВІ в тканинах
гортані.
Слід зазначити, що використання для детекції вірусних ДНК в тканинах навіть високоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

чутливих методів гібридизації in situ не дає можливості зняти сумніви стосовно того чи є ці
ДНК кофактором пухлин, або являють собою
просто супутні, мовчазні (harbored) матеріали.
Тому прийнято говорити про асоційовані з вірусом ураження відповідних тканин чи органів.
Вирішити це протиріччя при встановленні етіологічного впливу ВПЛ на розвиток тканинної та
органної патології дозволяють статистично узагальнені дані клінічних обстежень, полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР), гібрідізації in situ і
традиційного гістологічного дослідження. На
сьогоднішній день добре обґрунтована та визнана ВООЗ роль ВПЛ високоонкогенних типів
16 та 18, як основних етіологічних факторів для
раку шийкі матки. Стосовно інших локалізацій
ураження, в тому числі і гортані, можна констатувати, що іде процес накопичення фактичних
даних.
Нами було обстежено 25 хворих з гіперпластичними процесами в гортані, з них 18 чоловік та 7 жінок. Вік хворих коливався від 20 до
83 років. Усі випадки були гістологічно верифіковані. Гіперпластичний ларингіт було встановлено у 8 хворих, у 10 – виявлено папіломатоз, у
7 – плоскоклітинний рак. Використовувалось
поєднання методів клінічного обстеження хворих, ПЛР і традиційного гістологічного обстеження, що дозволило ідентифікувати і типувати
ДНК ВПЛ в інфікованих вірусом тканинах хворих з клінічно та гістологічно діагностованою
патологією гортані. За допомогою ПЛР у обстежуваних хворих виявились різні типи вірусів, в
тому числі ВПЛ типів 6,11 та високо онкогенних типів (загальним праймером), вірус Епштейн-Барра (ЕБ), що належать до групи герпес
вірусів. Останній виявляється як окремо, так і в
сполученні з високонкогенними типами ВПЛ.
Було досліджено морфологічні особливості патології гортані у віруспозитивних хворих.
Віруспозитивні спостереження характеризува-

лись наявністю гіперплазії багатошарового плоского епітелію з дисплазією або гіперплазії з
дисплазією і дистрофічними змінами в епітелії,
плоско клітинних папілом без дисплазії, або з
дисплазією різного ступеня та дистрофічними
змінами, малігнизованих папілом з розвитком
інтраепітеліального або інвазивного плоскоклітинного раку на тлі гіперплазії плоского епітелію. За наявними даними, присутність в тканині
папілом ДНК ВПЛ типу 6 могло призвести до
виражених диспластичних змін в епітелії в сполученні з дистрофічними змінами у вигляді койлоцитозу.
Виявлення у тканинах хворих ДНК ВПЛ
типу 11 асоціювалось з розвитком плоско клітинних папілом, а в одному випадку інтраепітеліального раку на тлі плоскоклітинних папілом.
Прояви койлоцитарної атипії епітеліоцитів, спорідненої в окремих випадках з вакуольною дистрофією були також характерними для інфікування тканин гортані ВПЛ 11 типу. Виявлення в
ткані папілом ДНК високоонкогенних типів
ВПЛ сполучалось з розвитком інвазивних форм
плоскоклітинного раку. При цьому комбінація
уражень слизової оболонки гортані високоонкогенними типами ВПЛ з вірусом ЕБ, як і ураження тільки одним вірусом ЕБ могло асоціюватись
з розвитком інвазивного плоскоклітинного раку.
В більшості випадків інфікування тканин гортані хворих на ХГЛ вірусом ЕБ спостерігалась і
гіперплазія плоского епітелію з дисплазією.
Таким чином, підтверджено паралелізм
між наявністю в слизовій оболонці гортані ДНК
високо онкогенних типів ВПЛ і одного з низько
онкогенних ВПЛ (тип 11) та розвитком плоско
клітинного раку. Інфікування слизової оболонки
гортані вірусом ЕБ, що не призводило до розвитку папіломатозу, викликало гіперплазію плоского епітелію гортані, як прояв ХГЛ. ЕБ в комбінації з ВПЛ і без нього міг сприяти розвитку
плоскоклітинного раку.

© Д.І.Заболотний, Є.І.Клочков, Т.Д.Савченко, 2008

Д.И.ЗАБОЛОТНЫЙ, А.В.ЛУПЫРЬ, О.Ф.МЕЛЬНИКОВ (КИЕВ, ХАРЬКОВ; УКРАИНА)
ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ИММУНИТЕТА РОТОГЛОТОЧНОГО СЕКРЕТА
У БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУИТОМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ
ПРОТИВОРЕЦИДИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
На протяжение последних 10-15 лет были
получены новые данные, позволяющие не только подтвердить правомерность сформированной
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

ранее концепции местного иммунитета, но и
предложить новые концептуальные подходы по
оценке системного иммунитета на основе изу-
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чения состояния защитных механизмов слизистых оболочек верхних дыхательных путей
(О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, 2003, 2004).
Это позволяет проводить оценку эффективности
проводимого лечения с использованием объективных показателей состояния локальной резистентности.
Исходя из указанных предпосылок, нами
было проведено исследование факторов гуморального местного иммунитета при лечении
больных полипозным риносинуситом (ПРС) с
использованием различных схем противорецидивной терапии.
Исследовали ротоглоточный секрет 48
пациентов с ПРС и 12 лиц контрольной группы.
Возраст обследуемых составлял от 16 до 46 лет,
лиц мужского и женского пола было примерно
поровну. Больные ПРС (по 8 наблюдений в каждой группе) иммунологически были обследованы дважды – до начала лечения и через неделю после его окончания. Во всех группах больным проводилось хирургическое лечение и назначалась различная по содержанию противорецидивная терапия.
В первой группе больные в послеоперационном периоде получали традиционную терапию, во второй группе назначали топический
кортикостероид «Фликсоназе», в третьей группе
применяли эндоназальный электрофорез с циклофероном, в четвертой группе – проводили
стимуляцию иммунитета подкожным введением
микробной вакцины, в пятой – аутомикробную
вакцину вводили эндоназально, а в шестной это
введение сочетали с эндоназальным электрофорезом с циклофероном.
Исследовали наиболее важные защитные
факторы ротоглоточного секрета (РС), такие как
содержание секреторной и мономерной форм
иммуноглобулина А, иммуноглобулина G,
уровня лактоферрина и γ-интерферона.
В ходе проведенных исследований было
установлено, что содержание секреторного
IgA, снижено у больных ПРС. При всех схемах,
за исключением подкожной вакцинации аутомикробной вакциной, отмечена положительная

динамика в концентрации секреторного IgA в
РС. Наиболее эффективным было восстановление иммунологических параметров при использовании эндоназальной микробной вакцинации с местным электрофоретическим введением индуктора интерферона – циклоферона.
Близкие к указанным результаты восстановления уровня секреторного IgA были получены
при использовании топического кортикостероида «Фликсоназе» и эндоназального введения циклоферона.
Вместе с тем уровень неспецифического
защитного белка – лактоферрина в РС у больных ПРС был снижен по сравнению с контролем почти в 3 раза и достоверно восстанавливался только в группе больных, которых в послеоперационном периоде лечили эндоназальным введением микробной аутовакцины и циклоферона. В остальных группах не выявлено
достоверной тенденции к повышению уровня
лактоферрина.
При исследовании уровня γ-интерферона
в РС больных ПРС было выявлено, что его концентрация существенно снижена у больных
ПРС до начала лечения (средние значения: 11,0
пг/мл – у больных ПРС, 29,5 пг/мл – в контроле,
р <0,02). Наиболее значимая стимуляция уровня
этого цитокина выявлена при использовании в
качестве послеоперационного лечения эндоназальной микробной вакцинации с циклофероном
(24,8 пг/мл), интраназального электрофореза
циклоферона (22,4 пг/мл) и эндоназального введения аутомикробной вакцины (19,2 пг/мл).
Таким образом, проведенные исследования указывают на то, что активация изученных
гуморальных факторов в ротоглоточном секрете
является прогностически благоприятной, а способы проводимого лечения патогенетическими.
Это подкрепляет мнение о том, что после полипотомии необходимо проведение мероприятий,
способствующих восстановлению локального
иммунитета слизистой верхних дыхательных
путей, снижению уровня микробного фактора в
генезе риносинуита, особенно его полипозной
формы.

© Д.И.Заболотный, А.В.Лупырь, О.Ф.Мельников, 2008
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Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
ФАРМАКОТЕРАПИЯ В ОТОЛАРИНГОЛОГИИ: ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Считается доказанным, что недостаточность реакций иммунитета как местного, так и
общего характера лежит в основе многих воспалительных заболеваний как вирусного так и бактериального генеза. Это положение является
основой для изучения влияния различных фармакологических препаратов, применяемых в
ЛОР-клинике, на состояние клеточного и гуморального иммунитета. При этом препараты, не
обладающие иммунотропными свойствами, могут существенно модулировать иммунологические механизмы защитных реакций как в сторону их угнетения, так и активации.
Наиболее часто используются антибиотики и большинство из них, за исключением макролидов, обладают выраженным иммунодепрессорным действием, что в дальнейшем приводит
к ослаблению иммунного ответа на возбудитель
и способствует рецидивированию инфекционновоспалительного процесса. Поэтому современная терапия антибиотиками включает одновременное или последовательное применение иммунотропных веществ.
Важным аспектом использования фармакологических средств, в том числе и иммунотропных препаратов, является онтогенетический. Если в детском возрасте до 7-10 лет при-

менение иммуномодуляторов считается нецелесообразным, т.к. может «тормозить» развитие
собственной иммунной системы, то в пожилом
возрасте в силу возрастной иммунной недостаточности применение иммуномодуляторов является необходимым, особенно в сочетании с
ноотропами и витаминами. Хороший клинический эффект получен у детей при использовании как в профилактических, так и лечебных
целях мукозальных вакцин и средств для пероральной и аэрозольной иммунизации, которые
способствуют стимуляции местного иммунитета
и активируют гуморальные и клеточные иммунные реакции системного плана.
Заслуживает внимания и гомеопатическая
терапия, которая может быть частью комплексного лечения, поскольку у большинства гомеопатических средств не выявлено сколь-нибудь
существенного негативного влияния на реакции
иммунитета местного и системного характера.
Наконец, как показано многочисленными
экспериментальными и клиническими исследованиями, детоксикационная терапия (гемосорбенты, энтеросорбенты, улучшение состояния
билиарной системы, пробиотики) могут положительно влиять на иммунологический потенциал организма.

© Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 2008

Д.І.ЗАБОЛОТНИЙ, М.Б.САМБУР, Ю.В.КІКОТЬ, О.Л.КОСТЮЧЕНКО, Н.О.ПЕЛЕШЕНКО,
Т.Д.САВЧЕНКО, Л.Д.КРИВОХАТСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАЧЕННЯ ВІРУСОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
Віруси займають одне з провідних місць у
патології людини, спричиняючи до 80 % інфекційних захворювань, які можуть розвиватись як
гострі захворювання з епідемічним поширенням,
так і у формі персистентних, хронічних і так званих повільних інфекцій. Ідентифікація вірусної
інфекції, як правило, проводиться за допомогою
імуноферментного аналізу (ІФА) та методу флюоресціюючих антитіл (МФА) на наявність антитіл
класів Ig M та Ig G до різних вірусів. Але підвищений рівень імуноглобулинів M та G в крові пацієнта може свідчити і про перенесення певної
вірусної інфекції раніше тому для доведення факЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

тора впливу вірусів на патогенез захворювання
таких досліджень недостатньо. Відкриття полімеразної ланцювогої реакції (ПЛР) у молекулярній
біології дозволило підняти медичну діагностику
на новий якісний рівень. Діагностика методом
ПЛР заснована на виявленні збудника шляхом
ідентифікації його нуклеїнової кислоти (ДНК).
Висока чутливість та специфічність, можливість
використання любого біологічного матеріалу,
отримання якісного та кількісного результатів, а
також універсальність використання обладнання
для діагностики роблять ПЛР одним з найкращих
методів для діагностики вірусної інфекцій.
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Під нашим спостереженням находилось
120 хворих на запальні захворювання верхніх
дихальних шляхів та вуха, у яких стандартні
методи лікування виявлялись низькоефективними, захворювання супроводжувались частими
рецидивами та тривалішим перебігом.
Всім пацієнтам було проведено визначення рівню Ig класів M та G до герпес вірусів І та
ІІ типів, цитомегаловірусу за допомогою методу
імунофлуорисценції у сироватці крові; імуноферментний аналіз з визначенням рівню Ig класів
M та G до цитомегаловірусу, аденовірусу, вірусу папіломи людини, ріносинцитіальному вірусу
та вірусу Епштейн-Барра у сироватці крові та
поліпептидна ланцюгова реакція до тих самих
вірусів у тканинах (locus morbi) – у змивах, зішкрібах, біоптатах.
В результаті проведених досліджень виявилось, що підвищення рівня Ig M та G до персистуючих вірусів, що відносяться до групи
TORCH-інфекції, складає приблизно 87%. В той

же час при дослідженні методом ПЛР була виявлена активація такої вірусної інфекції: при
гострому та хронічному середньому отиті – герпес вірус І та ІІ типів (у 40 % та 32 % відповідно) та аденовірус (24 % та 21 % відповідно); при
захворюваннях глотки – ЦМВ (40,5 % випадків)
в асоціації із герпес вірусом І та ІІ типів (28,6 %)
та ЕБВ (23,8 %); при запальних процесах у біляносових пазухах – аденовірус (40,0 % випадків)
та РС вірус (33,3 % випадків); у всіх пацієнтів із
продуктивними процесами у гортані був виділений ВПЛ 6 та\або 11 типів та у 12% випадків
ЕБВ.
Проведені дослідження продемонстрували високу частоту виявлення вірусної інфекції
за допомогою ПЛР методу, що свідчить про її
роль як ймовірного чинника загострення клінічного перебігу хронічних запальних процесів
верхніх дихальних шляхів та вуха у хворих з
частими рецидивами захворювання та тривалішим перебігом.

© Д.І.Заболотний, М.Б.Самбур, Ю.В.Кікоть, О.Л.Костюченко, Н.О.Пелешенко, Т.Д.Савченко,
Л.Д.Кривохатська, 2008

М.А. ЗАВАЛИЙ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, А.К. ЗАГОРУЛЬКО, А.А. ЗАВАЛИЙ,
А.Н. ОРЕЛ, С.В. ШАФРАН (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО
ЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО СИНУСИТА
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
Воспалительный процесс в околоносовых
пазухах приводит к снижению поверхностного
натяжения мерцательного эпителия и способствует повышению его сорбционных свойств. Это,
в свою очередь, приводит к увеличению глубины повреждения слизистой оболочки.
Цель данного исследования – обосновать
применение модифицированного метода Паттла
для оценки эффективности местного лечения
острого гнойного верхнечелюстного синусита у
кроликов бронхоальвеолярным защитным комплексом (БАЗК) в условиях эксперимента путём
изучения изменений поверхностного натяжения
отделяемого из верхнечелюстных пазух.
Модификация метода Паттла заключается
в наблюдении за динамикой размеров и количества пузырьков газа в смыве из верхнечелюстной пазухи кролика в течение десяти минут с
момента вспенивания смыва. Наблюдение проводилось в висячей капле при помощи светового
микроскопа “Olympus BX 40” с цифровой каме-
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рой “Olympus C3030-ADU” и программой
“Olympus DP-Soft”. Изменение динамики выражается индексом стабильности Паттла (ИС).
Было изучено поверхностное натяжение
смывов из верхнечелюстных пазух у 25 здоровых кроликов. Средняя величина ИС составила
0.99(+0.02, Р=0.9).
В лабораторных условиях был смоделирован острый гнойный синусит у 25 кроликов
путём подселения в верхнечелюстные пазухи
культуры S. aureus. Начало заболевания определяли по моменту появления гнойного отделяемого из верхнечелюстных пазух. ИС отреагировал на начало гнойного воспаления снижением
до 0.64(+0.175, Р=0.9).
С лечебной целью ежедневно внутрипазушно вводили по 2 мл препарата сурфактантов
– БАЗК в выбранных концентрациях: 0.5% в
первой группе (10 животных) и 1.0% – во второй (10 животных). Контрольную группу составили 5 кроликов.
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На пятый день лечения в первой группе
ИС составил 0.79(+0.155, Р=0.9), во второй –
0.85(+0.08, Р=0.9), в группе контроля –
0.59(+0.23, Р=0.9). На десятый день лечения у
животных первой группы ИС повысился до
0.96(+0.05, Р=0.9), во второй группе составил
0.97(+0.085, Р=0.9), в контрольной же –
0.71(+0.12, Р=0.9). Это свидетельствует о нор-

мализации поверхностного натяжения, что позволяет судить об улучшении работы мукоцилиарного аппарата верхнечелюстных пазух.
Таким образом, предложенный метод позволяет судить о динамике поверхностного натяжения мукоцилиарной системы верхнечелюстных пазух кроликов в процессе лечения острого
гнойного воспаления препаратом сурфактанта.
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В.С.ЗАЙЦЕВ, Н.В.КИТЕНКО, А.В.МЕДЯКОВ, Л.А.БУЦУКИНА, Л.А.ЧИГРИНА
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В КЛИНИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Хронический тонзиллит (ХТ) является
одним из наиболее распространенных заболеваний, встречающихся в практике оториноларинголога. По данным различных авторов этой патологией страдает от 5,7 до 21,3% населения,
при этом сохраняется устойчивая тенденция к
увеличению заболеваемости. В то же время значительный удельный вес в структуре болеющих
ХТ занимают лица молодого, работоспособного
возраста, что придает этому заболеванию особую социальную значимость. Большое количество соматических заболеваний, патогенетически связанных с ХТ, делают его объектом внимания врачей других специальностей – ревматологов, кардиологов, нефрологов. Вместе с тем
отсутствие эффекта или непродолжительная
ремиссия при таких заболеваниях нередко бывают связаны с тем, что не учитывается патология небных миндалин как возможная причина,
провоцирующая и поддерживающая болезненное состояние других органов и систем организма.
Несмотря на то, что клинические проявления ХТ хорошо известны, выбор лечебной
тактики при этом заболевании по-прежнему остается предметом дискуссии. Сторонники хирургического метода (В.Т. Пальчун и соавт.,
2001) утверждают, что только проведением тонзиллэктомии достигается полная элиминация
очага инфекции в глотке, а консервативное лечение ХТ рассматривается ими как этап подготовки к операции. Однако результаты исследований влияния функционального состояния
небных миндалин на иммунологический статус
(Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 1999) значительно сузили показания к их удалению. ОтЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

сутствие единства мнений в лечебнодиагностических подходах к проблеме ХТ повышает роль объективных критериев оценки
функционального состояния небных миндалин и
их влияния на деятельность других органов и
систем.
Под нашим наблюдением находилось 32
больных ХТ в возрасте от 19 до 46 лет, проходивших курс лечения в Научно-медицинском
центре «Клиника семейной медицины». Диагноз
ХТ устанавливался на основании достоверных
клинических симптомов заболевания: наличия
рецидивирующих ангин в анамнезе, выявления
гнойного содержимого в лакунах небных миндалин, выраженности рубцов и спаечного процесса в околоминдаликовой клетчатке, увеличения регионарных лимфатических узлов. Для
установления клинической формы ХТ, с учетом
которой выбирался метод лечения, проводились
дополнительные лабораторное и кардиологическое обследования.
У всех больных до начала лечения проведено бактериологическое исследование микрофлоры небных миндалин и ее чувствительности
к антибиотикам. Выявлено большое разнообразие микробного пейзажа. Основными возбудителями являлись Streptococcus pyogenes (43,7%),
Staphylococcus aureus (34,4%), Staphylococcus
epidermidis (21,9%), Streptococcus pneumoniae
(18,7%), Haemophilus influenzae (15,1%), грибы
рода Candida (9,4%). Причем лишь у 10 больных
(30,1%) выделена монофлора, у остальных 22
пациентов (69,9%) микрофлора была представлена бактериальными ассоциациями. У большинства выделенных микроорганизмов отмечена низкая чувствительность к незащищенным
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пенициллинам и макролидам – соответственно
31 и 23% чувствительных штаммов. Более высокая чувствительность отмечена к цефалоспоринам III-IV поколений – от 69 до 93% штаммов. Практически не отмечено резистентности к
аминозащищенным пенициллинам и фторхинолонам. Данные о видовом составе микрофлоры
и ее резистентности к основным группам антибактериальных препаратов принимались во
внимание как при консервативном лечении ХТ,
так и при назначение антибиотиков в послеоперационном периоде.
В оценке резистентности организма у больных ХТ важная роль принадлежит картине
белой крови. У обследованных нами пациентов
абсолютное число лейкоцитов колебалось в диапазоне от 4,3 до 10,7х109/л. При этом показатели лейкограммы варьировали в широких пределах. Доля нейтрофильных лейкоцитов охватывала зону от умеренной нейтропении до нейтрофилеза. Процентное содержание лимфоцитов
у большинства больных – 17 (53,1%) имело тенденцию к лимфоцитозу. У 6 пациентов (18,7%)
наблюдалась эозинофилия от 7 до 13%. Большое
разнообразие полученных данных свидетельствовало о наличии у больных ХТ различных адаптационно-приспособительных реакций организма. Так выявление лимфоцитоза и эозинофилии указывало на неполноценность адаптационных реакций (Л.Х. Гаркави и соавт., 1979), что
давало основание отнести ХТ к декомпенсированной форме.
В настоящее время не подвергается сомнению зависимость поражений сердца, суставов,
почек от очага инфекции в небных миндалинах,
при этом в первую очередь подразумеваются
системные заболевания соединительной ткани,
обусловленные этиологической ролью βгемолитического стрептококка группы А. Учитывая высокую высеваемость Streptococcus pyogenes (серовариант β-гемолитического стрептококка группы А), у 19 больных нами проведены
ревматоидные пробы с использованием экспресстеста на основе метода латексной агглютинации.
Исследовались С-реактивный белок, ревматоидный фактор и антистрептолизин-О (АСЛ-О). С
наибольшим постоянством выявлялось повышение титров АСЛ-О до 300-350 МЕ/мл, отмеченное у 9 больных (47,3%). У 6 пациентов (31,6%)
титр АСЛ-О определялся на верхней границе
нормы – 200-250 МЕ/мл, а у 4 (21,1%) характеризовался нормальными показателями. Следует
отметить, что титр АСЛ-О находился в прямой
коррелятивной зависимости от уровня высеваемости у пациентов Streptococcus pyogenes.
Учитывая большую частоту сердечнососудистых поражений тонзиллярного генеза, у
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всех больных ХТ нами проводилось кардиологическое обследование, включавшее электрокардиографию
(ЭКГ),
фонокардиографию
(ФКГ) и трансторакальную допплер-эхокардиографию (ТДЭКГ) с использованием УЗаппарата Vivid-4GE (США). Наиболее ранним
проявлением тонзиллогенной интоксикации была регистрируемая на ЭКГ смена синусового
ритма предсердным или появление миграции
водителя ритма до атрио-вентрикулярного соединения (6 больных – 18,7%). Выявляемое на
ФКГ снижение амплитуды I тона (3 больных –
9,4%) свидетельствовало о наличии у обследуемых миокардиодистрофии. Важность полученных результатов состоит не только в их диагностической значимости, но и в том, что они получены на оборудовании, доступном любому
лечебному учреждению.
При усилении тонзиллогенной интоксикации и увеличении длительности воспалительного процесса в миндалинах развиваются органические изменения в миокарде, клапанном аппарате сердца, связанные с дистрофическими и
очагово-склеротическими процессами. Включение в комплекс обследования больных ХТ
ТДЭКГ дает возможность выявить эти изменения на любой стадии их формирования и оценить степень сердечной недостаточности. При
обследовании 17 больных ХТ с наибольшим
постоянством (15 пациентов – 88,2%) выявлялись поражения митрального клапана, конкретно – передней его створки, фиброз корня аорты
(11 больных – 64,7%), фиброз межжелудочковой
перегородки (7 больных – 41,2%). Одним из важнейших показателей в оценке тяжести поражения клапанного аппарата была степень митральной регургитации, главным диагностическим критерием которой являлась площадь проксимальной струи: чем она была больше, тем
выше значимость регургитации. С использованием классификации Yoshida и соавторов
(1995), среди обследованных нами больных у 9
митральная регургитация по площади струи
(1-4 см2) была отнесена к I степени, у 5 (4-7 см2)
– ко второй и у 1 (7-10 см2) – к III степени.
В результате кардиологического обследования лишь у 6 больных ХТ (18,7%) не было
выявлено отклонений от нормы. В то же время у
7 больных (21,9%), не предъявлявших какихлибо жалоб на патологические проявления со
стороны сердца, были выявлены различной степени поражения миокарда и клапанного аппарата. Это подчеркивает важность и необходимость
проведения кардиологического обследования у
всех больных ХТ.
На основании комплексного анализа клинических и анамнестических данных, а также резульЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

татов лабораторного и кардиологического обследования у 12 больных ХТ отнесен к компенсированной форме и всем им проведен курс консервативного лечения, включавший промывание лакун
миндалин, физиотерапевтические процедуры, назначение витаминов, иммуномодулирующих препаратов. У 20 больных ХТ отнесен к декомпенсированной форме, 17 из них выполнена операция
двусторонней тонзиллэктомии. Трем больным, по
разным причинам отказавшимся от операции, проведен курс консервативного лечения.

Таким образом, предложенный диагностический комплекс расширяет возможности
объективной оценки функционального состояния небных миндалин и их влияния на деятельность других органов и систем организма –
факторов, имеющих решающее значение в установлении формы ХТ. Комплексный подход к
обследованию больных ХТ позволяет уменьшить субъективизм при решении вопроса о выборе адекватного метода лечения этого заболевания.

© В.С.Зайцев, Н.В.Китенко, А.В.Медяков, Л.А.Буцукина, Л.А.Чигрина, 2008

Д.А.ЗИНЧЕНКО, К.С.САРНАЦКИЙ (КИЕВ, УКРАИНА)
СХЕМА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
РИНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Актуальность. После выполнения оперативных вмешательств на структурах носа и
околоносовых пазухах болевой синдром может
быть выраженным и довольно продолжительным. Это объясняется анатомо-морфологическими особенностями данной области. Появление боли, кроме непосредственного воздействия
на нервные окончания, связано с развитием острого воспалительного процесса в зоне альтерации. Также, выраженность болевого синдрома
потенцируется наличием психо-эмоционального
возбуждения у прооперированных больных. Таким образом, главными принципами медикаментозной терапии у прооперированных больных являются:
- купирование болевого синдрома,
- снижение психо-эмоционального возбуждения,
- регуляция процессов воспаления, вызванного альтерацией тканей.
Пациент, проснувшись от наркоза, в течение первых 2-3-х часов не чувствует боли от
оперативного вмешательства, что связано с остаточным действием препаратов для общей анестезии (фентанил, тиопентал, диприван). Однако, по истечению 3-6 часов, действие последних
полностью прекращается, в области оперативного вмешательства развиваются воспалительные изменения – лимфостаз, тромбоз сосудов,
отек мягких тканей. Это приводит к развитию
болевого синдрома, который с течением времени (уже к вечеру) усиливается растущим психоэмоциональным возбуждением, раздражением
пациента. Его психическая реакция понятна –
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

операция-то плановая, вчера он был здоров,
бодр и работоспособен, а сегодня ему больно,
он должен соблюдать постельный режим и вынужденно дышать только ртом. Поэтому назрела необходимость разработки и внедрения схемы лечения ринологических больных с учетом
особенностей послеоперационного периода.
Цель. Создание комплексной схемы послеоперационного обезболивания ринологических больных с использованием «базовой» терапии нестероидными противовоспалительными
средствами, а также, с привлечением симптоматической терапии наркотическими анальгетиками и седативными средствами.
В качестве препарата для «базовой» терапии нами предложено использовать «Денебол»,
– один из самых современных представителей
группы нестероидных противовоспалительных
средств.
Денебол – высокоселективный (специфический) ингибитор циклооксигеназы- 2, одного
из ключевых ферментов метаболизма арахидоновой кислоты, который играет важную роль в
формировании боли и воспаления. Биодоступность после внутримышечного введения достигает приблизительно 100%. Время достижения
максимальной концентрации рофекоксиба в
плазме крови составляет 45 минут. Как правило,
после введения рофекоксиба первое облегчение
боли наступает через 10 минут, полная аналгезия достигается через 30 минут, а пик распределения начинается через 4 часа, после чего эффект снижается в течение 24 часов с небольшими колебаниями. По обезболивающему эффекту
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денебол превосходит диклофенак в 11 раз и обладает опиоид-сберегающим эффектом, что позволяет назначать его за 1-3 суток до выполнения плановой операции.
Приблизительно 87% рофекоксиба связывавается в организме с белками плазмы крови
при концентрации 0,05 – 25 мкг/мл. Метаболизируется, в основном, в печени. 72% препарата
выводится с мочой в виде метаболитов, 14 % - с
фекалиями.
Денебол использовали в виде инъекционной формы (ампулы по 25 мг рофекоксиба) производства фирмы «Mili Healthcare Ltd» (Великобритания)
В качестве симптоматической терапии мы
применяли введение наркотических анальгетиков – омнопона (2% раствор, 1 мл) и НПВС –
кетанова (1% раствор кетеролака, 1 мл), а также,
в качестве седативного средства – сибазон (0,5%
раствор, 2 мл).
Использование комбинации омнопона
именно с кетановом, в качестве симптоматического обезболивающего средства, на фоне базовой терапии «Денеболом» является вынужденным (хотя и необязательным). Монотерапия омнопоном имеет ряд негативных эффектов (привыкание, снижение АД, угнетение функции кишечника при вынужденном полупостельном
режиме и т.д.). Необязательным же является
применение именно кетанова – можно вполне
обходиться введением раствора анальгина, однако по силе обезболивающего эффекта, а также
с учетом патогенетического воздействия первому, безусловно, было отдано предпочтение. Использование же кетанова в качестве базового
средства является затруднительным, учитывая
необходимость 3-х кратного введения, ограничение срока применения в силу побочных эффектов (гастроинтестинальных и др.)
Материалы и методы. За период с января 2006 по август 2008 года на базе отделения
воспалительных заболеваний ЛОР-органов ГУ
«Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины» комплексная схема
обезболивания была применена нами при лечении 164 больных, которые были разделены на 3
группы. В первой группе было 42 пациента с
искривлением перегородки носа после септопластики, в возрасте от 18 до 42 лет (в среднем –
29,73±2,76 г), 24 мужчин и 18 – женщин. Вторую группу составили 36 пациентов, среди которых 23 пациента с диагнозом: «Искривление
перегородки носа, киста гайморовой пазухи»
(больным выполнялась микрогайморотомия
вместе с септопластикой) и 13 пациентов с мицетомой гайморовой пазухи (гайморотомия по
Денкеру). Пациенты были в возрасте от 17 до 52
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лет (в среднем – 29,35± 3,74 г), 15 мужчин и 21
женщина.
В третьей группе было 86 пациентов с
деформацией наружного носа после ринопластики. Все отобранные пациенты имели деформацию в костном отделе, что обусловило применение остеотомии во время планового оперативного вмешательства. Возраст пациентов был
от 18 до 42 лет (в среднем 26,14 ± 2, 46 г), мужчин – 25, женщин – 61.
Использование рофекоксиба в лечении
данных нозологических форм является патогенетически оправданным, поскольку у пациентов
всех групп имеет место развитие острого воспалительного процесса с выраженным болевым
синдромом.
Денебол, как известно, обладает опиоидсберегающим эффектом, что позволяет назначать его за 1-3 суток до выполнения плановой
операции. Это значительно уменьшает потребность в наркотических анальгетиках, снижает
ответную воспалительную реакцию организма
на альтерацию, не повышая при этом интраоперационную кровоточивость. Избирательная активность препарата в отношении ЦОГ-2, возможность суточного однократного введения,
что значительно повышает безопасность и комплаентность лечения, позволяют использовать
«Денебол» в качестве базового препарата в комплексной схеме послеоперационного обезболивания.
Среди пролеченных пациентов не было
больных с повышенной чувствительностью к
рофекоксибу и другим НПВП в анамнезе, больных бронхиальной астмой и сахарным диабетом, а также, лиц, перенесшие инсульт или/и
инфаркт.
Схема послеоперационного обезболивания у ринологических больных была принципиально одинаковой, с небольшими различиями
длительности приема наркотических анальгетиков, в зависимости от сроков носовой тампонады (I-я группа, после септопластики, – передняя
тампонада на 1 сутки; II-я группа, после гайморотомии, – на 2-е суток; ІІІ-я группа, после ринопластики – на 3-4 суток).
Пациенты всех групп в качестве «базовой» терапии Денебол (рофекоксиб) производства фирмы MILI Health Care, Ltd (Великобритания) получали одинаково: по 25 мг 1 раз в
день внутримышечно в течение 8-10 дней (пациентам ІІІ-й группы введение назначали за 1
день до операции). Наркотические анальгетики
– омнопон – больным вводили 1 раз в сутки, на
ночь, до удаления тампонов из полости носа (в
I-й группе – 1 день, во II-й – 2 дня, в ІІІ-й – 3-4
дня), после отмены омнопона больным назначаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

ли введение сибазона на ночь для снижения
психо-эмоционального возбуждения (как правило, однократно). При выраженном болевом синдроме у пациентов с тампонадой носа симптоматически, в течение 1-3-х суток, внутримышечно вводили кетанов или анальгин (не более
1-2 раз в сутки).
Все пациенты получали антибактериальную терапию в среднетерапевтических дозах.
Результаты. Контроль за динамикой лечения осуществлялся на основании субъективных критериев (жалобы больных), по данным
осмотра (снижение отека мягких тканей лица), а
также с учетом результатов общего анализа
крови.
Клиническая эффективность применения
схемы послеоперационного обезболивания с
использованием препарата «Денебол» в качестве базовой терапии при лечении пациентов с

искривлением носовой перегородки составила
95,2 % (выздоровление и клиническое улучшение). Средняя оценка эффективности у пациентов I-й группы составила 2,76 по 3-х бальной
шкале. При лечении больных после выполненной гайморотомии клиническая эффективность
составила 88,9%, а средняя оценка эффективности - 2,5 по 3-х бальной шкале. У пациентов после ринопластики эти показатели составили соответственно – 82,6 % и 2,37балла.
За весь период лечения в обеих группах
пациентов не было зафиксировано ни одного
случая побочного действия препарата.
Выводы. Комплексная схема послеоперационного обезболивания ринологических больных с использованием «базовой» терапии нестероидными противовоспалительными средствами («Денебол») является высокоэффективной
и безопасной.
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Д.А. ЗИНЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
РЕСПИРАТОРНЫЕ ФТОРХИНОЛОНЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С НАРУЖНЫМ ОТИТОМ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Одну из самых многочисленных групп
пациентов отоларинголога в летнее время составляют больные с заболеваниями наружного
уха (ушной раковины, наружного слухового
прохода и эпидермального слоя, барабанной
перепонки). На долю наружных отитов, по данным различных авторов, приходится от 17 до 23
% всех поражений уха (Овчинников Ю.М., Апостолиди К.Г., 1997) и этот показатель имеет
тенденцию к росту. Это связано с неблагоприятным воздействием профессиональных факторов, загрязнением окружающей среды, широким
и бесконтрольным применением медикаментозных средств, вызывающих иммунные сдвиги в
организме, стрессовыми ситуациями, увеличением количества больных с аллергическим
анамнезом.
Возбудителями при наружных отитах бывают различные виды патогенных и условнопатогенных микрооганизмов, их ассоциации, а
также некоторые виды грибов. При бактериологическом исследовании отделяемого из слухового прохода больных чаще выделяют культуры
стафилококков, несколько реже — синегнойную
палочку, стрептококк, вульгарный протей, грибковую флору.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Воспалительные заболевания наружного
уха характеризуются разнообразием клинических проявлений, которые нужно учитывать для
дифференциальной диагностики с острым средним отитом и мастоидитом, так как диагностическая ошибка или неадекватное лечение могут
стать причиной серьезных осложнений.
Медикаментозная терапия воспалительных заболеваний наружного уха предполагает
рациональное применение антибиотиков, основанное прежде всего на результатах идентификации микроорганизма, вызвавшего заболевание
при бактериологическом исследовании. Однако,
достоверную информацию о характере микробной флоры, явившейся причиной воспалительного процесса, и ее чувствительности к конкретным антибактериальным препаратам практический врач в лучшем случае может получить
не ранее, чем через 3-4 дня после первого обращения больного. Поэтому, чтобы начатое с первого дня местное лечение было успешным,
предпочтение отдается лекарственным средствам, содержащим антибактериальные препараты
широкого спектра действия и эффективные в
отношении наиболее часто определяемых возбудителей.
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Общепринятым стандартом системной
антимикробной терапии бактериального наружного диффузного отита было принято считать
назначение защищенных пенициллинов и цефалоспоринов I - II поколения (цефалексин, цефаклор, цефуроксим аксетил). Однако, в последние годы значительно (до 60%) увеличилась
резистентность возбудителей к антибиотикам
пенициллинового, тетрациклинового ряда, производным цефалоспоринов, макролидам и другим противомикробным препаратам (Санфорд
Дж. и соавт. ,1996). Следует, также, учитывать
резистентность синегнойной палочки ко всем
цефалоспоринам I группы и большинству цефалоспоринов II и IV группы.
В последние годы показана высокая эффективность фторхинолонов, имеющих широкий спектр действия, обладающих способностью легко проникать в ткани, создавая в них
высокую концентрацию (Морозова С.В., 2005).
Оправданы также поиски новых лекарственных средств для местного воздействия на
патологический очаг, которые, обладая широким спектром антибактериальной активности,
не имели бы раздражающего действия.
Целью нашего исследования было оценить эффективность и безопасность перорального применения препарата «Тебрис» в лечении
пациентов с наружным отитом бактериальной
этиологии по клиническим и бактериологическим эффектам.
ТЕБРИС (Гатифлоксацин) – лекарственный препарат из группы фторхинолонов IV поколения, обладающий выраженной антибактериальной активностью к широкому диапазону
грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, которые имеют этиологическое
значение при данной патологии.
Исследуемый препарат применялся в составе комплексной терапии пациентов с вышеуказанной патологией, которые проходили лечение на базе отделения воспалительных заболеваний ЛОР-органов, а также отделения ЛОРскорой помощи Института отоларингологии им.
проф. А.С. Коломийченко АМН Украины. За
период с марта 2005 по август 2008 года было
проведено лечение 49 пациентов, среди которых

22 – с фурункулом наружного слухового прохода и 27 – с обострениями хронического наружного диффузного отита. Среди пролеченных не
было пациентов с сахарным диабетом и с индивидуальной непереносимостью фторхинолонов
в анамнезе.
Клинический диагноз ставили на основании интерпретации синдромов и признаков,
принятых в клинической оториноларингологии.
До начала лечения у всех пациентов брали мазки отделяемого из наружного слухового прохода с последующим проведением микробиологического обследования с определением видового
состава микрофлоры и определением её чувствительности к антибиотикам, в том числе к гатифлоксацину. Пациенты обеих групп получали
ТЕБРИС по 400 мг per os один раз в день или по
200 мг два раза в день в течение 5-10 дней. Кроме того, все пациенты получали соответствующее лечение – нестероидные противовоспалительные средства, антигистаминные, официнальные ушные капли.
По результатам микробиологического
исследования выявлена достаточно высокая
чувствительность выделенной микрофлоры к
гатифлоксацину – чувствительные штаммы от
всех выделенных микроорганизмов составили
86%.
Купирование обострения или улучшение
состояния достигнуто у 45 из 49 пациентов
(91,8%).
При суммировании результатов терапевтической эффективности Гатифлоксацина была
доказана его высокая эффективность в лечении
пациентов с данной нозологией: средняя оценка
эффективности в баллах составила 2,51 при
максимальной оценке в 3 балла.
Во время лечения с применением
ТЕБРИСа нами не наблюдались случаи побочного действия препарата.
Вывод:
препарат из группы респираторных фторхинолонов «Тебрис» производства компании
MILI Health Care, Ltd является высокоэффективным и безопасным средством в терапии пациентов с наружным отитом бактериальной
этиологии.

© Д.А.Зинченко, 2008
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С. ЗАЛМАНОВА, Ф. КОВНЕР, А. ВИННИЦКАЯ (КИЕВ, УКРАИНА)
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ КОМБИНИРOВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
РАКА ГОРТАНИ И ГОРТАНОГЛОТКИ
Рак гортани и гортаноглотки составляет
треть всех злокачественных опухолей головы и
шеи. Прогноз зависит от местного распространения процесса. Более 50% всех случаев диагностируются в поздних стадиях (III-IV), когда в
опухолевый процесс вовлечены все отделы гортани и имеется паралич голосовых связок. На
протяжении многих лет стандартным лечением
местнораспространенногo
рака
гоpтани/
гоpтаноглотки (МРГ) было полное удаление гортани с послеoперационной лучевой терапией
(ЛТ). 5-летняя выживаемость составляла около
50% и качество жизни пациентов оставалось низким из-за трахеостомы и отсутствия голоса. В
1991 году в New England Journal of Medicine были опубликованы результаты рандомизированного клинического исследования, проведенного
группой врачей в госпиталях Ветеранов в США.
Целью этого исследования было сравнение результатов хирургического и консервативного
лечения МРГ. 322 пациента с операбельным МРГ
III-IV стадий были рандомально разделены на 2
группы: в первой пациенты получили 2 курса
химиотерапии (ХТ) (5-FU и Cisplatin), и те, которые отреагировали, продолжили 3 курс с последующей ЛТ в дозе 66-76 Грей. Пациенты, которые не отреагировали на ХТ, и пациенты во второй группе, прошли ларингэктомию с последующей ЛТ. 2-летняя выживаемость была одинаковая в обеих группах и составила 68%. 64% пациентов были излечены без операции.
Эта работа представляет собой начало новой органосохраняющей эпохи в лечении МРГ.
С момента ее публикации органосохраняющий
подход стал использоваться во многих медицинских центрах и результаты госпиталя Ветеранов подтвердились: комбинация ХТ и ЛТ по-

зволяет вылечить без ларингэктомии 55-70%
пациентов с МРГ.
Сегодня, когда нет сомнения в возможности органосохраняющего лечения, встает вопрос: какое сочетание лучевой и химиотерапии
является оптимальным? В 2002 г. в журнале
Lancet был опубликован метаанализ 63 рандомизированных клинических исследований (более 10 000 пациентов с плоскоклеточным раком
головы и шеи), которые прошли комбинированное лечение в 1965-1993 гг. В метаанализе сравнили проведение ХТ до ЛТ (как в работе «Ветеранов»), с ХТ во время ЛТ и с ХТ после ЛТ. Вывод однозначно был в пользу сочетанной ЛТ и
ХТ, что привело к 8% улучшению общей выживаемости. Следует заметить, что этот метаанализ включал пациентов, получавших лечение в
60-80 годы, по устаревшим протоколам ХТ, не
включавшим Цисплатин, что объясняет относительно небольшую пользу от ХТ.
В 2003 г. в New England Journal of
Medicine опубликованы результаты рандомизированного клинического исследования, в котором участвовали крупные медицинские центры
США.
557 пациентов с МРГ были рандомально
разделены на 3 группы: в гр. А проводили ЛТ
одновременно с ХТ, в гр. B пациенты получали
лечение по протоколу «Ветеранов» (ХТ до ЛТ),
в гр. С пациенты получили только ЛТ. Вновь
подтвердилось, что можно вылечить МРГ без
операции: 88% пациентов в гр. А, 75% в гр. В и
70% в гр. С, через 2 года были живы без рецидива, без необходимости в ларингэктомии.
С момента опубликования этой работы,
сочетанная с Цисплатином ЛТ стала стандартным подходом в лечении МРГ.

© С.Залманова, Ф.Ковнер, А. Винницкая, 2008
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М.А. ЗОЛОТАРЕВА, Л.В. ГУЛЯЕВА, Т.Н. ЛЕБЕДЕВА, Т.И. КОРОВАЙКО,
В.В. МУРАНОВА, А.А. БОНДАРЕНКО, А.И. РУСАКОВА, Л.Н. ЛЕТЯГИНА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ЭКСТРАПИЩЕВОДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ
Здравоохранение Украины в последние
годы большое внимание уделяет разработке рациональной тактике обследования и лечения
больных, имеющих сочетанную патологию. Так
как в стационарах Крымского республиканского
учреждения «Детская клиническая больница»
функционирует 410 коек, из них 230 – соматического профиля, 180 – хирургического профиля; 2 отделения реанимации, данная проблема
актуальна в практике врачей КРУ «ДКБ». В отделениях больницы проводятся диагностические и лечебные мероприятия детям от 0 до 16
лет включительно в соответствии с «Временными стандартами качества диагностики и лечения», предъявленными к больницам, аккредитованным на ВЫСШУЮ категорию «Сертификат
МЗ Украины АА № 0087 от 20.06.2007 года.
В последние десятилетия наиболее частой
патологией в детской практике являются нарушения моторики ЖКТ. Причинами этих нарушений у детей являются незрелость нервно–
мышечных структур и особенности вегетативной регуляции. Это усугубляется еще и неблагоприятными экологическими условиями, в которых находятся дети, а также огромными психоэмоциональными нагрузками, переносимыми
детьми в учебных учреждениях. В связи, с чем
внимание детских отоларингологов, гастроэнтерологов, челюстно-лицевых хирургов, хирургов
общего профиля, пульмонологов обращено к
заболеваниям пищевода. Это связано с тем, что
патологический заброс содержимого желудка в
просвет пищевода приводит к серьезным изменениям слизистой оболочки пищевода, ухудшает течение заболеваний дыхательных путей и
уха, что значительно меняет качество жизни
ребенка. В группе заболеваний пищевода наиболее часто встречается рефлюкс эзофагиты,
которые в дальнейшем трансформируются в
гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.
Нами обследовано в период с 1997 по 2007
гг. 235 больных с ГЭРБ, из них 57 (24,6%) с внепищеводными проявлениями. Синдром noncardiac chest pain выявлен у 22 (38,6%), оториноларингологическая патология – у 14 (24,6%),
бронхиальная астма – у 12 (21,1%), дентальные
эрозии – у 6 (10,5%), globus sensation – у 3 (5,2%)
пациентов с различной степенью тяжести рефлюксззофагита (РЭ) (Los Angeles classification).
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При обследовании пациентов мы обращали внимание на наличие жалоб на боли в подложечной области, неприятное чувство “саднения, жжения” за грудиной сразу после проглатывания пищи или во время ее приема. К самым
характерным симптомам относились диспепсические расстройства – изжога, тошнота, звучная
отрыжка, рвота, икота, затруднение глотания. К
так называемым внепищеводным проявлениям
мы относили фарингиты, рецидивирующие
средние отиты, частые обострения ларинготрахеитов у детей, ночной кашель, вызывающий
апноэ, симптомы бронхиальной астмы, которые
развились из-за микроаспирации желудочного
содержимого в бронхиальное дерево, кардиальные боли, кариес, периодонтит, афтозный стоматит.
С диагностической целью все пациенты
были осмотрены отоларингологом, гастроэнтерологом, челюстно – лицевым хирургом, пульмонологом. Отоларинголог при обследовании
проводил прямую и непрямую ларингоскопию,
стробоскопию, переднюю, заднюю риноскопию,
отоскопию, а так же рентгенографию околоносовых пазух, сосцевидных отростков, аудиометрию. Так как «золотым стандартом» диагностики рефлюкс-эзофагита на современном этапе
является эзофагогастродуоденоскопия с прицельной биопсией, которая позволяет выявить
эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки пищевода в обязательный диагностический перечень входили эндоскопические исследования ЖКТ, суточная рН-метрия и манометрия пищевода (сочетание этих методов позволяет оценить состоятельность нижнего пищеводного сфинктера у пациента по продолжительности кислой и щелочной фазы в положении стоя
и лежа, давление в области пищеводножелудочного перехода), холтеровское мониторирование ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости. Также в диагностике ГЭР у детей в последние годы в нашей клинике большую ценность
представляют радиоизотопные и рентгенофункциональные исследования, которые включают
водно-сифонную пробу или нагрузку с газообразующей смесью.
По данным проведенной нами диагностики у пациентов с разнообразной экстрапищеводной симптоматикой ГЭРБ нами отмечеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

но укорочение длины абдоминального отрезка
и снижение тонуса нижнего пищеводного
сфинктера, снижение фарингеального давления и тонуса верхнего пищеводного сфинктера. У подавляющего количества больных имела место выраженная дисфункция перистальтики пищевода, проявляющаяся снижением
нормальных по амплитуде перистальтических
волн сокращений и увеличением числа ретроградных и непередающихся волн, существенно замедлявших пищеводный клиренс. У некоторых пациентов наблюдалось полное отсутствие перистальтических сокращений. Доказательством некардиального происхождения
болей являлось высокая коррелятивная связь
между возникновением боли за грудиной и
эпизодами рефлюкса на основе показателей
индекса симптомов (ИС), полученных в ходе
суточной рН-метрии (ИС=75,6±6,8%). Выявленная высокая корреляция между симптоматикой респираторного тракта и эпизодами кислотного рефлюкса (индекс симптомов составил 57±4,2%). Патология пищевода подтвер-

ждена увеличением индекса DeMeester и общего % времени с рН<4.
Проведенный нами мониторинг больных,
находящихся на лечении в КРУ «ДКБ» указал
на существующую взаимосвязь между тяжестью
заболеваний респираторного тракта и степенью
поражения слизистой пищевода (различия статистически достоверные, р.<0,05). Гастроэзофагеальный рефлюкс является одной из причин
рецидивирующего течения патологии околоносовых пазух, глотки, гортани и уха у детей и
подростков.
В заключение хотелось бы отметить, что
до сих пор окончательно не разработана этио–
патогененетическая терапия функциональных
нарушений ЖКТ, которая позволила бы устранить причину патологического процесса и привести к полному излечиванию больного. Используемый нами диагностический алгоритм обеспечивает своевременность установления диагноза,
что в свою очередь позволяет провести симптоматическое противорецидивное лечение, дающее
длительный терапевтический эффект.

© М.А. Золотарева, Л.В. Гуляева, Т.Н. Лебедева, Т.И. Коровайко, В.В. Муранова, А.А. Бондаренко,
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Б.Г. ІСЬКІВ, В.В. КРИВША, Е. ТАННІНЕХ (КИЇВ, УКРАЇНА)
НОВА МЕТОДИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ЕПІТИМПАНОАНТРАЛЬНИЙ ХРОНІЧНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ
В клініці отоларингології НМАПО ім.
П.Л. Шупика на основі проведених клінічних,
гістологічних і біохімічних досліджень встановлено, що у хворих на епітимпаноантральний
хронічний середній отит запальний процес у
соскоподібному відростку має патогномонічні
ознаки хронічного остеомієліту: вогнищева інфільтрація кісткового мозку, розростання грануляцій і фіброзної сполучної тканини з дифузною чи вогнищевою дрібноклітинною інфільтрацією, формування кісткових секвестрів і фіброзної капсули навколо осередків запалення.
Спостерігається декальцинація кісткових стінок
соскоподібного відростка, зовнішньої стінки
лабіринту (медіальна стінка барабанної порожнини). Це призводить до неповноцінного загоєння стінок після сануючого хірургічного втручання, тимпанопластики, мастоїдопластики.
В клініці розроблена нова методика формування задньої кісткової стінки зовнішнього
слухового ходу та методика мастоїдопластики з
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допомогою біоактивного композиційного матеріалу “Остеоапатит керамічний”. Матеріал випускається у вигляді порошку, гранул із середніми розмірами від 50мкм до 3мм, або різних
розмірів блоків циліндричної та прямокутної
форми (пластинки). Для формування задньої
стінки використовують пластинки, а для мастоїдопластики – гранули. При видаленні патологічно змінених частин кістки, утворений кістковий дефект антисептично обробляють і заповнюють гранулами та пластинками з максимальною щільністю, рану зашивають. “Остеоапатит
керамічний” містить біоактивну речовину - гідроксіапатит, має добру біологічну сумісність із
кістковою тканиною реципієнта, активізує регенеративні процеси кісткової тканини, а його сорбіруючі властивості дають можливість додаткового насищення рани антибіотиком. В залежності від типу виробу матеріал із різною швидкістю заміщується кістковою тканиною (різна
ступінь біорозчинності).
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У 98,8 % хворих, яким проведена тимпанопластика і мастоїдопластика з допомогою матеріалу “Остеоапатит керамічний”, наступило
повне загоєння рани. Функціональне обстеження (аудіометрія) показало поліпшення слухової

функції як за повітряною так і за кістковою провідністю. Біохімічне дослідження сироватки
крові засвідчило нормалізацію вмісту іонізованого кальцію (1,17 ммоль/л, порівнюючи з доопераційним показником 2,14 ммоль/л).

© Б.Г. Іськів, В.В. Кривша, Е. Таннінех, 2008

О.Н.КАЛИНОВСКАЯ, А.А.БОНДАРЕНКО, А.И.КОЛИСНИЧЕНКО, Л.В.КАМЕНСКАЯ,
М.А.ЗОЛОТАРЕВА, Н.Б.ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ, Н.А.КАЛИНКИНА, А.П.ШАЛАБАСОВА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ЧРЕЗКОЖНАЯ НЕИНВАЗИВНАЯ ЭЛЕКТРОКОХЛЕОСТИМУЛЯЦИЯ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
На основании метода импульсных электрических воздействий, разработанного в лаборатории восстановления функций сенсорных
систем института мозга РАН (Н.П.Бехтерева),
создан новый вид лечения поражения слуховых
нервов. Параметры лечебных электрических
импульсов сродни тем сигналам, которые генерирует нервная система человека, обеспечивают
адекватное воздействие на нервные клетки
(нейроны), которые не погибли, но утратили
свою функцию, помимо прицельного воздействия на нейрогенную цепь. Электрическая стимуляция усиливает обмен веществ, кровоток.
В настоящее время используются аппараты «Чакра-2», «ЭСОТ-1 отологический», которые под строгим нейрофизиологическим контролем позволяют подобрать индивидуальные
режимы стимуляции слуховых нервов для каждого больного.
Нами метод неинвазивной чрезкожной
электростимуляции применен у 488 больных с
сенсоневральной тугоухостью в возрасте от 11
до 68 лет, мужчин было 213, женщин – 274. У
151 была II степень тугоухости (по В.Г. Базарову, А.И. Розкладке), у 203 – III, а у 134 – IV.
Курс лечения составлял не менее 8 сеансов, каждый из которых включал 8-10 отдельных электростимуляций. Продление сеансов определя-

лось состоянием слуха после 8 сеансов. При положительной динамике лечения стимуляция была продолжена до момента стабилизации. При
отсутствии положительных сдвигов в состоянии
слуха лечение прекращалось. Ежедневно по 1
сеансу на одно ухо с использованием индивидуального режима стимуляции.
До начала, в динамике и после окончания
лечения больным проводилось стандартное общеклиническое, аудиологическое обследование.
Ближайшие положительные результаты у
большинства больных всех групп заключались в
исчезновении и изменении характера шумов,
звонов. Отдаленные результаты у 67% больных
всех групп выявили улучшение слуховой функции. У 36% расширился диапазон воспринимаемых частот, у 28% снизился порог восприятия
до 15-30 ДБ на отдельные частоты. У большинства больных II группы изменения выявились в
низко-, высоко- и среднечастотном диапазонах.
Наши наблюдения позволяют рекомендовать включение неинвазивной чрезкожной электростимуляции в комплекс терапии больных
сенсоневральной тугоухостью. Подкупает безболезненность метода, возможность применять
его в амбулаторных условиях. Он практически
безопасен, т.к. не дает осложнений, не оказывает влияния на печень, почки и другие системы.

© О.Н.Калиновская, А.А.Бондаренко, А.И.Колисниченко, Л.В.Каменская, М.А.Золотарева,
Н.Б.Загребельная, Н.А.Калинкина, А.П.Шалабасова, 2008
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Р.Д.КАРАЛ-ОГЛЫ, Ю.Р.КАРАЛ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОКТЕНИСЕПТА
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Согласно данным литературы, водный антисептик октенисепт используется при лечении
воспалительных заболеваний околоносовых пазух
бактериальной, грибковой и вирусной этиологии.
Он подавляет грамположительные и грамотрицательные бактерии, хламидии, грибки, а также вирусы простого герпеса, ВИЧ и гепатита В.
Октенисепт выпускается фирмой «Schulke
und Mayr» (Германия), сертификат анализа от
04.09.2007 г. Методика экспериментального исследования и клинического применения октенисепта подробно описана в работах Г.З. Пискунова (1984) и С.З. Пискунова (1986). Они использовали стандартный октенисепт в разведении
дистиллированной водой 1:4 для лечения больных риносинуситом.
Мы продолжили изучение эффективности
октенисепта используя его концентрации 1:4
при лечении воспалительных заболеваний околоносовых пазух. Часть больных во время лечения жаловались на кратковременное чувство
жжения в носоглотке. Мы стали применять октенисепт в разведении с дистиллированной во-

дой 1:14. Под наблюдением находилось 55
больных с различными формами воспаления
околоносовых пазух в возрасте от 8 до 70 лет.
Острый экссудативный синусит диагностирован
у 12 больных, обострение хронического экссудативного синусита - 43. В комплексе лечения
нами применялась вакуум-терапия, местные деконгестанты, к вечеру 1 табл. аналергина, а также октенисепт 1:14 еще в нос по 3 к. 2 раза в
день, в течение недели. Кроме общего и местного лечения, больные принимали и физиотерапевтические процедуры (лазер, «Биоптрон про»
и др.). В результате комплексного лечения выздоровели все 12 больных с острым синуситом и
39 хроническим. Из остальных больных у 3 наступило улучшение, а у 1 состояние не улучшилось. Осложнений, после применения октенисепта у пациентов не отмечалось.
Таким образом, наши наблюдения подтвердили, что октенисепт в разведении дистиллированной водой 1:14 может быть успешно
использован при комплексном лечении воспалительных заболеваний околоносовых пазух.

© Р.Д.Карал-оглы, Ю.Р.Карал, 2008

С.А.КАРПИЩЕНКО, О.Е.ВЕРЕЩАГИНА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИБРОЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
В процессе проведения фиброэндоскопического исследования нередко возникают определенные затруднения в проведении осмотра
тех или иных отделов гортани и гортаноглотки.
Это чаще обусловлено анатомическими или патологическими особенностями в каждой клинической ситуации. Для выхода из сложных ситуаций и повышения диагностических возможностей метода мы используем в повседневной
практике целый ряд приемов и функциональных
проб, основные из которых представлены ниже.
1. Тест с пробой Вальсальвы.
2. Тест с задержкой дыхания.
3. Измерение угла передней комиссуры
гортани.
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4. Измерение длины голосовых складок.
5. Тест с надавливанием на глазные яблоки.
6. Тест с пальпацией в проекции валлекул.
7. Тест с пальпацией в проекции перстнечерпаловидных суставов.
8. Видеофиброларингоскопия с измерением площади просвета дыхательной щели.
9. Видеофиброларингоскопия с покадровым воспроизведением видеозаписи.
10. Видеофиброларингоскопия с записью
акустического сигнала и последующим спектральным анализом голоса.
11. Тест с пальпацией подъязычной кости
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12. Тест с аутопальпацией.
Для удобства мы предлагаем распределить фиброларингоскопические тесты и вспомогательные приемы на 3 группы: 1. Количественные, 2. Пальпаторные, 3. Функциональные.
1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ:
А) измерение угла передней комиссуры
гортани;
Б) измерение длины голосовых складок;
В) видеофиброларингоскопия с измерением площади просвета дыхательной щели;
Г) видеофиброларингоскопия с покадровым воспроизведением видеозаписи;
Д) Видеофиброларингоскопия с записью
акустического сигнала и последующим спектральным анализом голоса.
2. ПАЛЬПАТОРНЫЕ:
А) тест с пальпацией в проекции валлекул;
Б) тест с пальпацией в проекции перстнечерпаловидных суставов;
В) тест с пальпацией подъязычной кости;
Г) тест с аутопальпацией.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ:
А) тест с пробой Вальсальвы;
Б) тест с задержкой дыхания;
В) тест с надавливанием на глазные яблоки.
Эти приемы повседневно используются в
нашей практике и значительно повышают диагностические
и
дифференциальнодиагностические возможности гибкой эндоскопии гортани и гортаноглотки. Большинство методик описано впервые. Мы посчитали необходимым обобщить их в одну общую группу,
включающую: приемы, дающие количественные
критерии, пальпаторные тесты и функциональные пробы. Пальпаторные тесты и функциональные пробы позволяют визуализировать отделы гортаноглотки и гортани необозримые при
простом осмотре, и оценить те из них, которые
ранее считалось возможным оценить только в
условиях прямой ларингоскопии. Эти тесты существенно дополняют общие возможности фиброларингоскопии.

© С.А.Карпищенко, О.Е.Верещагина, 2008

В.В.КИЗИМ, С.К.БОЕНКО, Н.С.ПАВЛЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПРОЯВЛЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
В ЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Гастро-эзофагальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) страдает 35-40% взрослого населения. Клинические проявления и симптомы ГЭРБ
часто упоминаются как ларинго- фарингеальный рефлюкс (ЛФР), что в 15% случаев обуславливает обращение пациентов к оториноларингологу.
Внепищеводные проявления ГЭРБ в оториноларингологической практике могут быть
представлены различными патологическими
состояниями: вазомоторным ринитом, синуситом, тонзиллитом, сальпингоотитом, фарингитом, хроническим ларингитом, доброкачественными и злокачественными новообразованиями
гортани. Игнорирование ГЭРБ и ЛФР как причинных факторов в развитии патологии гортани
приводит к длительному и неэффективному лечению пациентов данной группы.
Целью нашего исследования явилось
изучение проявлений ГЭРБ и ЛФР в ларингологической практике, а так же разработка схемы
комплексной терапии.
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Материалы и методы. В 2005-2007 гг. в
ЛОР-клинике ИНВХ мы наблюдали 149 пациентов с воспалительными заболеваниями и доброкачественными новообразованиями гортани на
фоне ГЭРБ и ЛФР. Женщин было 32 (21,5%),
мужчин – 117 (78,5%). Возраст больных варьировал от 21 до 74 лет, в среднем составляя 42
года. Всем больным проводилось стандартное
исследование ЛОР-органов, непрямая и, по показаниям, – прямая ларингоскопия, фиброларингоскопия,
гастродуоденоэзофагоскопия.
Учитывались клинические проявления ГЭРБ и
ЛФР, а также характер и локализация патологических проявлений в гортани.
Результаты и их обсуждение. Клинические проявления ГЭРБ и ЛФР характеризовались следующими жалобами: постоянный кашель отмечался у 52 пациентов (34,9%), дисфагия – у 48 (32,2%), дисфония различной степени
выраженности – у 87 (58,4%). При ларингоскопии гиперемия и отек слизистой оболочки межчерпаловидного пространства обнаружены у 73
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(49,0%) больных, стойкая гиперемия слизистой
оболочки складкового отдела – у 37 (24,8%),
полипозное изменение голосовых складок (ларингит Рейнке) – у 16 (10,7%).
Гранулемы были диагностированы у 23
(15,4%) больных, они локализовались в задних
отделах гортани, преимущественно в области
голосовых отростков черпаловидных хрящей.
Двусторонняя локализация гранулем была установлена у 2-х пациентов (8,7%), односторонняя
– у 21(91,3%), преимущественно слева -17
(73,9%). Всем больным проводилась стандартная противовоспалительная терапия. Наличие
гиперплазии слизистой оболочки и гранулем
гортани служило основанием для эндоларингеального удаления новообразований. В комплексную терапию включали прокинетики (мотилиум 40 мг в сутки), ингибиторы протонной
помпы (омепрозол 20 мг в сутки), антацидные

препараты (фосфалюгель по 1 дозе 2 раза в сутки). Для подавления продуктивного воспаления
использовались топические кортикостероиды
(обычо 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.)
Выводы. Патологические изменения слизистой оболочки в задних отделах гортани и в
области голосовых отростков черпаловидных
хрящей с преимущественно левосторонней локализацией являются характерными для ГЭРБ и
ЛФР. Проведение этиопатогенетической терапии, включая назначение прокинетиков, антацидных препаратов, соблюдение диеты и правильного образа жизни, позволяет значительно
сократить сроки лечения, уменьшить число рецидивов.

© В.В.Кизим, С.К.Боенко, Н.С.Павленко, 2008

В.В. КИЗИМ, А.В. ПОПОВ, Н.С.ПАВЛЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ РАКОВЫЕ ИНВАЗИИ С ПОРАЖЕНИЕМ ГОРТАНИ
Определение прогноза заболевания при
множественных опухолевых процессах требуют
строго индивидуального подхода. Определенную ценность представляют наблюдения за пациентами с длительным анамнезом и благоприятными результатами лечения полинеоплазий.
Данная проблема является актуальной в условиях экокризисных регионов, где у населения чаще наблюдаются признаки иммуносупрессии.
Целью нашего исследования явилась
оценка иммунного статуса у больных раком гортани с полинеоплазиями.
Материалы и методы. В течение 19982007гг. в ЛОР-клинике ИНВХ мы наблюдали 14
пациентов, у которых раковые опухоли гортани
сопровождались первичными злокачественными
новообразованиями других локализаций. Мужчин было 12 (85,7%), женщин – 2 (14,3%). Возраст пациентов варьировал от 34 до 67 лет, в
среднем составляя 52 года. У больных определяли локализацию и распространенность опухолевого процесса, проводили патогистологическую верификацию новообразования, выполняли
клинические исследования, осуществляли ряд
иммунологических тестов.
Полученные результаты и их обсуждение. У всех обследованных опухоли гортани
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имели гистологическую картину плоскоклеточного рака различной степени ороговения. У одной женщины накануне обращения в ЛОРклинику была произведена экстирпация матки, у
второй – спустя 2 года после резекции гортани
диагностирован рак небной миндалины. У 4-х
мужчин (28,6%) раковые опухоли гортани сопровождались раком кожи, у 3-х (21,4%) пациентов рак гортани был выявлен одновременно с
аденокарциномой толстой кишки, двое (14,3%)
были прооперированы по поводу рака мочевого
пузыря. У 3-х (21,4%) больных был диагностирован рак легкого. Всем пациентам произведено
радикальное удаление опухоли: 2-м – хордэктомия; 7-ми – субтотальные резекции гортани; 5-м
– ларингэктомия.
При иммунологическом обследовании содержание лимфоцитов периферической крови
было снижено до уровня недостаточности I степени и составляло 1,36±0,15 Г/л при региональной норме 2,2±0,08 Г/л. Популяция Тлимфоцитов CD3+ составила 0,32±0,08 Г/л при
региональной норме 1,12±0,03 Г/л. Выявлено
снижение числа активированных лимфоцитов
CD25+ 0,11±0,03 Г/л при норме 0,34±0,02 Г/л.
Обращало на себя внимание значительное уменьшение популяции CD22+ (B-лимфоцитов) –
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0,38±0,12 Г/л при региональной норме 0,91±0,02
Г/л. При этом, был угнетен и пул активированных В-лимфоцитов CD38+ (0,2 Г/л при норме
0,34±0,02 Г/л). Содержание естественных киллеров CD16+ составляло 0,06±0,02 Г/л при региональной норме 0,35±0,03 Г/л. Экспрессия
рецепторов антигенов главного комплекса гистосовместимости 1 класса (HLA) составляла
0,64±0,12 Г/л, а 2 класса (HLA-DR) – 45±0,04
Г/л при региональной норме 1,16±0,06 Г/л и
1,01±0,07 Г/л соответственно. Выявлен дисбаланс экспрессии рецепторов главного комплекса
гистосовместимости 1 и 2 классов (HLA и HLADR) за счет меньшего снижения экспрессии
мембранами лимфоцитов рецепторов гистосовместимости 2 класса. Содержание лимфоцитар-

ных пулов с экспрессией антигенов, индуцирующих апоптоз (CD95) составляло 0,35±0,08 Г/л,
что было значительно ниже нормы 0,92±0,15
Г/л.
Выводы. У больных с полинеоплазиями
иммуносупресия проявлялась в недостаточности
Т- и В- звеньев иммунитета, уменьшении рецепторного поля мембран в системе иммунокомпетентных клеток, при значительном уменьшении
содержания лимфоцитов, находящихся в состоянии апоптоза.
Пациенты с полинеоплазиями нуждаются
в иммунологическом обследовании с целью разработки схем иммунокорригирующей терапии и
включения ее в комплексное лечение больных с
онкологической патологией ЛОР-органов.

© В.В. Кизим, А.В. Попов, Н.С.Павленко, 2008

Ю.В. КІКОТЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСВІД ЗАСТОСУВАНЯ ПРЕПАРАТУ «ЕВКАЗОЛІН® АКВА» У ХВОРИХ
ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ У ПОРОЖНИНІ НОСА
Метою нашої роботи було визначення
ефективності застосування назальних крапель
«Евказолін® аква» в ранній післяопераційний
період у хворих, що перенесли внутрішньоносові оперативні втручання. Досліджуваний препарат відноситься до групи симпатомиметиків, які
застосовуються при захворюваннях порожнини
носа. При нанесенні на слизову оболонку «Евказолін® аква» зменшує набряк та гіперемію, завдяки наявності евкаліптової олії усуває сухість
слизової та виявляє протизапальну дію.
Відповідно до мети перед нами постали
наступні задачі: визначити терапевтичну ефективність препарату «Евказолін® аква», що застосовувався в симптоматичній терапії після операцій
у порожнині носа, та дослідити переносимість і
можливі побічні ефекти даного препарату.
До клінічних досліджень були залучені 60
пацієнтів відділення запальних захворювань
ЛОР-органів Інституту отоларингології АМН
України після проведення наступних операцій:
підслизова резекція перегородки носа (28 осіб),
поліпоетмоїотомія (24 хворих), конхотомія (8
осіб). Всі хворі були розподілені на дві рандомізовані за віком, статтю, терміном та важкістю
захворювання групи. Пацієнти контрольної групи (30 осіб) отримували комплексну терапію,
що зазвичай використовується у ранній післяопераційний період (антибіотики, анальгетики,
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гемостатики), пацієнти основної (30 осіб) крім
того через добу після видалення тампонів із порожнини носа місцево застосовували назальні
краплі «Евказолін® аква» по 2 краплі в обидва
носових хода 3 рази на день. Курс лікування
складав 7 днів. Всім пацієнтам проводилось загальноклінічне та лабораторне обстеження: збір
анамнезу, риноскопія, реєстрація суб’єктивних
скарг, визначення транспортної функції миготливого епітелію, загальний аналіз крові та сечі.
Слід зауважити, що до дослідження не були
включені пацієнти з будь-яким алергологічним
анамнезом.
Аналіз ефективності провадився, базуючись на порівняльній оцінці даних, що були
отримані до, в процесі та після лікування.
Суб’єктивна оцінка терапії хворими основної
групи в цілому була позитивною: 19 пацієнтів
вказували на відновлення носового дихання вже
на 4 – 5 добу після початку вживання препарату,
11 – на його покращення в такий самий термін.
Це підтверджувалось оцінкой результатів лікування за об’єктивними критеріями – нормалізація чи значне покращення риноскопічної картини у пацієнтів основної групи відмічалось в середньому на 5-ту добу проти 8-ї в контрольній.
В жодному випадку не було виявлено ускладнень або побічних ефектів при прийомі досліджуваного препарату.
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Результати клінічного дослідження ефективності застосування назальних крапель «Евказолін® аква» після внурішньоносових операцій
дозволяють з впевненістю рекомендувати широ-

ке застосування цього препарату для покращення
якості життя хворих в ранній післяопераційний
період. Препарат добре переноситься пацієнтами
та є цілком безпечним для застосування.

© Ю.В. Кікоть, 2008

Т.А.КИСЛОЩУК, М.Г.ЗАТАЙДУХ, З.А.СКАКУН (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТЕЗУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
За даними дитячого сурдологічного
центру Вінницької області кількість дітей дошкільного віку останні 5 років складає 14%, а на
долю дітей до 3 років припадає лише 5% (загальна кількість дітей віком до 18 років, що стоять
на обліку досягає 1000).
Своєчасна діагностика втрати слуху та
якісне протезування є важливими умовами успішної реабілітації дітей з вадами слуху. Всім
дітям нашої області з підозрою на зниження
слуху до 3 річного віку проводиться обстеження
слуху шляхом об’єктивних методів: отоакустичної емісії та слухових викликаних потенціалів
(на жаль, це проводиться на базі медичних закладів міста Києва), старше 3 років – шляхом
ігрової аудіометрії в умовах стаціонару обласної
дитячої лікарні за участю сурдопедагога. Протягом трьох років об’єктивними методами обстежено 44 дитини: 13 – в 2004, 16 – в 2005, 15 – в
2006 роках, при цьому розбіжність даних обстеження слуховими викликаними потенціалами
з послідуючою ігровою аудіометрією в бік погіршення слуху виявлено у чотирьох дітей, що
складає 9% від обстежених. Протезування дітей
здійснюється лише цифровими слуховими апаратами 40% – за рахунок державних коштів,
60% – за кошти батьків та спонсорів.
Нами була проведена оцінка ефективності
слухопротезування дітей дошкільного віку протягом 3 років. До уваги бралися діти без органічних вражень центральної нервової системи, що
постійно використовували слухові апарати, та
отримували спеціальні реабілітаційні заняття
під керівництвом сурдопедагогів різних спеціальних навчальних закладів та реабілітаційних
центрів для дітей з вадами слуху, що оцінювалося кожні 3 місяці сурдопедагогом сурдологічного центру обласної дитячої лікарні. Оцінка
слухопротезування проводилася за основними
нами визначеними критеріями:
1) адаптація до слухового апарату – гарна,
протягом 1 місяця, посередня – протягом 3 міЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

сяців, погана – протягом 6 місяців; 2) розвиток
мовних навичок – позитивний, поява активного
словника через – 10-12 місяці використання
слухового апарату та, недостатній – поява активного словника через 12-18 місяців використання слухового апарату, поганий – понад 18 місяців використання слухового апарату не приводить до появи активного словника; 3) визначення місця навчання в 6 річному віці – загальноосвітній заклад, чи заклад для дітей з вадами слуху.
В 2004 році до 6 років було протезовано
18 дітей, адаптація до слухового апарату відмічалася гарна – у 56%, посередня у 22% погана –
у 22%;
розвиток мовних навичок – позитивний у
44%, недостатній у 22%, поганий – у 34%; була
визначена форма навчання – загальноосвітні
заклади у 45%, спеціальні навчальні заклади
для дітей з вадами слуху – у 55%.
В 2005 році до 6 років протезовано 26 дітей, адаптація до слухових апаратів відмічалася
гарна – у 64%, посередня – у 14%, погана – у
22%; розвиток мовних навичок – позитивний у
43%, недостатній – у 21%, поганий – у 36%;
визначення форми навчання – загальноосвітні
заклади 43%, спеціальні навчальні заклади –
57%. В 2006 році до 6 років протезовано 21 дитину, адаптація до слухових апаратів гарна – у
52%, посередня – у 19%, погана – у 29%; розвиток мовних навичок – позитивний у 52%, недостатній – у 19%, поганий – у 29%; визначення форми навчання: загальноосвітні заклади –
71%, спеціальні навчальні заклади – 29%.
При оцінці вище вказаних показників слід
зробити певні висновки:
1) об’єктивні методи дослідження слуху
не є 100% достовірними, необхідно обов’язково
враховувати результати діагностичних тестів,
проведених сурдопедагогом; 2) 57% дітей гарно
адаптуються до слухових апаратів, 18% – посередньо, 25% – погано, що може бути пов’язано
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з лабільною психікою дитини та потребує обстеження та лікування у психіатра; 3) позитивний розвиток мовних навичок відмічається у
46%, недостатній – у 26%, поганий – у 33%, що
може бути зумовлено, як і особливістю нервової
системи дитини та потребує додаткової медикаментозної корекції невролога, так і недостатньою слуховою роботою, на що треба звертати
увагу батьків; 4) визначення форми навчання, в
середньому, в загальноосвітні заклади складає
43%, в заклади для дітей з вадами слуху – 57%,

хоча в останні роки відмічається тенденція до
збільшення кількості дітей в загальноосвітніх
закладах, при недостатніх у них мовних навичок; враховуючи сучасну тенденцію – інтеграція
дітей з вадами слуху в навчальні заклади загального профілю слід широко використовувати
індивідуальні форми навчання, продовжувати
реабілітаційні заняття з сурдопедагогом в початковій школі в обов’язковому порядку, з щорічним переоглядом місця навчання в, що має бути
вказано в програмі реабілітації дитини інваліда.

© Т.А.Кислощук, М.Г.Затайдух, З.А.Скакун, 2008

В.В.КИЩУК, А.И.БАРЦИХОВСКИЙ, И.В.ДМИТРЕНКО, С.В.СКИЧКО,
В.Г.ОРЛОВ, О.М.ЛИХИЦКИЙ (ВИННИЦА, УКРАИНА)
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ И БИОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ВЕРИФИКАЦИИ СКЛЕРОМЫ ПО ДАННЫМ УКРАИНСКОГО СКЛЕРОМНОГО
ЦЕНТРА (г. ВИННИЦА)
Одним из важных факторов профилактики формирования стенозов дыхательных путей
склеромного происхождения есть ранняя диагностика этого специфического заболевания.
Своевременная (до стенозирования) диагностика позволит своевременно лечить этот недуг в
стадию образования инфильтратов и профилактировать массивное рубцевание и стенозирование. Кроме того, важность поиска новых методов диагностики склеромы обусловлена сложностью лечения атрофии слизистых оболочек
дыхательных путей, развития которой можно
избежать при ранней диагностике и соответственно при своевременном адекватном лечении
(К.П. Дерепа, В.К. Дерепа, 1991).
Информативность стандартных методов
верификации склеромы проанализирована изучена на основе анализа 251 историй болезни
склеромных больных, которые проходили лечение в Украинском склеромном центре (г. Винница) за 2 года. По данным историй болезней у
диспансерных больных склеромой гистологически склерома идентифицирована в 19 наблюдениях из 33 исследований (57,6%). Этот факт
можно объяснить тем, что характерные гистологические черты этого заболевания наблюдаются
при преимущественно инфильтративной форме
склеромы (К.П. Дерепа, 1966) или в диффузноинфильтативную стадию (Л.А. Зарицкий, 1948).
При преимущественно рубцовой и атрофической формах склеромы не наблюдается специфических склеромных гранулем, соответственно
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и патогистологическая идентификация становится практически невозможной.
Бактериологически клебсиеллу риносклеромы была идентифицирована в 45 наблюдениях из 110 исследований (40,9%). Сложность бактериологического выявления возбудителя склеромы состоит в том, что клебсиелла риносклеромы располагается внутри вакуолей (образующихся путем фагоцитоза возбудителя) внутриклеточно, внутри специфических склеромных
гранулем. Обнаружить этот микроорганизм возможно лишь при разрушении указанных барьеров, что выполняется чаще металлической петлей. При преимущественно рубцовой и атрофической формах склеромы практически не наблюдается специфических склеромных гранулем, поэтому и бактериологическая верификация становится низко информативной.
Наиболее информативной является реакция связывания комплемента со специфическим
склеромным антигеном (реакция Борде-Жангу),
которая широко применялась ранее. Ее результаты были положительными в 109 наблюдениях
из 123 (88,6%), что соответствует данным
Л.А. Зарицкого (1948). Однако, на сегодняшний
день большой расход дефицитного склеромного
антигена в стандартной реакции Борде-Жангу, а
также относительная сложность и длительность
постановки реакции с применением нестойких
реактивов (эритроциты барана) обусловливают
сложность выполнения указанной методики
(А.І. Барціховський и соавт.). Решение указанЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

ной проблемы возможно путем поиска и определения информативности более современных,
быстрых, экономных методик иммунологической идентификации специфических антител у
больных склеромой.
Высокая информативность биофизических
методов регистрации иммунологических реакций
(иммунотермистометрия – ИТМ, земилюминометрия – ХМЛ), в т.ч. при определении в сыворотке
крови антител к тканевым антигенам, субклеточным компонентам, медикаментозным аллергенам, иммуноглобулинам, циркулирующим иммунным комплексам обусловили целесообразность изучения их информативности для верификации реакции со специфическим склеромным
антигеном, т.е. для диагностики склеромы.
Для проведения ИТМ нами применялся
оригинальный иммунотермисторный анализатор, изготовленный под руководством профессора Б.М. Пухлика (Винница) – ИТА-5 по методике, детально описанной С.В. Зайковым (1995).
Как биологический материал мы использовали
0,2 мл сыворотки крови. Среди 38 обследованных больных склеромой с положительными результатами
ИТМ
у
13
наблюдалась
преимущественно инфильтративной форма
склеромы, 12 – преимущественно атрофическая
и у 13 – преимущественно рубцовая форма.

По уровню коэффициента парной корреляции (r=0,84; P<0,02) сравнения результатов
ИТМ с результатами реакции связывания комплемента (Борде-Жангу) иммунотермистометрию целесообразно использовать для экспрессдиагностики склеромы. Однако, наибольшая
информативность этого метода наблюдается при
преимущественно инфильтративной форме
склеромы (84,2%), наименьшая – при рубцовой
(65,0%), при преимущественно атрофической
форме она занимает промежуточное значение
(72,7%), что необходимо учитывать при исследованиях.
Для метода ХЛМ совпадение результатов
исследований с данными комплекса общепризнанных методов диагностики склеромы составили соответственно при преимущественно инфильтративной форме склеромы (77,3%), наименьшая – при рубцовой (68,0%), при преимущественно атрофической форме она занимает
промежуточное значение (71,8%).
Комплексное применение традиционных
и апробированных биофизических методов исследования с учетом их дифференцированного
применения позволяет существенно ускорить и
повысить качество диагностики склеромы, неспецифических и опухолевых заболеваний органов дыхания.

© В.В.Кищук, А.И.Барциховский, И.В.Дмитренко, С.В.Скичко, В.Г.Орлов, О.М.Лихицкий, 2008

В.В.КІЩУК, О.Д.БОНДАРЧУК, О.О.СТЕЧИШИН (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
НАНОТЕХНОЛОГІЇ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
Біокомпозити „Синтекість” – це група
біоактивних неорганічних багатофазних композиційних матеріалів (синтезованих на основі
нанокристалів гідроксил апатиту), близьких за
складом до мінералу природної кістки та призначених для вирішення різноманітних задач
хірургічного її відновлення при травмах, пухлинах та хворобах кісткової тканини.
БКС являються біофункціональними матеріалами, тобто вони мають властивості остеоінтеграції, остеокондуктивності, остеостимуляції та остеогенезу. Остеоіндуктивні та остеогенезисні властивості для БКС стимулюються адсорбцією та швидким розмноженням на поверхні та в порах імплантату клітин, які присутні в
крові пацієнта; додаванням стружки із аутокістки чи спеціальним введенням вищезгаданих факторів.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Після утворення кістково-керамічного
комплексу в організмі вони частково чи повністю резорбуються в запланований час – від 6 тижнів до кількох років, замінюючись кістковою
тканиною, що побудована з продуктів резорбції.
Механізм, характер і швидкість резорбції керується і планується складом і структурою БКС.
Біокомпозити містять лише неорганічні
сполуки найвищої біосумісності, які не провокують ніяких негативних імунних реакцій та
бактерицидні неорганічні домішки, які попереджують розвиток бактерій.
Завдяки відсутності органічних компонентів, можлива багаторазова стерилізація в сухожарових шафах (повітряним способом згідно
ОСТР 42-21-2-85: при Т 180`С – 150 хв.) без
будь-яких
змін
властивостей
кістковопластичного матеріалу).
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БКС випускаються у вигляді порошків,
гранул різного розміру і пористості, а також у
вигляді пористих і щільних блоків і фігурних
імплантатів розміром до 20см, які виготовляються за моделями кісткових дефектів.
Мета дослідження:
1) оцінити БКС як можливий матеріал для
трансплантації та облітерації кісткових дефектів
ЛОР органів різного походження;
2) розробити методи хірургічного відновлення чи облітерації кісткових дефектів ЛОР
органів різного походження.
Матеріали і методи. БКС проводили облітерацію післяопераційної порожнини у хворих
на хронічні та гострі середні отити під час операції та в різні строки після неї; при травматичних ушкодженнях стінок лобних пазух з наявністю ліквореї та без неї. Нами було прооперовано
42 хворих на хронічні та гострі середні отити та
з травмами лобних пазух. Вік хворих в межах
від 5 до 77 років. Чоловіків – 30 (59%), жінок –
16 (31%), дітей – 6 (10%)
28 хворих прооперовано з приводу хронічного епітимпаніту з одномоментною облітерацією трепанаційної порожнини БКС.
18 хворих проведено закриття трепанаційної порожнини після радикальної операції в
минулому.
У 6 випадках травм лобних пазух з назальною ліквореєю проводили облітерацію лобних порожнин БКС з аутокісткою.
При хронічних отитах в разі одномоментної пластики посттрепанаційної порожнини після загальнопорожнинної операції, всю утворену

порожнину виповнюють БКС з кров`ю пацієнта
та антибіотиком. Рана пошарово ушивається. У
випадку гострого отиту чи розширеної загальнопорожнинної операції облітерація утвореної
порожнини БКС проводиться другим етапом. В
результаті травми лобної пазухи при ліквореї
верифікують 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 мали походження з кісткової
тканини.
За період наших спостережень було виявлено 2 випадки відторгнення матеріалу у хворих
на хронічний лімфолейкоз, цукровий діабет.
Післяопераційний ліжко-день скоротився до 12
діб, в той час, коли у пацієнтів з іншими (класичними) методами лікування склав до 30-40діб.
При імплантації БКС не сприймається організмом як чужерідний матеріал, приймає
участь в природних метаболічних процесах поступово заміщається кісткою і являється по суті
єдиним синтетичним матеріалом, який дозволяє
відновити структуру кістки і повністю ліквідувати наслідки операції чи травми.
Висновки.
Використання БКС в оториноларингології
при різних захворюваннях прискорює відновлення функції оперованого органу, скорочує
строки перебування хворого в стаціонарі, завдяки своїй гіпоалергенності може застосовуватись
у всіх категорій профільних хворих.

© В.В.Кіщук, О.Д.Бондарчук, О.О.Стечишин, 2008

В.В.КІЩУК, К.А.ЛОБКО, А.Д.ЛОБКО (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ІМУНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНО ПЕРЕБІГАЮЧОЇ
ВАГІТНОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ
З позиції сучасної імунології вагітність
являє собою приклад природної трансплантації,
де фетоплацентарний комплекс є гомотрансплантатом, який помітно впливає на клітинні та
гуморальні ланки імунітету організму матері і в
свою чергу отримує від них відповідь. Не дивлячись на антигенну чужерідність, організм матері, як правило, не розвиває імунологічні реакції на відторгнення плоду; при цьому імунологічна толерантність матері формується як факторами внутрішнього середовища власного орга-

86

нізму, так і клітинними гуморальними факторами плоду.
Неабияке значення у розвитку імунологічного конфлікту має стан імунної системи материнського організму, в першу чергу функціональна активність імунокомпетентних органів –
кісткового мозку, вилочкової залози, селезінки,
лімфатичних вузлів, лімфоїдної тканини глотки
та травного тракту.
При вивченні закономірностей та характеру антитілоутворення у вагітних жінок особЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

ливий інтерес має дослідження кількісного та
якісного складу імуноглобулінів (Ig) як носіїв
функції специфічних антитіл (АТ).
Дані літератури про вміст Ig основних
класів (A, M, G) досить неоднозначні. Одні дослідники не знаходять достовірної різниці у вмісті Ig протягом вагітності, інші виявляють зниження кількості Ig всіх основних класів у другому та третьому триместрах. Вочевидь, динамічна зміна титру АТ та утворення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) є одним з компонентів нормальної імунної відповіді в процесі
імунорегуляції під час вагітності.

Враховуючи вище наведені дані нами була поставлена мета дослідити рівень Ig, ЦІК в
різні терміни вагітності при наявності у вагітних
хронічного тонзиліту (ХТ), як одного з захворювань, що перебігає на імунній основі, та в
порівнянні зі здоровими вагітними (група контролю), вагітними після тонзилектомії (ТЕ) в
анамнезі. Було обстежено 105 вагітних жінок з
ознаками ХТ, 24 вагітних жінки, які мали в анамнезі ТЕ, 24 вагітних жінки, які склали групу
контролю – без ознак ХТ. Групи обстежених
жінок біли однорідними за віком, соціальним
складом, формі ХТ. Дані представлені у таблиці.

Показники рівня плазмових Ig, ЦІК у вагітних різних груп (M±m)
Група обстежених

N

Рівень IgA, г/л
(1,4-2,0)

Рівень IgG, г/л
(8,0-12,0)

Рівень Ig М, г/л
(0,6-1,5)

ЦІК, од.опт.щ.
(до 50)

Вагітні з ХТ 1-й триместр

22

1,4±0,05

9,7±0,3

1,2±0,06

32,0±2,1

Вагітні з ХТ 2-й триместр

54

1,3±0,05

9,4±0,1

1,2±0,05

32,5±1,5

Вагітні з ХТ 3-й триместр

29

1,6±0,07

13,6±0,5

1,2±0,03

70,4±2,5

Здорові вагітні

20

1,5±0,05

10,0±0,2

1,3±0,05

26,8±3,1

Вагітні ТЕ

24

1,4±0,08

9,7±0,2

1,2±0,05

32,9±1,9

Примітка: достовірна відмінність дорівнює р < 0,05 по відношенню до контролю

Отже, достовірної різниці у вмісті Ig A, Ig
G, Ig М у жінок в динаміці вагітності у порівнянні з групою контролю та вагітними після ТЕ
не виявлено. Але відмічено дещо збільшений
рівень Ig G у вагітних жінок третього триместру. Враховуючи, що IgG є єдиним класом, який
селективно потрапляє від матері до плоду через
плаценту, підвищення його в третьому тримест-

рі – необхідна умова роботи системи гуморального імунітету напередодні пологів, так як саме
цей клас Ig вмикає основну масу захисних АТ і
разом з тим не має протиорганних АТ.
Рівень ЦІК зростає в динаміці як результат імунної відповіді з активним зв’язуванням
генетично чужорідних антигенів плоду, які потрапляють у кров’яне русло матері.

© В.В.Кіщук, К.А.Лобко, А.Д.Лобко, 2008

З.Т. КЛИМОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИНВЕРТИРОВАННАЯ ПАПИЛЛОМА ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Первое упоминание об инвертированной
папилломе (ИП) полости носа относится к 1854
году и принадлежит Ward (C.C. Cody, 1967). В
литературе встречается более 20 наименований,
которые применяются к ИП – инвертированная
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

папиллома, переходноклеточная папиллома,
шнейдериановая папиллома и т.д.
Излюбленным местом роста ИП является
латеральная стенка в области средней носовой
раковины и околоносовые пазухи (ОНП). Спе-
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цифических симптомов ИП нет, они аналогичны
таковым при обычных антральных полипах. В
большинстве случаев у таких больных в анамнезе отмечаются полипотомии носа. Гистологически ИП относятся к доброкачественным образованиям, однако при своем росте она разрушают
окружающие костные структуры.
Целью работы являлась оценка эффективности эндоназального эндоскопического и
наружного доступов при хирургическом лечении инвертированной папилломы.
Материалы и методы. В клинике ЛОРболезней ИНВХ им. В.К.Гусака АМН Украины
с 2000 по 2008 годы наблюдалось 52 пациента с
ИП. Мужчин было – 28 (53,8%), женщин – 24
(46,2%). Возраст больных колебался от 12 до 69
лет. У 33 (63,%) пациентов ИП локализовалась в
гаймороэтмоидальной области, произведена
комбинированная гаймороэтмоидотомия по
оригинальной методике (З.Т.Климов, 2004), при
которой из сублабиального доступа выполняли
гайморотомию, удаляли латеральную стенку
носа и лобный отросток верхней челюсти, производили тотальную этмоидотомию.
В 12 (23,0%) случаях ИП односторонне
поражала все синусы, использовали сочетанный
доступ – комбинированную гайморотомию и
эндоназальную эндоскопическую этмоидосфеноидотомию.
У 7 (13,5%) пациентам с локализацией
ИП в этмоидальной области использовали эндоназальную эндоскопическую этмоидотомию.
Результаты и их обсуждение. Комбинированную гайморотомию выполняли у паци-

ентов с поражением передней группы ОНП, что
позволяло произвести полноценный обзор латеральных отделов и адекватную ревизию всех
структур гаймороэтмоидальной области.
Сочетанный доступ использовался при
поражении передней и задней группы ОНП,
применение эндоназального эндоскопического
доступа позволило уменьшить травматизацию
окружающих тканей и произвести полноценную
ревизию глубоких отделов носа.
В 7 случаях ИП локализовалась в этмоидальной кости, проведена эндоназальная эндоскопическая этмоидотомия – удаление средней
носовой раковины и клеток решетчатого лабиринта с базальной пластиной. При удалении ИП
в 2 случаях возникли осложнения в виде сильного кровотечения, более 1000 мл.
Сроки наблюдения от 1 года до 8 лет. Рецидивирование процесса во всех трех группах
отмечалось от 8 до 10%.
Первично в 9 случаях диагноз ИП был установлен в дооперационном периоде: после эндоскопического исследования полости носа и
биопсии.
Выводы.
Эндоскопическая диагностика заболеваний носа и околоносовых пазух позволяет выявить различные образования, в том числе и ИП
на более ранних стадиях. Использование или
сочетание эндоназальных эндоскопических методик с наружными доступами дает возможность выполнить операции с меньшей травматизацией окружающих структур и соблюсти принципы онкологической абластики.

© З.Т. Климов, 2008

Д.Н. КОКОРКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ТУБЕРКУЛЕЗ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
В настоящее время туберкулез приобретает все более изощренные формы, маскируясь
под вполне безобидные заболевания. Увеличения числа нетипично протекающих форм туберкулеза имеет повсеместное распространение.
Подобное обстоятельство затрудняет своевременную диагностику и приводит к неблагоприятным последствиям (Ф.И. Чумаков, 2001). Направленный поиск истинного возбудителя у
больных с хроническими гнойными отитами и
туберкулезом легких подтверждается гистологическими исследованиями лишь в 0,7 % случа-
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ев (А.О. Гюсан, 2007). Ниже приводим собственное наблюдение.
Больная М., 65 лет, обратилась в ЛОРклинику ЗМАПО с жалобами на заложенность
левого уха, длительный насморк, аносмию.
Страдает полипозным синуситом с нестойкими
ремиссиями, сахарным диабетом 2 типа. Заболевание уха связывает с очередным обострением
синусита. При осмотре – в полости носа полипы
и отек носовых раковин. Носоглотка свободна.
При отоскопии барабанная перепонка втянута, в
полости просвечивает экссудат. На аудиограмме
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признаки комбинированной тугоухости 1 степени (ШР-1,0, РР- 4,5 м.). Выставлен диагноз:
Обострение хронического полипозного синусита, левосторонний секреторный отит. После
двухсторонней полипоэтмоидотомии выполнено
шунтирование левой барабанной полости. При
тимпанотомии получен вязкий экссудат, установлен шунт в задненижнем квадранте барабанной перепонки. Больная выписана в удовлетворительном состоянии и с клиническим улучшением на 7 сутки от момента операции. В течение
3 недель получала назальные топические стероиды.
Повторно обратилась через 4 месяца с
жалобами на интенсивную боль в оперированном ухе, упорное гноетечение, стойкую тугоухость. При отоскопии перфорация занимает
задние квадранты барабанной перепонки, полип
в аттике. На аудиограмме признаки комбинированной тугоухости 3 степени, костновоздушный интервал достигает 55 дБ. Бактериологическое исследование экссудата - синегнойной палочка, чувствительная к фторхинолонам.
Несмотря на массивную антибиотикотерапию
добиться положительной динамики не удалось.
Сохранялось упорное гноетечение, просвет слухового прохода сузился за счет периостальной
реакции, появилась болезненность на верхушке
сосцевидного отростка. Выставлен диагноз:
Хронический гнойный эпимезотимпанит, осложненный мастоидитом. На операции обнаружен ячеистый сосцевидный отросток, все клетки
которого выполнены грануляциями, обильно
кровоточащими при удалении. Значительных
размеров антрум заполнен полипами. В барабанной полости - разрушение цепи слуховых
косточек, аттик полностью блокирован грубой
соединительной тканью. Результат исследования операционного материала: хорошо васкуляризированная незрелая грануляционная ткань с
участками некроза подлежащей кости. В послеоперационном периоде – открытое ведение заушной раны, вторичные швы на 7-е сутки. При
выписке – обширная трепанационная полость
височной кости полностью эпидермизирована,
сохраняются скудные сукровичные выделения в
слуховом проходе.
Обратилась в клинику через 3 месяца. Жалобы – обильное гноетечение из уха, интенсивная ушная боль, головокружение, пошатывание
при ходьбе, слабость мышц лица. При отоскопии

– вся трепанационная полость выполнена грязносерыми грануляциями покрытыми гнойными
корками. Шепотную речь не воспринимает, реагирует на крик у ушной раковины. Выраженная
атаксия, интенсивный спонтанный нистагм в
противоположную сторону, парез лицевого нерва
на одноименной стороне. Учитывая характер осложнений, принято решение о повторном вмешательстве. На операции- все полости среднего уха
выполнены грануляциями и полипами. Патологическим процессом обнажен сигмовидный синус и твердая мозговая оболочка, обнажен канал
лицевого нерва, деструкция ампулы горизонтального полукружного канала. При удалении
костного секвестра обнажен сустав верхней челюсти. Все патологическое удалено. Исследование операционного материала – грубоволокнистая соединительная ткань с массивными участками некроза, костными секвестрами со значительной инфильтрацией микобактериями туберкулеза. Патогистологический диагноз: туберкулез височной кости. Диагноз подтвержден троекратным бактериологическим исследованием на
среду обогащения и положительной реакцией
Манту. Поиски возможных очагов туберкулеза в
других органах результата не дали.
После стихания лабиринтных расстройств
больная переведена в противотуберкулезный
диспансер. Назначен курс специфической химиотерапии. Местно – водный раствор рифампицицина с ежедневной санацией оперированного уха. Выделения полностью исчезли на 10
сутки. При контрольном осмотре через 3 месяца
обнаружена сухая трепанационная полость.
Спонтанных вестибулярных расстройств нет,
глазная щель смыкается полностью, имеется
сглаженность носогубной складки. По результатам аудиометрии – практическая глухота оперированного уха.
Наблюдение за больной в течение 7 мес
позволило проследить течение заболевания от
проявлений негнойного отита до остеомиелита
височной кости с секвестрацией лабиринта.
Возможно причиной такого исхода является
резистентная форма туберкулеза, активно поражающая костные структуры височной кости. На
наш взгляд, настороженность в отношении туберкулеза должна присутствовать при лечении
каждого больного, страдающего хроническим
гнойным средним отитом с недоброкачественным течением.

© Д.Н. Кокоркин, 2008
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А.Л.КОСАКОВСЬКИЙ, І.А.КОСАКІВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГОЛОВНИЙ БІЛЬ ПРИ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА У ДІТЕЙ
Вступ. Деформація перегородки носа, яка
супроводжувалася утрудненням носового дихання або рефлекторною дією на слизову оболонку порожнини носа, часто є причиною ряду
захворювань носа, приносових пазух, середнього вуха та загального негативного впливу на
організм.
В літературі описано, що при утрудненні
або відсутності носового дихання, внаслідок
викривлення перегородки носа має місце порушення функції нервової, серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту, бронхів та
легень, зниження імунітету тощо. Нерідко при
деформації перегородки носа має місце головний біль.
Метою дослідження було вивчення частоти головного болю при викривленні перегородки носа у дітей до і після септопластики та
його зв’язок із станом церебральної гемодинаміки.
Матеріал та методи дослідження. Під
спостереженням перебувало 110 дітей з викривленням перегородки носа віком від 6 до 17 років. Хлопчиків було 77, дівчаток 33. Обстеження
пацієнтів включало вивчення скарг, анамнезу
хвороби, огляд ЛОР-органів та дослідження їх
функції. Дослідження церебральної гемодинаміки проводили методом реоенцефалографії за
допомогою реографічної приставки 4РГ-1М та
чотирьохканального
електроенцефалографа
ЭЭГП-02.
Результати та їх обговорення. До операції скарги на головний біль мали місце у 14
(12,7%) дітей, в тому числі у 2 (1,8%) випадках
головний біль був нестерпним. При огляді у всіх
дітей з головним болем виявлено викривлення

перегородки носа ІІІ ступеня за Г.С. Протасевичем. При дослідженні церебральної гемодинаміки у всіх дітей з викривленням перегородки носа виявлено підвищення судинного тонусу та
утруднення венозного відтоку як в каротидній
так і в вертебрально-базилярній системі. Однак
у дітей з головним болем порушення церебральної гемодинаміки було більш вираженим. Достовірної різниці в показниках церебральної
гемодинаміки у дітей з викривленням перегородки носа фізіологічного та травматичного ґенезу
не виявлено (р> 0,05).
Після септопластики періодичний незначний головний біль мав місце лише у 2 (1,8%)
пацієнтів, саме у тих дітей, у яких він був до
операції нестерпним.
Показники церебральної гемодинаміки,
через 1 місяць після септопластики у всіх пацієнтів мали позитивну динаміку, причому у більшості з них – нормалізувались або наблизились
до норми.
Висновки:
1) головний біль у дітей з викривленням
перегородки носа виявлено у 12,7% пацієнтів, в
тому числі у 1,8% випадках біль був нестерпним. Після септопластики періодичний незначний головний біль мав місце лише у 1,8% дітей;
2) одним із основних чинників в патогенезі головного болю при викривленні перегородки носа є порушення церебральної гемодинаміки
(підвищення судинного тонусу та утруднення
венозного відтоку) внаслідок утруднення носового дихання або рефлекторного подразнення
слизової оболонки носа; 3) септопластика позитивно впливає на динаміку головного болю у
дітей з викривленням перегородки носа.

© А.Л.Косаковський, І.А.Косаківська, 2008

В.В. КРИВША (КИЇВ, УКРАЇНА)
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ТИМПАНОГЕННИЙ ЛАБІРИНТИТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Лікування хворих на тимпаногений лабіринтит передбачає обов’язкову елімінацію первинного осередка інфекції у середньому вусі і
включає хірургічні, медикаментозні заходи та їх
поєднання. Хірургічна тактика при тимпаноген-
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ному лабіринтиті різниться як за терміновістю
проведення операції, так і за обсягом хірургічного втручання. Певна невизначеність залишається також у показах до лабіринтотомії при
лабіринтитах. Переглядаються покази до провеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

дення реконструктивних операцій (тимпанопластики, мастоїдопластики, пластика фістули лабіринту) у хворих з внутрішньочерепними
ускладненнями взагалі, і з тимпаногенними лабіринтитами зокрема. Ці питання потребують
уточнень з урахуванням сучасних умов.
На даний час більшість отохірургів підтримують необхідність більш ранньої хірургічної санації середнього вуха при тимпаногенному лабіринтиті. Хірургічне втручання на середньому вусі при тимпаногенному лабіринтиті
на думку всіх хірургів, проводиться терміново
при виникненні внутрішньочерепних ускладнень.
За умови існування сильнодіючих антибактерійних препаратів, сучасної оперативної техніки звузились покази до лабіринтотомії. На
сьогодні лабіринтотомія виконується при некротичному лабіринтиті (секвестрація лабіринту), і
гнійно-грануляційному процесі, який локалізу-

ється на медіальній (лабіринтній) стінці барабанної порожнини.
Багаторічний досвід хірургічного лікування хворих на ГГСО і ХГСО та їх ускладнення, напрацьований колективом кафедри отоларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика і результати проведеного автором дослідження підтверджують правильність термінової хірургічної
санації тимпаногенного лабіринтиту та узгоджують питання проведення лабіринтотомії у
відповідних хворих.
Для надання оптимальної хірургічної допомоги хворому на тимпаногенний лабіринтит
необхідно визначити, згідно розробленої і представленої схеми, наступне: 1) характер і поширеність запального процесу у порожнинах середнього вуха (ГГСО чи ХГСО, стан лабіринтної
стінки,
наявність
мастоїдиту,
тощо);
2) наявність отогенних внутрішньочерепних
ускладнень; 3) стан слухової функції.

Схема хірургічного лікування хворих на тимпаногенний лабіринтит

© В.В. Кривша, 2008
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В.В.КРИВША, О.О.ПЕЛЕШЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ТИМПАНОГЕННИЙ ЛАБІРИНТИТ
На даний час більшість отохірургів підтримує необхідність більш ранньої хірургічної
санації середнього вуха при тимпаногенному
лабіринтиті. Результати проведеного авторами
дослідження також підтверджують правильність
такої тактики.
У хворих основної групи (89 осіб) хірургічне втручання проводилось в першу добу після надходження до отоларингологічного відділення з наступним призначенням антибактеріальної, дегідратаційної і стимулюючої терапії.
Обсяг та термін проведення операції визначався
за розробленою схемою хірургічного лікування
хворих на лабіринтит (В.В. Кривша, 2006).
Контролем були результати лікування 85
хворих, яким в гострий період лабіринтиту призначалась медикаментозна терапія з наступним
проведенням сануючої операції після зменшення лабіринтних розладів (на 5-10-й день).
Функціональні результати хірургічного
лікування. В основній групі поліпшення сприйняття шепітної мови (ШМ) досягнуто у 59
(66,3 %) оперованих пацієнтів. Соціальноадекватний рівень сприймання розмовної мови
(РМ) зареєстровано у 62 (69,6 %) пацієнтів. По-

роги слуху за повітряною провідністю (ПП), які
до операції становили 56,8±2,8 дБ, знизились до
39,5±1,8 дБ (ближній період) і 36,8±1,6 дБ у віддаленому періоді. Пороги слуху за кістковою
провідністю (КП) до операції становили
26,3±1,6 дБ, знизились в ближньому і віддаленому періоді відповідно до 20,2±1,2, дБ і
17,8±1,8 дБ.
У хворих контрольної групи сприйняття
ШМ поліпшилось у 33 (38,8%) осіб, соціальноадекватний слух визначався у 34 (40,0 %) пацієнтів. Пороги слуху за ПП, які до операції достовірно не відрізнялись від показників основної
групи і становили 57,4±2,2 дБ, знизились після
операції до 42,4±2,8 дБ (ближній період) і до
40,8±1,6 дБ у віддаленому періоді. Пороги слуху
за КП, які до операції становили 26,6±1,4 дБ,
знизились в ближньому і віддаленому періоді
відповідно до 24,6±1,2, дБ і 22,8±2,6 дБ.
Висновок: Оптимальною хірургічною тактикою при тимпаногенному лабіринтиті, яка
дозволяє покращити функціональні результати
лікування, є проведення невідкладного сануючого втручання на вусі відповідно до розробленої схеми хірургічного лікування.

© В.В.Кривша, О.О.Пелешенко, 2008

М.Б. КРУК, Р.М. ГЕРОН, М.М.КРУК, В.В.ОЛАШИН (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРБАРООКСИГЕНАЦІЇ (ГБО) В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
НЕГНІЙНИХ ХРОНІЧНИХ СЕРЕДНІХ ОТИТІВ В ПОЄДНАННІ З РИНОСИНУСИТАМИ
Гіпербарична оксигенація була вперше
нами застосована в 1982 р. при гострій та хронічній сенсоневральній втраті слуху, та при тубарній дисфункції 1-2 ст. Протягом 25 років ми
розширили показання до застосування сеансів
ГБО. Зі збереженою функцією слухової труби
немає протипоказань для сеансів ГБО, проте
при ощадливих сеансах і поступових збільшеннях парціального тиску відбувається своєрідний
повітряний масаж верхніх дихальних шляхів і
слухової труби. Нами встановлено, що сеанси
ГБО сприяють відновленню носового дихання,
очищують просвіт слухової труби від в’язких
виділень, покращують функцію м’язів слухової
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труби, відновлюють інтратимпанальний тиск, є
більш фізіологічним і ефективнішим методом
ніж продування слухової труби по Політтцеру.
Нами не одержано ефекту баротравми від ощадливих сеансів ГБО.
Наш досвід показав терапевтичну доцільність ГБО в комплексному лікуванні сенсоневральної приглуховатості, яке проводилося згідно схем розроблених Т.В. Шидловською та співавторами (1980, 1983, 1991, 2003, 2006), та
Ю.О. Сушко і співавторами.
Мета роботи: визначити можливість застосування сеансів ГБО при негнійній патології
середнього вуха (секреторний, ателектатичний
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

отит) в поєднанні з хронічними параназальними
риносинуситами при ускладненими тубарній
дисфункції 1-2 ст.
Методики
обстеження:
ЛОР-огляд,
включаючи отомікроскопію, імпедансну тимпанометріюв динаміці, звукова тубоманометрія,
порогова та надпорогова аудіометрія, КТ приносових пазух.
Нами обстежено 50 хворих з секреторним
середнім отитом у яких виявлено хронічний алергічний риносинусит та 150 хворих з ателектатичним середнім отитом і хронічним бактерійним
параназальним синуситом. Пацієнти окрім медикаминтозного лікування отримували курс ГБО,
кількістю 10 сеансів. Перший сеанс 0,06 МПа –
30 хв, всі наступні по 0,1 МПа – 45 хв.

Результати: функціональний стан слухової труби після сеансів ГБО покращився у 78%
випадків у хворих з секреторним та 85% у хворих ателектатичним середнім отитом з тубарною дисфункцією 1-2 стадії. За результатами
комплексного лікування відзначається покращення функціонального стану слухової труби
по даних тимпанометрії та звукової тубоманометрії.
Висновок: Сеанси ГБО в комплексному
лікуванні при негнійній патології середнього
вуха (секреторний, ателектатичний отит) при
тубарній дисфункції 1-2 ст. з хронічним параназальним синуситом з легким та середнім порушенням функції слухової труби є ефективним
методом у відновленні її функції.

© М.Б. Крук, Р.М. Герон, М.М.Крук, В.В.Олашин, 2008

М.Б.КРУК, В.В.ОЛАШИН, Р.М.ГЕРОН (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
АНАТОМІЧНІ ДЕФЕКТИ В ПАТОГЕНЕЗІ
ХРОНІЧНИХ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВИХ СИНУСИТІВ
Хвороби верхніх дихальних шляхів займають перше місце в структурі захворюваності, як у дітей, так і у дорослих (68-72%). Серед
них перше місце займають риносинусити. За
останні 10 років кількість хворих на хронічний
параназальний синусит збільшилася вдвічі.
Запальний процес в приносових пазухах,
особливо хронічний, важко піддається лікуванню і є важливою медико-соціальною проблемою.
Виявлено нові фактори, які впливають на
протікання патологічного процесу та викликають хронізацію процесу в параназальних пазухах (анатомо-фізіологічні порушення, змішана
бактерійна флора, порушення мукоциліарної
активності слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, біоплівки), що в кінцевому результаті привело до розробки нових методів консервативного та ощадливого хірургічного (функціональна ендоназальна ендоскопічна хірургія –
FESS(functional endonasal sinus surgery)) лікування.
Мета роботи. Вияснити вплив анатомічних порушень в носовій порожнині та в зоні
остіомеатального комплексу на перебіг хронічних риносинуситів, та методи їх хірургічної корекції.
Нами було обстежено 100 осіб з хронічним верхньощелеповим риносинуситом.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Найбільш важливим анатомічним утвором, який відіграє провідну роль в патогенезі
хронічних гайморитів є остіомеатальний комплекс (processus uncinatus, hiatus semilunaris,
bulla ethmoidalis, infundibulum, ostium sinus maxillaris, anterior\posterior fontanella, concha mediana, concha inferior, інколи bulla frontalis). Кожна
з вище перерахованих структур має різні варіанти анатомічної будови, що вимагає і різні підходи що до хірургічної корекції.
Нами виявлено такі аномалії будови:
 Патологія середньої носової раковини:
- Парадоксальна (вигнута в протилежну
сторону) середня носова раковина – 4%.
- Латералізація нормальної середньої
носової раковини – 20%.
- Парадоксальна середня носова раковина з додатковою пневматизацією – 2%.
- Нормальна середня носова раковина з
додатковою пневматизацією – 10%.
- Concha bullosa – 7%.
 Патологія гачкоподібного відростка
(processus uncinatus):
- Задня фонтанелла – 3%.
- Передня фонтанеллю – 4%.
- Пневматизація processus uncinatus – 1%.
- Відсутність processus uncinatus – 1%.
- Заміщення processus uncinatus сполучнотканинною волокнистою зв’язкою – 2%.
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 Звуження природного вічка гайморової
пазухи – 26%.
 Звуження hiatus semilunaris за рахунок
збільшеної bulla ethmoidalis – 3%.
 Викривлення носовї переділки (гребені,
шипи) – 78%.
Висновки.
Окрім широко відомих етіологічних
причин параназальних риносинуситів (бактерійна, вірусна, алергія патології слизової обо-

лонки), сприяючим, а в деякій мірі, основним,
можуть бути вроджені вище наведені аномалії.
Для повноцінного комплексного лікування доцільно застосувати одним з сучасних методів хірургічної корекції вище перерахованих
аномалій – малоінвазивна ендоскопічна ендоназальна функціональна хірургія (FESS), яка в деякій мірі може усунути вище згадані аномалії
будови верхніх дихальних шляхів.

© М.Б.Крук, В.В.Олашин, Р.М.Герон, 2008

Д.Е. КУЗЬМЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ ФОНОФОРЕЗ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ШЕИ
Одной из актуальных проблем хирургии
шеи остается лечение рубцовых контрактур
шеи. Важным мероприятием при лечении данной патологии является профилактика рубцовых деформаций. В настоящее время имеется
большое разнообразие физиотерапевтических
средств, в том числе и ультразвуковых. В настоящее время широко используются ультразвуковые низкочастотные терапевтические
установки. Мощность аппаратов данной группы до 1 Вт/см2. Значительно реже используются хирургические аппараты, мощностью до
60 Вт. Отличительной особенностью хирургических аппаратов является глубина проникновения (в 2-3 раза больше, чем у терапевтических), а также дезинтегрирующее действие
ультразвука.
Отдел термических поражений и пластической хирургии ИНВХ обладает многолетним
опытом применения низкочастотного высокоинтенсивного ультразвука при различной патологии лимфоидного кольца глотки (в том числе
рубцовых деформаций небных дужек, язычка,
мягкого неба) и при рубцовой патологии лица. В
нашей практике мы широко пользуемся хирургическим ультразвуковыми аппаратами, при
этом отдаем предпочтение аппаратам семейства
УРСК (с рабочей частотой 26.5 кГц).
Цель исследования: разработать схему
профилактики и лечения рубцовой патологии
шеи с применением физиотерапевтического
оборудования и современных препаратов традиционной и нетрадиционной медицины.
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Материалы и методы: в исследовании
приняло участие 128 пациентов в возрасте от
5 до 65 лет. Мужчин было 82, а женщин – 46.
В зависимости от проводимого метода лечения больные были распределены на три группы.
Пациентам первой группы (48 человек)
наряду с общепринятым лечением и ЛФК выполняли фонофорез целестодерма (бекламетазона), траумеля с, контратубекса и аналогичных
препаратов других фирм производителей.
Пациентам второй группы (44 человека)
выполняли озвучивание пораженной области
шеи ультразвуком (без применения медикаментозных веществ).
Пациентам первой и второй группы выполнили по два курса фонофореза с интервалом
около 6 месяцев.
В третью группу (36 человек) вошли пациенты, которым в силу различных причин воздействие ультразвуком высокой интенсивности
не производилось.
Результаты и их обсуждения: После
проведенного лечения у пациентов первой группы исчез дискомфорт в области шеи, увеличился объем движений головы, размягчились
рубцы после перенесенных ранее операций,
значительно уменьшился объем планируемых
далее оперативных вмешательств, а в некоторых
случаях позволил вообще отказаться от них (28
пострадавших). У пациентов второй группы значительно уменьшился дискомфорт в области
шеи, размягчились рубцы – у 28 (64%) и увелиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

чился объем движений головы у 14 (32%) больных. В третьей группе состояние больных улучшалось кратковременно, в последующем выполнялись повторные оперативные вмешательства.

Выводы: на основании наших наблюдений установлено, что применение фонофореза
высокой интенсивности с целью профилактики
и лечения рубцовых деформаций шеи эффективно и целесообразно.

© Д.Е. Кузьменко, 2008

Е.Я.КУЗЬМЕНКО, Д.Е.КУЗЬМЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ТЕРАТОМА НОСОГЛОТКИ У НОВОРОЖДЕННОГО
Опухоли носоглотки у новорожденных
встречаются довольно редко и, тем не менее,
правильная тактика врача отоларинголога в таких случаях предотвращает печальный исход.
Опасность состоит в том, что опухоль
чаще всего имеет большие размеры, полностью
выполняет носоглотку и опускаясь в ротоглотку
вызывает обтурацию дыхательных путей с развитием асфиксии ребенка.
В нашем случае – ребенок, родившийся от
третьей беременности. Девочка родилась здоровой от здоровых родителей. Через 20 часов было
замечено, что ребенок не дышит через нос. При
обследовании выявлено плотное новообразова-

ние, багрового цвета, на тонкой ножке исходящее из носоглотки, точное место «прикрепления» определить не удалось. Новообразование
удалено через рот единым блоком, кровотечение
не отмечено.
Удаленная опухоль имела треугольную
форму, размером 4*4*3 см. По данным гистологического исследования, опухоль представляет
собой тератому.
Описанный нами случай, как и многие
другие, интересен тем, что демонстрирует возможности срочного оперативного лечения подобных новообразований без осложнений, самым
опасным из которых является кровотечение.

© Е.Я.Кузьменко, Д.Е.Кузьменко, 2008

Т.Б.КУЛАКОВА, С.О.ГУЙВАН, Н.В.ШЕПЕЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕРБОТОНАЛЬНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ
Верботональна методологія реабілітації
осіб з вадами слуху розроблена академіком Петаром Губеріною в результаті наукових досліджень, вивчення основ фонетики та лінгвістики,
нейрофізіології та отоларингології, які природно
лягли в основу та використані при створенні
Системи, як сукупності методів для досягнення
результату. Результатом є розвиток мовлення,
розуміння мови дітьми, що мають значні вади
слуху.
Система базується на використанні сприйняття людиною мовлення на основі слухання з
одночасним включення інших (наряду із слуховою системою) сенсорних систем організму.
Основою для розвитку мовлення академік
Губеріна вважав розвиток слухання тобто перЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

цепцію. «Слухання» глухою людиною виконується не тільки залишками слуху, але й іншими
сенсорними елементами цілісного організму.
Важливість ритму та інтонації, які передаються через низькі частоти, лягли в основу
вібраторів – необхідних елементів реабілітаційних приладів, що особливо важливі в роботі з
маленькими глухими дітьми.
Спеціальна акустична техніка була створена в лабораторіях інженерами – учнями академіка Губеріни, вона використовується та розвивається і нині.
Цілеспрямоване об’єднання в спеціалізованому медичному закладі – Міському медичному центрі проблем слуху та мовлення
«СУВАГ» – сучасної діагностичної апаратури,
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можливості співробітництва лікарів-сурдологів,
психіатрів, психологів, сурдопедагогів, логопедів дозволяє діагностувати та вибрати шлях реабілітації дитини.
Діагностика виявляє причини, час виникнення порушення слухової функції, місце порушення в слуховому аналізаторі та ступень вади
слуху.
Необхідною умовою реабілітації дитини в
Центрі «СУВАГ» є постійне мовне оточення
дитини, функціонування тандему «ДитинаПедагог-Батьки». Рання реабілітація є основа
для подальшого успіху.
В Центрі «СУВАГ» м. Києва використовується таки види занять: фонетична ритміка,
стимуляція рухом, музичне стимулювання, піктографська ритміка, аудіовізуальний спеціальний курс розвитку мовлення.
Критерієм істини є результати, які отримані в Центрі «СУВАГ» при реабілітації дітей з
вадами слуху.
Найсучаснішим методом істинної реабілітації слуху є кохлеарна імплантація. З перших

кроків реабілітації дітей з кохлеарними імплантами виявилось, що необхідні ті ж самі методологічні прийоми, які є природними, натуральними, верботональними.
За 17 років роботи Центру «СУВАГ»:
обстежено 36 590 дітей м. Києва;
проведено імпедансометрічних досліджень – 32 500;
обстежень за допомогою отоакустичної
емісії – 2 330 пацієнтів;
проведено аудіометрій – 35 140;
методом комп’ютерної аудіометрії за слуховими викликаними потенціалами – 1 580 дітей.
Понад 360 вихованців Центру з діагнозом
Глухота навчаються у загальноосвітніх школах
Понад 150 вихованців Центру направлено
у спеціалізовані школи м. Києва .
Більше 100 вихованців центру є студентами вищих навчальних закладів.
42 дитини м. Києва, що мають кохлеарні
імпланти, успішно проходять реабілітацію в
ММЦ ПСМ«СУВАГ».

© Т.Б.Кулакова, С.О.Гуйван, Н.В.Шепеленко, 2008

Е.А. КУЛИКОВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛАРИНГИТОМ С СОПУТСТВУЮЩИМ
АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
Среди исследований, посвященных иммунологии заболеваний верхних дыхательных
путей и патологии гортани в частности, практически нет работ, выполненных с позиции представления о гортани, как органе, участвующем в
поддержании гомеостаза и «общей иммунной
системы слизистых оболочек».
Цель работы – изучение системных факторов межклеточной кооперации иммунной системы у больных хроническим ларингитом (ХЛ)
с сопутствующим аутоиммунным тиреоидитом
(АИТ) и без него.
Под нашим наблюдением находилось 46
больных с хроническим гиперпластическим ларингитом в возрасте от 18 до 69 лет, проходивших лечение в клинике ЛОР-кафедры ХМАПО в
2006-2007 гг. В группе больных ХЛ нами выделена подгруппа из 20 больных с сопутствующим
АИТ. Среди больных ХЛ было 29 мужчин и 17
женщин. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц в возрасте от 29 до 49 лет. ЛОР-
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диагноз обследованных больных устанавливался
на основании классического клинического ЛОРосмотра с включением ларингостробоскопии,
бактериологического и цитологического исследования мазков из наиболее пораженных участков гортани. Всем больным произведены клинические анализы крови и мочи. Диагноз аутоиммунного тиреоидита устанавливался эндокринологом на основании жалоб больных, ультразвукового исследования (УЗИ) щитовидной железы,
определения уровня тиреоидных гормонов (ТТГ,
Т3, Т4) и серодиагностики антитиреоидного аутоиммунитета (антитела к микросомальному антигену – атМСА). У всех больных и у лиц контрольной группы в сыворотке крови определяли
провоспалительные цитокины: гамма-интерферон (γ-ИФН), фактор некроза опухолей (ФНО-α),
ИЛ-1, ИЛ-6 и противовоспалительный ИЛ-2α
методом иммуноферментного анализа (ИФА) с
использованием тест-систем «Вектор-Бест» Новосибирск, «ProCon» Санкт-Петербург.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Изучение содержания цитокинов, по данным иммуноферментного исследования сыворотки крови больных хроническим ларингитом,
показало достоверное повышение уровня провоспалительных цитокинов: γ-ИФН, ФНО-α,
ИЛ-1 и противовоспалительного ИЛ-2α у лиц с
сопутствующим АИТ. Реакция медиаторов
межклеточной иммунной кооперации у больных
с сопутствующим АИТ может рассматриваться
как «цитокиновый взрыв», т.е. состояние выраженной воспалительной реакции генерализованного характера. У лиц с ХЛ без сопутствую-

щего АИТ существенных сдвигов в цитокиновом профиле крови не выявлено, что характеризует ограниченный характер воспаления. Определение цитокинового спектра медиаторов межклеточного взаимодействия имеет прогностическое значение: выявление у конкретного больного ХЛ тотального превышения уровней ИЛ
требует 2-х ступенчатой коррекции: 1-м этапом
должна быть проведена противовоспалительная
терапия с выявлением и учетом характера этиологического фактора, а 2-м – коррекция нарушений в иммунной системе.

© Е.А. Куликова, 2008

А.А. ЛАЙКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ХРОНІЧНОГО САЛЬПІНГООТИТУ У ДІТЕЙ
Хронічний сальпінгоотит відноситься до
негнійних захворювань середнього вуха і характеризується катаральним запаленням слизової
оболонки слухової труби і барабанної порожнини. В ЛОР-клініці НДСЛ «Охматдит» за період 2007 – 2008 роки обстежено 67 дітей віком
від 2 до 16 років (хлопчиків – 38, дівчаток – 29)
з діагнозом хронічний сальпінгоотит. Діагноз
ставився на основі скарг хворих, анамнезу, даних клінічного обстеження: передньої та задньої риноскопії, отоскопії, мікроотоскопії, даних тональної аудіометрії та динамічної імпедансометрії.
Клінічна симптоматика хронічного сальпінгоотиту у дітей старшого віку досить типова.
Хворі скаржаться на відчуття закладання, важкості у вусі і в голові, надмірної віддачі у вухо
власного голосу, зниження слуху і зрідка шум у
вусі. У дітей перших років життя скарги відсутні. Захворювання розвивається поступово, непомітно і першими на нього звертають увагу
батьки, які помічають, що дитина стала гірше
чути. Характерно, що хворі не скаржаться на
біль у вусі.
Слухова функція погіршується, як правило, по типу ураження звукопровідного апарату в
середньому до 30 дБ, але інколи носить змішаний характер. Дещо гірше сприймаються низькі
тони, проведені повітрям (висхідний тип кривих
тональної аудіограми).
У діагностиці хронічного катарального
сальпінгоотиту важливі дані надає імпедансометрія, яка свідчить про процеси, які відбуваються
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

в барабанній порожнині. Імпедансну тимпанометрію доцільно проводити в динаміці: у спокою,
при ковтальних рухах, при пробі Тойнбі та Вальсальви.
Тимпанометрична крива в таких пацієнтів зміщена вліво, у бік негативних значень
шкали, фіксуючи зниження інтратимпанального
тиску, крива типу «С».
Важливе місце займає ендоскопічне дослідження порожнини носа, носоглотки і особливо ділянки глоткового отвору слухової труби.
Під нашим спостереженням в 2008 році знаходилось 27 хворих віком від 2 до 15 років (хлопчиків – 16, дівчаток – 11) з діагнозом хронічний
сальпінгоотит на тлі патології носової порожнини та носоглотки. За допомогою ендоскопічної
техніки проводився забір секрету в ділянці глоткового отвору слухових труб. Для порівняння
досліджуваних показників паралельно проводили забір ротоглоткового секрету.
Досліджували вміст імуноглобулінів А, G
та Е, лактоферину та інтерлейкіну-1B імуноферментним методом (реактиви ООО «Протеиновый контур», СПб, РФ) із використанням аналізатору Stat – Fax 2100 (США).
Було встановлено, що концентрація секреторного IgА знаходилась на рівні цього білка
в ротоглотковому секреті, а концентрація IgЕ
була в 3 рази вищою в секреті здорових донорів
в порівнянні з хворими на хронічний сальпінгоотит, IgЕ в ротоглотковому секреті при цьому не
досліджувався. Рівень інтерлейкіну-1В був вищим в ротоглотковому секреті, ніж в секреті від
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здорових дітей та хворих на хронічний сальпінгоотит.
Концентрація лактоферину була значно
більше вищою (в 10 разів) в секреті, як у хворих,
так і у здорових дітей в порівнянні з його вмістом в ротоглотковому секреті. В секреті дітей із
запаленням слухової труби вміст лактоферину
був достовірно нижче, ніж у здорових.
Таким чином, у дітей раннього віку діагностувати це захворювання надзвичайно склад-

но. Допомагає в діагностиці динаміка спостереження за хворим, а головне надзвичайно важливим методом діагностики є імпедансна тимпанометрія в динаміці: у стані спокою і при пробах Тойнбі та Вальсальви.
Отримані нами результати імунологічних
досліджень свідчать про те, що в ділянці глоткового отвору слухових труб гуморальні механізми захисту слизової оболонки суттєво відрізняються від подібних ротоглоткового секрету.

© А.А. Лайко, О.Ф. Мельников, Ю.В. Гавриленко, 2008

А.А. ЛАЙКО, В.В. ОЛІЙНИК, Л.А. ШУХ, Е.Р. ІСМАГІЛОВА, О.О. ПАНЧЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ФАРМАКОТЕРАПІЯ ПАПІЛОМАТОЗА ГОРТАНІ У ДІТЕЙ
Лікування ювенільних папілом гортані є
дуже складною проблемою. Багаторічний досвід
лікування папілом гортані свідчить про те, що
проблема може бути вирішена в комплексному
підході до лікування. Насамперед необхідно їх
видалити, а потім застосовувати фармакотерапію.
Класичний хірургічний метод лікування
полягає у видаленні папілом гортані ріжучими
інструментами
здебільшого
щипцямивикусувачами, мікроножицями під загальним
знеболенням і опорною прямою ларингоскопією
з наступним змазуванням ранової поверхні ваготилом протягом 1 хв., який здатний вибірково
коагулювати патологічну тканину, стимулює
відновлення епітелію і зменшує кровотечу. Інші
кислоти ми не застосовуємо.
Останніми роками для видалення папілом
стала використовуватися лазерна ендоскопічна
хірургія, ультразвукова дезінтеграція. Але ці
методи не запобігають подальшому росту папілом. Трахеостомія проводиться як вимушена
міра.
Застосування в післяопераційний період
змазування поверхні гортані 15-30% спиртовим
розчином подофіліну, екстрактом чистотілу,
мазями колхаміну, проспедіну, оксоліну, інтер-

ферону, хіміопрепаратами із групи етиленімінів
(іодбензотеф та ін.) на нашу думку, не дає ефекту. Недостатньо ефективним є призначення інтерферону, лаферону, проспідину в інгаляціях.
Променева та хіміотерапія не застосовується.
Нині в ЛОР клініці Української дитячої
спеціалізованої лікарні «Охматдит» в післяопераційний період застосовуються препарати індинол протягом 12 тижнів та віферон протягом
2-3 міс. Індинол призначають в наступних дозах: при масі тіла до 30 кг – 100 мг на добу (1
капсула внутрішньо після їжі); до 50 кг – 200 мг
на добу (2 капсули); понад 50 кг – 300 мг (3 капсули). Віферон призначають в перші 10 днів лікування по 1 свічці 2 рази на день; потім по 1
свічці 3 рази на тиждень.
Попередній висновок свідчить про те, що
у хворих з локалізованою формою папілом гортані таке лікування є досить ефективним. При
поширеному папіломатозі рецидиви спостерігаються через 6-8 міс після проведеного лікування. Проте це попередні висновки.
Перебіг папіломатозу гортані завжди серйозний. Неліковані папіломи сприяють розвитку прогресуючого стенозу гортані, можуть
поширюватись на слизову оболонку трахеї та
бронхів.

© А.А. Лайко, В.В. Олійник, Л.А. Шух, Е.Р. Ісмагілова, О.О. Панченко, 2008
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А.А. ЛАЙКО, В.В. СИНЯЧЕНКО, О.Ю. БРЕДУН, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, І.Т. САВЧУК
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДНАРКОЗНОЇ АДЕНОТОМІЇ
ТА ТОНЗИЛОТОМІЇ У ДІТЕЙ
Переваги загального знеболення під час
аденотомії та тонзилотомії очевидні, незважаючи на більш виражену інтраопераційну кровотечу ніж при місцевій анестезії. Проте, ендотрахеальний наркоз є більш складним втручанням ніж
сама операція. Більшість отоларингологів проводять оперативні втручання у положенні хворого із запрокинутою головою та використовуючи роторозширювачі різних конструкцій. Ми
використовуємо роторозширювач типу Whitehead з припіднятою головою на 300-400. Для видалення аденоїдних вегетацій користуємось
аденотомами Бекмана різних розмірів. Аденотом уводиться в глотку та проводиться боком,
щоб не травмувати язичок, до склепіння носової
частини глотки. Притискаючи лезо аденотома
до склепіння, рухаючи аденотом назад і послаблюючи тиск донизу зрізують аденоїдні вегетації.
Якщо останні висять на слизовій оболонці, то їх

видаляють швидким рухом за допомогою конхотома або іншого інструмента. Під час видалення аденоїдних вегетацій слід уводити аденотом тричі: спочатку посередині склепіння носоглотки, а далі по правій потім по лівій стороні.
Якщо немає впевненості у тім, що аденоїди повністю видалені, то проводять пальцеве дослідження носової частини глотки і цілеспрямованими рухами видаляють залишки аденоїдної
тканини і проводять тампонаду носоглотки марлевим тампоном.
Далі виконують тонзилотомію скальпелем
або ножицями, відтягуючи і зрізуючи піднебінні
мигдалики на рівні піднебінних дужок. Кровотеча
здебільшого незначна. Ми не користуємось тонзилотомами Мат'є, Слюдера, або петлею Бохона.
Таким чином, наша методика аденотомії і
тонзилотомії проста в порівнянні з іншими технологіями.

© А.А. Лайко, В.В. Синяченко, О.Ю. Бредун, Ю.В. Гавриленко, І.Т. Савчук, 2008

С.А.ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ПРОБЛЕМА ВИБОРУ АНТИБІОТИКА
ПРИ ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ СИНУЇТІВ У ДІТЕЙ
Гнійні форми синуїтів є одними з найчастіших захворювань, які вимагають призначення антибактеріальних засобів. Бажання лікаря задовольнити очікування пацієнта чи його родичів щодо
призначення антибіотиків є однією з основних
причин безладного призначення цих препаратів.
Однією з можливих причин незадовільних результатів лікування гнійного синуїту у дітей можу бути попередня антибактеріальна терапія.
Під спостереженням знаходилися 52 дітей, хворих на гнійний синуїт, у яких вдалося
досягти задовільного результату безпункційного
лікування (перша група), а також 46 дітей, у
яких результати лікування гнійного синуїту без
проведення пункцій пазух виявилися незадовільними (друга група).
Протягом останнього року 53,8% дітей
першої та 95,7% дітей другої груп отримували
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

антибактеріальні препарати, причому у 13% дітей другої групи кількість курсів антибіотиків
дорівнювала 4 і вище. При з’ясуванні причини
призначення протимікробних препаратів було
встановлено, що приблизно в третині випадків
антибіотики призначали дітям самі батьки без
узгодження з лікарем.
Антибіотиків перед госпіталізацією не
отримували більшість дітей першої групи
(65,4%), в той час як 87,0% дітей другої групи
вживали антибактеріальні препарати.
Попередня масивна безладна антибактеріальна терапія виявилася високоінформативним
фактором ризику отримання незадовільних результатів безпункційного лікування гнійних синуїтів у дітей.
Поширене і безконтрольне вживання антибіотиків “першого ешелону” спроможне ви-
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кликати ріст антибіотико резистентності мікрофлори, розвиток дисбактеріозу, пояснює недо-

статню ефективність лікування за загальноприйнятими алгоритмами.

© С.А.Левицька, 2008

С.А.ЛЕВИЦЬКА, О.М.ПОНИЧ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ КІСТ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ
НА ПЕРЕБІГ ЕПІЛЕПСІЇ
Виникнення судомних нападів у хворого
епілепсією пов’язане із наявністю судомного вогнища в головному мозку та судомної готовності.
Запальний та неопластичний процес в біляносових пазухах може бути джерелом патологічних
імпульсів, які за умов підвищеної судомної готовності можуть провокувати розвиток нападів.
Ми дослідили ефективність лікування 8
хворих із епілепсією, у яких діагностичною знахідкою комп’ютерної томографії біляносових
пазух та головного мозку виявилися кісти верхньощелепних пазух великих розмірів. В жодному з випадків не було анамнестичних даних за
травми, пухлини, аномалії розвитку, ішемічне та
інфекційне враження мозку, яке б могло спричинити розвиток захворювання. Обстежувані не
лікувалися раніше з приводу запалення біляносових синусів.
Всім пацієнтам була проведена екстраназальна гайморотомія з видаленням кісти. Ранній

та пізній післяопераційний період перебігав гладко. Протягом перших двох тижнів спостереження було засвідчене значне зниження частоти
судомних нападів у прооперованих хворих. Так,
з 8 пацієнтів судомні напади протягом перших
14 днів були зафіксовані у 1, причому до операції у даного пацієнта напади судом реєструвалися кожен день. Через 3 місяці після перенесеного оперативного втручання судомних нападів не
було у 5 пацієнтів, у 3 вони стали значно рідшими та перебігали легше.
Можливість отримання статистично обґрунтованих наукових висновків після збільшення кількості клінічного матеріалу та тривалості терміну спостереження за хворими дозволить поглибити наші уявлення про вплив патології біляносових пазух на розвиток та перебіг
епілепсії, розкриє нові можливості лікування,
дасть шанс певному відсотку пацієнтів із епілепсією на видужання.

© С.А.Левицька, О.М.Понич, 2008

А.И.ЛОПОТКО, Т.В.КЛИМАНЦЕВА, М.Ю.БОБОШКО, С.А.КЛИМАНЦЕВ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ ТУБООТОПАТИЙ
ВЕГЕТАТИВНОГО ГЕНЕЗА
Функции слуховой трубы обеспечиваются
особенностями аутокоидной регуляции ее клеточных структур (Blanks D.A. et al., 2007). Среди аутокоидов в наибольшей степени исследован вегетативный регуляторный компонент,
традиционно описываемый в виде холин- и адренергических влияний, контролирующих гомеостаз внутреннего уха. Однако вегетативный
баланс, меняющийся при тубарных расстройствах, изучен не до конца. Подавляющее большинство лекарственных препаратов, применяе-
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мых для лечения заболеваний слуховой трубы,
относится к группе холино- или адренотропных
средств, которые назначают без учета вектора
вегетативного сдвига (Franz B. et al., 2002).
С целью направленного назначения синаптотропных средств необходима оценка доминантной активности или реципрокного угнетения симпатического или парасимпатического
плеча, проявляющихся в виде избытка или дефицита холин- и/или адренергических влияний.
Более того, выявление превалирующего (или
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

угнетенного) звена автономной нервной системы даст возможность разработки новых терапевтических стратегий за счет использования
комбинированных рецептур синаптотропных
средств в разные периоды заболевания, что может существенно расширить фармакологические подходы к лечению заболеваний слуховой
трубы.
На основании результатов исследования вегетативного статуса у 97 пациентов с хронической
тубарной дисфункцией (использовались данные
объективного осмотра, характеризующие вегетативный гомеостаз, расчет индекса Кердо по модифицированной методике А.М. Вейна, оценка показателей вариабельности сердечного ритма) было
установлено преобладание парасимпатикотонических влияний. При этом мы отчетливо понимали,
что аутокоидная регуляция трубного гомеостаза
не ограничивается холин- и адренергическими
воздействиями и, на самом деле, является многокомпонентной и многоуровневой, с дублированием многих «этажей регуляции» функций для обеспечения системы надежности работы слуховой
трубы (Самойлов В.О. и соавт, 2007). Нарушение
тубарных функций, возникающее при воспалительных заболеваниях, является отражением дисбаланса всей совокупности регуляторных механизмов.

Анализ современной литературы позволяет заключить, что помимо синаптической регуляции клеточных кластеров слуховой трубы,
включающей холин-, и адренергические, а также
гистамин-, аденозин- и пептидергические системы, активные контролирующие влияния оказывают цитокинергические, липидергические и
другие аутокоидные системы, способные «запускать» патологические каскады патохимических
реакций при возникновении воспаления (Leuwer
R. et al., 2003). В базисных процессах слуховой
трубы, таких как массоперенос, муцинпродуцирующая функция, апоптоз и других, участвуют факторы роста, представленные ErbB2
(эпителиальным фактором роста), MUC5AC (полимеризованным длинноцепочечным муцином),
VEGF (эндотелиальным фактором роста). Указанные факторы, с одной стороны, «замыкаются»
на ядерные тирозинкиназы и обеспечивают химические синтезы, а с другой, - являются вторичными и третичными посредниками для синаптических сигналов различных систем, в том числе,
холин- и адренергических (Афанасьев В.В, 2008;
Lin J. et al., 2001). Именно эти системы являются
наиболее древними в онтогенезе человека. Оценка их функциональной активности открывает
перспективу в выборе новых путей лечения заболеваний слуховой трубы и среднего уха в целом.

© А.И.Лопотко, Т.В.Климанцева, М.Ю.Бобошко, С.А.Климанцев, 2008

Ю.В.ЛЮБІНЕЦЬ, О.Б.ЛЮБІНЕЦЬ, Р.Ф.МЕДЖИБОВСЬКИЙ, Н.А.МЕДЖИБОВСЬКА
(ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
АСПЕРГІЛЛЬОЗ У СУМІСНІЙ ПРАКТИЦІ ОТОЛАРИНГОЛОГА І ДЕРМАТОЛОГА
При комплексних професійних медичних
оглядах лікар-дерматолог досить часто виявляє
грибкові захворювання шкіри. Було звернено
увагу на специфічні ураження шкіри кінцівок.
Аналогічно
при
огляді
лікаремотоларингологом у цих же хворих були ураження шкіри слухових проходів. Нами було припущено що ці ураження мають спільну природу і
походження. Вони характерні для грибкових
інфекцій. З оглянутих пацієнтів підозра на грибкову інфекцію була у 17 чоловік. Всім були
проведені загальноклінічні лабораторні обстеження, взяті бактеріологічні посіви на вирощування збудника і зішкряби з місць уражень для
дослідження зразка під мікроскопом, як і з кінцівок так і з вух. При зборі анамнезу всі хворі
скаржились на часті простудно-вірусні захвоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

рювання, інші хронічні захворювання (хронічні
обструктивні захворювання легень) і на проблеми зі шкірою. Дані анамнезу свідчили про достатнє зниження імунітету у обстежених хворих. Враховуючи все це і результати обстежень
у всіх хворих був виставлений діагноз аспергілльозу. Основний збудник Aspergillus flavus. Аспергілльоз шкіри як правило виникає у пацієнтів
зі значними імунними порушеннями внаслідок
дисемінації збудника з первинного вогнища,
переважно у легенях. Частина хворих мала також скарги на часте утворення «сірчаних» корок
у вухах, періодичне свербіння.
При огляді слухового проходу виявлялись
корки світло-жовтого кольору, які легко видалялись промиванням. Видалені сірчані корки трактувались як колонізовані аспергіллами, без роз-
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витку вторинної інфекції, враховуючи јх специфічне забарвлення. Дерматологом при огляді
було виявлено переважно одинарні відсіви аспергілл, хоча у трьох хворих були множинні.
Всі вони були неболючі, тому не турбували хворих. Виглядали як ериматозні папули, які потім
перетворяться у пустули з розвитком виразок з
припіднятими краями і кірочкою.
Після оглядів отоларингологом і дерматологом всі хворі були консультовані лікаремімунологом, який проводив додаткові специфічні лабораторні обстеження. Зібравши всі дані
об’єктивного і лабораторних обстежень нами
було виставлено заключний діагноз, у всіх 17
осіб, - аспергілльоз шкіри, неінвазивна форма.
Враховуючи те, що у всіх хворих діагноз аспергілльозу був виставлений, як результат медичних профілактичних оглядів, ми призначали
лікування тільки місцево. Системна протигрибкова терапія необхідна в імукомпрометованих
пацієнтів. У більш легких випадках (без інвазії
тканин), а також у пацієнтів без порушень можливе проведення місцевої терапії, включаючи
видалення сірчаних корок, так і було нами про-

ведено. Місцево ми застосовували протигрибкові препарати, які чутливі до аспергілл. Лікування проводили протягом трьох тижнів. У доступних місцях (шкіра кінцівок) використовували
комбіновані креми з оксиконазолом, клотримазолом, а для шкіри слухових проходів – комбіновані краплі з клотримазолом чи декаметоксином. У комплексне лікування ми також включали і фізіотерапевтичні фактори. Застосовували
УВЧ-терапію ділянки ураження, доза слаботеплова, тривалість процедури 10-12 хвилин, щодня, до 8-10 процедур на курс лікування. Проводили також ультрафіолетове опромінення ділянки ураження і навколишньої шкіри, ½ біодози, з кожним сеансом дозу збільшували на ½
біодози, через день, на курс – 5-8 процедур. Фізіотерапевтичне лікування полегшувало перебіг,
скорочувало терміни лікування, попереджувало
рецидиви і ускладнення. Після трьох тижневого
лікування у всіх пацієнтів об’єктивно було зазначене значне візуальне покращення (у слухових проходах відсутність колонізованих аспергіллами сірчаних корок) з практичним одужанням чи наступленням ремісії.

© Ю.В.Любінець, О.Б.Любінець, Р.Ф.Меджибовський, Н.А.Меджибовська, 2008

О.В. МАЛЕЕВ, О.Р. ВОЛКОВ, А.Д. ЗУБОВ, В.Э. КОБЗАР (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МЕТОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ
РИНИТАХ
Высокоэнергетическая лазерная деструкция (ВЛД) носовых раковин (НР) зарекомендовала себя как результативный способ лечения
хронических гипертрофических ринитов. Его
выраженный клинический эффект при минимальной травматизации обусловлен монохроматичностью и когерентностью лазерного излучения, его строгой направленностью и возможностью концентрировать большое количество
энергии на малых площадях при отсутствии переходных зон от коагулированных тканей к
жизнеспособным. Однако остается актуальным
вопрос выбора оптимальных методов и режимов
лазерного воздействия, обеспечивающих сочетание высокого уровня успеха с безопасностью
вмешательства.
Материал и методы. Проведена ВЛД НР
89 больным (51 мужчина, 38 женщин, возрастом
19-54 года) хроническим гипертрофическим
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ринитом, из которых 53 инвазивное лечение
ранее не получали (І группа), а 36 (ІІ группа)
раньше были выполнены другие вмешательства
на НР: ультразвуковая дезинтеграция (у 21
больного) или вазотомия (у 15) без продолжительного положительного эффекта.
За 3 суток до ВЛД больному назначали перорально Дицинон 1х3 р/сут. После местной аппликационной анестезии слизистой оболочки
полости носа 10% р-ром Лидокаина под визуальным контролем производили ВЛД нижних НР
высокоэнергетическим
NdYAG
лазером
Fibertom-4100 с голым кварцевым световодом с
торцевым излучением (d 2 мм) в постоянном режиме.
Режимы и способы воздействия в группах
имели отличия. В І группе ВЛД осуществляли
путем двукратного поверхностного воздействия в
течение 4 сек. на каждую из нижних НР, причем
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

зоны лазерной коагуляции представляли собой
полосы шириной около 2 мм, расположенные по
краям нижних НР на всем ее протяжении. При
ВЛД у 38 пациентов использовали мощность лазерного излучения 20 Вт, у 15-30 Вт.
У пациентов ІІ группы был избран более
инвазивный способ ВЛД. Нижние НР раковины
по всему протяжению прокалывали световодом.
ВЛД производили при мощности 20 Вт с экспозицией 8 сек. с каждой стороны.
Результаты и их обсуждение. В момент
ВЛД в зоне вмешательства отмечали незначительное кровотечение, которое у большинства –
80 (83%) больных самостоятельно прекращалось в течение 1-2 мин. У 9 (17%) больных нарастающее кровотечение было остановлено передней тампонадой. Отмечено, что среди последних преобладали лица, страдающие гипертонической болезнью.
У всех пациентов после вмешательства
отмечалась резкая заложенность носа с нарушением функции носового дыхания и умеренным
слизеотделением. Через 5-7 суток после ВЛД
наблюдалось значительное улучшение носового
дыхания у 87 (98%). На протяжении 12 месяцев
отмечена стабильность лечебного эффекта, отдаленных негативных последствий ВЛД не наблюдали. У 2 (2%) пациентов ІІ группы, пере-

несших ранее ультразвуковую дезинтеграцию
НР, улучшения не было отмечено.
В обеих группах через 3 мес. после ВЛД
воздействия отмечалось достоверное улучшение
мукоцилиарного клиренса.
Проведен сравнительный анализ влияния
мощности лазерного излучения на эффективность и безопасность ВЛД. Показано, что частота геморрагических осложнений, потребовавших купирования, достоверно (критерий χ2,
p<0,001) выше в случае использования мощности 30 Вт по сравнению с 20 Вт (соответственно
7 (47%) и 2 (5%)). Поскольку воздействия мощностью 20 Вт во всех случаях было достаточно
для достижения лечебного эффекта, сделано
заключение о нецелесообразности превышения
данного значения мощности.
Выводы
1. ВЛД НР является эффективным способом лечения хронического ринита.
2. Оптимальным является режим ВЛД 20
Вт х 4 сек. дважды на поверхность каждой НР.
Превышение мощности ведет к возрастанию
риска кровотечения.
3. У лиц, перенесших ранее инвазивное
лечение, поверхностное воздействие следует
заменить прокалыванием НР; режим ВЛД 20 Вт
х 8 сек. с каждой стороны.

© О.В. Малеев, О.Р. Волков, А.Д. Зубов, В.Э. Кобзар, 2008

Т.В. МАЛЯРЕНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, М.Д. ТИМЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
СЕЗОННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Сезонный ринит является типичным воспалительно-аллергическим процессом, возникновение и развитие которого происходит, в основном по 1 типу аллергических реакций, где
существенная роль принадлежит гомоцитотропным антителам класса Е и подкласса G4 , которые могут определяться в сыворотке крови в
значительных количествах (> 100 МЕ/мл.).
Именно эти иммуноглобулины, а также иммуноглобулины других классов (А, М, G) служили
индикатором эффективности терапии больных,
которая осуществлялась в период обострения
ринита в весенне-летний период комбинированным применением препарата Ринитал и топического кортикостероида Назонекс.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Иммуноглобулины указанных классов
определяли иммуноферментным методом с
использованием наборов фирм Хема-Медика и
Вектор-Бест (Россия), автоматического анализатора Stat-Fax-2100 (США). Учитывая, что
реакции клеточного типа при сезонном рините
исследованы недостаточно, нами было изучено содержание в сыворотке крови обследуемых фактора торможения миграции лейкоцитов (ФТМЛ), который образуется при контакте сенсибилизированных лимфоцитов с аллергеном и способен блокировать миграцию лейкоцитов здоровых доноров. Применяли капиллярный тест с планиметрической оценкой
результатов.
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Всего обследовано 56 сывороток, из которых 20 принадлежали пациентам контрольной
группы (практически здоровые лица молодого
возраста). 36 сывороток получены от больных
трех групп (по 12 в каждой): леченых риниталом, назонексом и совместным применением
обоих препаратов. Статистическая обработка
проведена с использованием метода углового
преобразования по Фишеру.
Выявлено, что по уровню иммуноглобулинов классов М,G,А и подкласса G4 сыворотки
крови больных сезонным ринитом мало отличались от показателей в контрольной группе, тогда как уровень общего IgE был существенно
более высоким (~ 250 МЕ /мл). Наиболее существенным снижение уровня IgE в сыворотке было при комбинированном использовании Ринитала и Назонекса (более чем в 2 раза), при использовании только Ринит ала снижение IgE
отмечено только у половины обследуемых, при
использовании Назонекса у 1 из 10 обследованных больных аллергическим ринитом. Результаты этих исследований коррелировали с клиническим течением заболевания и наиболее эф-

фективным лечение было при комбинированном
использовании препаратов.
Определение содержания ФТМЛ в сыворотке позволило установить, что этот цитокин
обнаруживался в сыворотке у 1 из 20 доноров и
у 80% больных аллергическим ринитом. Что
может указывать на то, что реакции клеточного
типа у больных сезонным аллергическим ринитом также достаточно выражены и могут учитываться при лабораторной оценке эффективности терапии. Комбинированное лечение приводило к исчезновению ФТМЛ в сыворотке (эффект клеточной десенсибилизации) у 60% обследованных, только Ринитала у 50%, а монотерпия Назонексом у 25%.
Полученные данные свидетельствуют о
наличии у больных сезонным аллергическим
ринитом факторов клеточной сенсибилизации и
подтверждают данные о высоком содержании в
сыворотке больных общего IgE. Наиболее эффективной по лабораторно-иммунологической
оценке проведенной терапии было комбинированное использование Ринитала и Назонекса,
нежели монотерапия одним из препаратов.

© Т.В. Маляренко, О.Ф. Мельников, М.Д. Тимченко, 2008

Т.В.МАЛЯРЕНКО, О.Г.РИЛЬСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЦЕРУМЕНОЛІЗИСУ В ЛОР ПРАКТИЦІ
Проблема боротьби із сірчаними пробками надзвичайно актуальна та розповсюджена у
всьому світі. Біля 4 % населення за даними РФ
має проблеми з сірчаними пробками та потребує
обов’язкового їх видалення.
Сірчана пробка – це скопичення вушної сірки, до складу якої входять секрети сірчаних та
сальних залоз, злущений епідерміс, ліпіди, глюкопротеїди, імуноглобуліни, ферменти. Вушний
секрет не розчинний у воді. Відомі 2 основних
типи вушної сірки: м’який та сухий. М’який тип
зустрічається у жителів Європи та Африки. Сухий тип характерний для жителів Азії та Америки. Для дітей характерний особливий тип – молочні пробки, а також епідермальні, які зустрічаються частіше при порушенні трофіки. В нормі
вушна сірка видаляється за рахунок коливання
передньої стінки зовнішнього слухового проходу
при жувальних рухах. Затримці секрету у зовнішньому слуховому проході (ЗСП) сприяють особливості анатомічної будови, гіперсекреція, підвищена в’язкість вушної сірки. Навіть при знач-
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них розмірах пробки, але не повній обтурації
слухового проходу слух знижується незначно.
Однак при потраплянні води у ЗСП вушна сірка
набрякає, що призводить до раптового зниження
слуху. При спробі самостійного видалення сірчаних пробок ватними паличками виникає проштовхування сірчаних мас до барабанної перетинки,
подразнення шкіри, гіперсекреція та "пресування" сірки, загроза травматизації барабанної перетинки. Саме тому ватні палички повинні використовуватись тільки для гігієни початкового відділу ЗСП. Видалення сірчаних пробок має проводитись лікарем та потребує відповідних навичок.
Основними методами видалення сірчаних пробок
є механічне видалення відповідним інструментарієм, промивання ЗСП, розм’якшення різними
розчинами (перекис водню, масла, ізотонічний
розчин NaCL) з подальшою аспірацією. Вказані
методи не завжди ефективні, дискомфортні та
болісні для пацієнта та протипоказані при ряді
станів: цукровий діабет, зовнішній отит, отологічні операції в анамнезі.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Відповідно, необхідно шукати альтернативні методи лікування. До цього часу на Україні не було препаратів для видалення сірчаних
пробок. З недавнього часу в нашому арсеналі
з’явився препарат А-Церумен (Laboratries
Gilbert Franse). До складу препарату входять три
сурфактанти: аніонний, амфотерний та неіонний. Компоненти А-церумену, адгезуючись до
поверхні сірчаної пробки, м’яко та швидко розчиняють її.
Під нашим спостереженням знаходилось
30 пацієнтів із симптомами одно або двобічної
оклюзії ЗСП сірчаними пробками. Пацієнти застосовували А-Церумен двічі на день протягом

5 днів згідно інструкції. Контрольні огляди проводились на 5-й день від початку лікування. У
22 (73,3 %) хворих після застосування препарату при отоскопії сірчані пробки не виявлялись.
У 8 (26,7%) пацієнтів потребували проведення
туалету ЗСП для видалення залишків сірчаних
мас.
Суб’єктивна оцінка загального стану пацієнтами була доброю, препарат не викликав
подразнення шкіри ЗСП, зручний та доступний
у застосуванні.
Таким чином А-Церумен може з успіхом
застосовуватись для видалення сірчаних пробок
та профілактики їх утворення.

© Т.В.Маляренко, О.Г.Рильська, 2008

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.А. ДИДИЧЕНКО (КИЕВ, ОДЕССА; УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОИММУНОМОДУЛЯТОРА ИМУПРЕТ ПРИ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
К числу стрессорных факторов относят
оперативные вмешательства, способные вызывать или углублять вторичные иммунодефицитные состояния, связанные с изменением уровня
и активности факторов неспецифической резистентности, процессов межклеточного взаимодействия. Логично полагать, что профилактика
стрессовых состояний в сочетании с эффективной иммунокоррекцией могут служить основой
для устранения послеоперационных осложнений и благоприятного течения репаративновосстановительных процессов. В связи с этим
положением была поставлена цель – исследовать гормональный и цитокиновый статус больных хроническим тонзиллитом перед оперативным вмешательством, в ближайшие периоды
после операции и выявить влияние фитотерапии
Имупретом на исследуемые параметры. Выбор
данного иммуномодулятора был обусловлен
достаточной широтой иммуномодулирующих
эффектов препарата (О.Ф. Мельников, 2006).
Исследованию подлежала сыворотка крови
24 больных хроническим тонзиллитом (ХТ) в рецидивирующей форме, которые поступили в отделение воспалительных заболеваний Института для
хирургического лечения (тонзилэктомии). Возраст
больных колебался от 16 до 32 лет, 7 пациентов
были женского пола. Для сравнения была исследована сыворотка крови 22 практически здоровых
доноров в возрасте от 16 до 26 лет, где мужчин и
женщин было поровну. Из числа больных ХТ 14

получали за 5 дней до и 3 дня после операции
препарат Имупрет (Тонзилгон Н) в виде спиртового раствора, забор крови для исследований проводили до операции, на следующий день после нее и
на 8 сутки после окончания.
В крови методом ИФА (ридер Stat Fax
2100, США) с использованием иммунодиагностических наборов форм «Протеиновый контур»
и «Вектор-Бест» (РФ) определяли содержание
кортизола, как одного из «гормонов стресса»,
лактоферрина и интерлейкина-1β, как белков и
полипептидов острой фазы воспалительного
процесса, интерферонов α и γ как антивирусных
факторов и иммунорегуляторных цитокинов
(А.С. Симбирцев, 2002), а также интерлейкина10 как противовоспалительного цитокина (Е.А.
Останин и соавт., 2004).
Показано, что уровень кортизола повышается у больных за сутки до операции и снижается к 8 суткам после нее, тогда как провоспалительные цитокины и лактоферрин имеют
устойчивую тенденцию к повышению после
операции. Прием Имупрета способствовал нормализации уровня кортизола, лактоферрина и
интерлейина 1β, α-интерферона в более ранние
сроки, чем без препарата. Полученные результаты клинико-иммунологических исследований
свидетельствуют о целесообразности включения
препарата Имупрет в комплекс лечебных мероприятий, проводимых до и после проведения
тонзиллэктомии.

© О.Ф. Мельников, Ю.А. Дидиченко, 2008
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

105

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Н.А. КОМАШКО (КИЕВ, ИВАНО-ФРАНКОВСК; УКРАИНА)
ОБОСНОВАНИЕ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КАТАРАЛЬНЫМ РИНИТОМ ПРИ НАЛИЧИИ
СЕРОПОЗИТИВНОЙ РЕАКЦИИ НА ВИРУСЫ ГЕРПЕСА
Иммунологическое обследование 95
больных хроническим катаральным ринитом
(ХКР) при наличии серопозитивных реакций на
вирусы герпеса (1 и 2 типа и вирус ЭпштейнБарр) показало, что у них определись сдвиги в
системном и местном иммунитете, которые
могли быть охарактеризованы как диссоциированная иммунная недостаточность. В ротоглоточном секрете больных по сравнению со здоровыми донорами определялись более низкие
по сравнению с нормой уровни секреторного
иммуноглобулина А и лактоферрина. Системный гуморальный иммунитет характеризовался
повышенным содержанием цитокинов (гаммаинтерферона, интерлейкинов 1 и 8), снижением
уровня IgG и повышением IgA. Обращало внимание достоверно сниженное содержание в
крови больших гранулярных лимфоцитов, являющихся материальным носителем естественного киллинга, обеспечивающего противовирусную устойчивость, что совпадало с низким
уровнем деструктивной активности естественных цитолитических клеток (ЕЦК) периферической крови данной категории больных. Полученные данные явились основой для заключения о недостаточности противовирусного
иммунитета у больных ХКР с наличием герпесвирусной инфекции больных и поиска эффективных средств иммунореабилитации. Ис-

следования были проведены на клетках крови
20 больных ХКР с наличием серопозитивной
реакции на вирусы герпеса 1 и 2 типов и вирус
Эпштейн-Барра (ВЭБ) in vitro. Исследовали
исходные параметры цитолитической активности клеток крови в отношении метаболически
малоактивных клеток – мишеней (ядро содержащих эритроцитов кур) и изменения активности ЕЦК, наступающие после инкубирования с
препаратами – тималином, гропринозином, дибазолом и тиотриазолином. Кроме того, с применением моноклональных антител изучали
изменения в количестве клеток с экспрессией
кластеров дифференциации CD56 до и после
применения иммуномодуляторов.
Данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что практически все использованные иммуномодуляторы способствовали повышению числа клеток с экспрессией
антигена СD56, который является одним из
маркеров ЕЦК. Функциональная активность
этих клеток повышалась достоверно при инкубации с гропринозином и дибазолом (в 1,7-2,3
раза, соответственно).
Полученные результаты могут служить
основанием для использования иммуномодуляторов в комплексной фармакоиммунотерапии
больных хроническим катаральным ринитом с
наличием герепесвирусной инфекции.

© О.Ф. Мельников, Н.А. Комашко, 2008

О.Ф.МЕЛЬНИКОВ, Л.А. КУДЬ, С.В.ТИМЧЕНКО, Д.Д.ЗАБОЛОТНА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗМІНИ ВІДНОСНОГО КЛІТИННОГО СКЛАДУ ОСАДІВ РОТОГЛОТКОВОГО
СЕКРЕТУ У ХВОРИХ НА РИНОСИНУСИТ У РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ
Метою роботи була оцінка змін, що відбуваються у ротоглотковому секреті (РС) хворих різних вікових груп при захворюванні на
синусит у стадії загострення процесу та визначення можливості застосування методу визначення відносного клітинного складу РС для потреб отоларингології.
Досліджено чотири групи пацієнтів. Першу і другу склали відповідно здорові дорослі
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донори (32 особи) віком від 17 до 33 років та
діти (12 осіб) віком від 5 до 16 років. До третьої
та четвертої групи увійшли, відповідно, 11 дорослих хворих з загостренням хронічного риносинуситу та 8 дітей, з яких 6 були з загостренням хронічного гнійного гаймориту, а 2 – з гострим гнійним риносинуситом. Додаткову п'яту
групу склали 5 дітей, що входили до складу четвертої, але в яким було зроблено додаткове обЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

стеження РС через 9-15 діб – після проведеного
лікування антибіотиками цефалоспоринового
ряду, антигістамінним засобом (еріус), секретолітиком (синупрет), деконгестантом (ринозалін)
та фізіотерапевтичними методами з застосуванням пункцій запалених верхньощелепних пазух.
У всіх пацієнтів нестимульований нативний РС отримували зранку натщесерце без попереднього чищення зубів, центрифугували, а з
одержаного осаду робили мазки, які забарвлювали за Паппенгеймом. Співвідношення між
клітинами різних типів визначали на 100 підрахованих неушкоджених клітин. Статистичну
обробку результатів проводили з використанням
непараметричного критерію "U" Манна-Уітні.
Математичні розрахунки робили за допомогою
пакету програм для статистичної обробки біометричних даних WinPEPI.
Було показано, що клітинний осад РС як у
здорових донорів, так і у хворих на риносинусит
складається з епітеліальних клітин (ЕК) та нейтрофільних сегментоядерних лейкоцитів (НСЛ)
та лімфоцитів (ЛФ). Але співвідношення між
цими клітинами в різних дослідних групах відрізняється. Так, в середньому, наявність ЕК у
здорових дітей достовірно (рU=0,001) вище, а
НСЛ – менше ніж у здорових дорослих донорів і
становить відповідно 98,17 % проти 87,53 % та
1,67 % проти 11,66 %. Тоді як відносний вміст
ЛФ у дітей та дорослих в цих групах хоч і відрізняється, але недостовірно і дорівнює відповідно 0,17 % та 0,75 %. Тобто, у РС дітей виявля-

ється менша кількість клітин гематогенного походження, а у окремих осіб вони взагалі відсутні.
Активізація запального процесу в верхньощелепних пазухах супроводжується у дорослих лише достовірним зростанням вмісту ЛФ в
середньому до 3,00 %. Тоді як у хворих дітей
достовірно збільшується кількість як НСЛ до
17,88 % (рU=0,004) так і ЛФ до 1,25 %
(рU=0,006) на тлі суттєвого зменшення відсотка
ЕК до 80,88 % (рU<0,001). Такий результат з одного боку свідчить про більш високу реактивність осіб молодшого віку, а з іншого, що незалежно від віку хворих у них спостерігається хоч
незначне, але достовірне зростання відносного
вмісту ЛФ.
Між тим, проведене лікування суттєво не
змінює показників відносного клітинного складу
осаду РС у дітей. Тобто, досягнення у них позитивного клінічного результату не супроводжується відновленням стану слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, що може у подальшому
стати передумовою до виникнення рецидивів
захворювання або його хронічного перебігу.
Таким чином, дослідження відносного
клітинного складу нативного нестимульованого
РС може розглядатись як простий та інформативний метод діагностики, який дозволяє оцінювати результати лікування синуситу на рівні функціонального стану слизової оболонки верхніх
дихальних шляхів і відповідно визначати підходи до його подальшої оптимізації.

© О.Ф.Мельников, Л.А. Кудь, С.В.Тимченко, Д.Д.Заболотна, 2008

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
СИНУПРЕТ И ТИОЦЕТАМ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КАТАРАЛЬНЫМ
РИНИТОМ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
В пожилом возрасте у значительной части
больных различными хроническими инфекционно-воспалительными заболеваниями выявляются отклонения в параметрах иммунной системы , свидетельствующие о наличии у них иммунной недостаточности. Как показали наши
предварительные иммунологические исследования у больных хроническим катаральным ринитом (ХКР) имеется значительно больше различных отклонений в состоянии местного и системного иммунитета, чем у больных ХКР молодого возраста. В связи с этим был проведен
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

предварительный отбор противовоспалительных
и иммуномодулирующих препаратов, которые
потенциально могли бы улучшить состояние
иммунитета, течение ХКР и качество жизни таких больных. Для дальнейших экспериментальных и клинических исследований были отобраны новый отечественный комбинированный
препарат тиоцетам (тиотриазолин + пирацетам)
и хорошо зарекомендовавший фитопрепарат для
базовой терапии риносинуитов – синупрет, об
иммуномодулирующих особенностях которого
известно мало.
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Использовали комплекс современных методов иммунологии, позволяющий дать количественную и функциональную оценку влияния
препарата в норме и при иммунодефиците у животных различного возраста, а также тесты in
vitro, способные выявить основные точки приложения действия препаратов.
Проведенные экспериментальные исследования позволили установить, что тиоцетам в
условиях in vitro оказывал стимулирующее
влияние на клетки лимфоидного ряда (увеличение CD25+ клеток), способствовал экспрессии
на Т-лимфоцитах человека CD2-рецептора, достоверно стимулировал естественную клеточную
цитотоксичность (ЕЦК). В условиях эксперимента in vivo выявлено активирующее влияние
препарата на активность естественных цитотоксических клеток (ЕЦК) как у молодых, так и
«старых» животных. Выявлено достоверная
стимуляция формирования антителопродуцирующих клеток у старых животных.
Изучение иммуномодулирующей активности фитопрепарата синупрет показало, что в
условиях нормы препарат не влиял на антителопродукцию в селезенке животных различного
возраста и лишь частично восстанавливал ее у
«старых» животных при моделировании у них

иммунодефицитного состояния. Таким же образом препарат влиял на иммунную цитотоксичность клеток периферической крови при формировании у животных различного возраста иммунодефицитного состояния. Установлено, что
одним из механизмов регенерационного действия препарата синупрет является способность
увеличивать массу лимфоидных органов, прежде всего вилочковой железы.
Совместное применение у «старых» животных синупрета и тиоцетама приводило к выраженному аддитивному эффекту – активации иммунных процессов клеточного и гуморального
плана как в норме, так и, особенно, при иммунодефиците. Полученные данные позволяют рекомендовать использование препаратов в лечении
инфекционно-воспалительных заболеваний в пожилом возрасте, поскольку иммунодефицит, который формируется в этом возрастном периоде
складывается из естественного онтогенетического
фактора и иммунной недостаточности в силу воздействия сопутствующих заболеваний, изменений
в микро циркуляции. Кроме того, использование
тиоцетама за счет кардио- и гепатопротективного
влияния, усиления резистентности к стрессорным
влияниям существенно может повысить качество
жизни больных ХКР пожилого возраста.

© О.Ф. Мельников, Н.А. Пелешенко, 2008

Ю.В. МИНИН, Б.А. ЧЕРКЕСОВ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
СОСТОЯНИЕ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ
РИНОСИНУИТОМ КАК ОСНОВА ДЛЯ ВЫБОРА СРЕДСТВ ФАРМАКОТЕРАПИИ
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Хроническое течение полипозных риносинуитов (ПРС) рассматривается как проявление недостаточности защитно-приспособительных реакций со стороны иммунной системы,
которое возникает во многих случаях на основе
аллергизации организма (C.В. Рязанцев,1999;
В.Ф. Филатов и соавт, 2000; Д.И. Безбах, 2002) и
сопровождается рядом последующих изменений
со стороны системы иммунитета, которые в
сумме могут быть охарактеризованы как вторичный иммунодефицит. Целью исследований
было изучение типов иммунореактивности у
больных ПРС для создания диагностического
алгоритма и разработке подходов к противорецидивному лечению больных ПРС.
Клинически и лабораторно обследовано
43 больных ПР при повторном поступлении в
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клинику по поводу рецидивирования заболевания. Возраст обследуемых от 17 до 68 лет, женщин было 8 человек. З2 человека из числа больных оперированы 2 и более раз. Средняя длительность заболевания риносинуитом составляла 7 лет, кратность обострений в год – 2,4.
Анамнез включал данные по аллергическим
проявлениям у больных ПР (зудящая эритема,
крапивница, отек Квинке), частоте возникновения инфекционных – воспалительных заболеваний (ОРВИ, гнойный риносинуит, фурункулез),
наличию лимфаденита.
Материалом для иммунологических исследований служила сыворотка крови больных
ПРС, контрольную сыворотку получали от 20
практически здоровых людей – доноров Киевской городской станции переливания крови. Все
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

обследуемые находились вне стадии обострения
заболевания.
Исследовали содержание иммуноглобулинов различных классов, включая IgE и подкласс IgG4 , антитела белковому антигену полипов (метод Cole), ДНК клеток (Ana-sreen test) и
микробным антигенам гемолитического стрептококка, золотистого стафилококка, клебсиеллы. Кроме того в сыворотке крови больных исследовано содержание провоспалительного цитокина – интерлейкина-1β, противовоспалительного иентерлейкина-10 и антивирусного
цитокина и регуляторного фактора – интерферона-γ. В подавляющем большинстве тестов
использовали иммуноферментный метод, реактивы немецкого и российского производства,
иммуноферментный анализатор Stat-Fax-2100
(США).
На основании клинико-иммунологических исследований можно выделить три основных варианта иммунореактивности у больных

ПРС: 1) аллергический (у 48,8% больных); 2)
иммунодефицитный (гипоимунный) – до 37,2%
и 3) аутоиммунный – до 13,95% всех наблюдений. Кроме того, в 25,6% случаев наблюдали
смешанную форму, чаще всего аллергическую и
иммунодефицитную. Логично полагать, что определение характера иммунной реакции больного полипозным риносинуитом. наряду с данными клинического обследования является определяющим фактором для выбора адекватного
лечения данной категории больных и оценки
эффективности лечебных мероприятий. Поскольку доминирующей является аллергический
вариант иммунореактивности у больных ПРС,
то практически у всех больных в послеоперационном периоде применяли топический кортикостероид назонекс, а у больных с гипоиммунным
вариантом иммуномодуляторов – имунофан,
при смешанном варианте оба препарата. Предварительные наблюдения (6 мес) показали хорошую эффективность лечения.

© Ю.В. Минин, Б.А. Черкесов, О.Ф. Мельников, 2008

Ю.В. МІТІН, Я.Ю. ГОМЗА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА
У ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ГІПЕРТОНІЧНИЙ КРИЗ
Слухові розлади і вестибулярна дисфункція можуть часто супроводжувати цереброваскулярну патологію, про що свідчать результати
наших попередніх досліджень. Так, порушення
слуху і вестибулярної функції виявляються у
всіх хворих на церебральну гіпертонічну кризу,
і у приблизно 70% з них окрім центрального
рівня цих порушень виявляються розлади функції внутрішнього вуха. Хворі на дану патологію
перебувають на лікуванні у неврологічному відділенні і отримують різні схеми медикаментозного лікування. Але, на жаль, на наявність розладів внутрішнього вуха лікарі не звертають
відразу належної уваги, медикаментозне лікування, яке призначається, не дозволяє досягти
значущого відновлення лабіринтної функції. До
оториноларинголога хворі звертаються запізно,
коли зазначені порушення внутрішнього вуха
стають вже незворотніми. Це спонукало нас до
пошуку нових немедикаментозних способів лікування вестибулярних розладів у хворих на
судинні захворювання головного мозку, які б
доповнювали медикаментозну терапію, були би
прості у застосуванні, безпечні у використанні і
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ефективні по відношенню до відновлення вестибулярної функції.
Відомо, що калорична вестибулярна стимуляція холодною або теплою водою призводить до активації багатьох зон в контрлатеральній гемісфері головного мозку, тому може використовуватись для лікування головного болю та
вестибулярних порушень при деяких захворюваннях нервової системи. Згідно запропонованого нами способу калоричної вестибулярної стимуляції зовнішній слуховий хід зрошується 60
мл холодної води температури 25 або відповідно
49˚С на протязі 10 секунд. Процедура проводиться 1 раз на день на протязі 10 днів.
Метою даного дослідження було визначити ефективність застосування способу калоричної вестибулярної стимуляції для лікування порушень функції внутрішнього вуха у хворих на
церебральний гіпертонічний криз.
Методи дослідження: використовували
комплексне аудіологічне і вестибулометричне
обстеження хворих до та після курсу лікування.
Обстежили 60 хворих на церебральний гіпертонічний криз, 30 з яких складали основну
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групу, та на тлі загальної терапії церебрального
гіпертонічного кризу отримали курс калоричної
вестибулярної стимуляції, та 30 склали контрольну групу.
В результаті проведеного лікування у
хворих на церебральний гіпертонічний криз
відмічалась хороша переносимість калоричної
вестибулярної стимуляції. Побічної дії калоричної вестибулярної стимуляції не було зареєстровано в жодному випадку.
Наявність симптомів порушення функції
внутрішнього вуха була відмічена у 70,0% обстежуваних хворих як основної, так і контроль-

ної групи, та після проведеного лікування зберігалась у 33,3% хворих основної та 70,0% контрольної групи.
Висновки:
1) спосіб калоричної вестибулярної стимуляції є ефективним та безпечним способом
лікування порушень функції внутрішнього вуха у хворих на церебральний гіпертонічний
криз.
2) застосування калоричної вестибулярної
стимуляції при церебральному гіпертонічному
кризі вдвічі підвищує ефективність лікування
розладів внутрішнього вуха у таких хворих.

© Ю.В. Мітін, Я.Ю Гомза, 2008

Ю.В. МИТИН, Я.Ю. ГОМЗА (КИЕВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ
ОТИТОВ И СИНУИТОВ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Современные стратегии лечения воспалительных заболеваний ЛОР-органов подразумевают назначение системной антибиотикотерапии, так как только она обеспечивает эрадикацию возбудителя. При выборе антибиотика следует учитывать современные тенденции антибиотикорезистентности. Главным критерием,
по-прежнему, является возможность воздействия на основных возбудителей воспаления. В
этой связи при нетяжелом течении заболевания
предпочтительны антибиотики узкого спектра,
активные в отношении целевых патогенов – S.
Pneumoniae, S. Pyogenes, H. Influenzae. Антибактериальные препараты с более широким спектром следует резервировать для более тяжелых
случаев или высокой вероятности устойчивых
микроорганизмов. Достаточно высокой эффективностью при лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов обладают цефалоспорины.
Хорошо зарекомендовали себя пероральные цефалоспорины 3 генерации как препараты с
удобным режимом дозирования (1-2 раза в сутки), а также высоким уровнем антибактериальной активности по сравнению с цефалоспоринами предыдущих поколений в отношении пенициллин-резистентных пневмококков, H. influenzae и M. Catarrhalis, способные сохранять высокие концентрации действующего вещества в
слизистой оболочке околоносовых пазух и
среднего уха.
Огромное значение для успеха антибактериальной терапии играют пути введения и дли-

110

тельность приема антибиотиков. В настоящее
время считается, что при легком и среднетяжелом течении заболевания антибиотикотерапию
следует проводить препаратами, назначаемыми
внутрь. Так, наши исследования целесообразности применения цефалоспоринов 3 поколения в
ЛОР-практике более чем у 300 больных, демонстрируют эффективность, удобство применения
и безопасность Цефодокса для лечения воспалительных заболеваний ЛОР-органов и послеоперационного ведения ЛОР-больных.
При тяжелом течении заболевания лечение необходимо начинать с парентерального
введения, прежде всего внутримышечного, и
затем, по мере улучшения состояния, переходить на прием антибиотика внутрь (ступенчатая
терапия). Ступенчатая терапия предполагает
двухэтапное применение антибактериальных
препаратов: вначале парентеральное введение
антибиотика, при улучшении состояния (как
правило, на 3-4-й день) переход на пероральный
прием этого же или сходного по спектру препарата. Для проведения ступенчатой терапии мы
считаем наиболее удобным применение «Цефодокса» – полусинтетического антибиотика
группы цефалоспоринов 3-го поколения широкого спектра действия для приема внутрь.
Оригинальная схема ступенчатой антибиотикотерапи, разработанная нами, состоит в назначение ступенчатой терапии парентеральным
цефалоспорином 3 поколения (цефтриаксон 1 г 2
раза в день или цефотаксим 1 г 3 раза в день) в/м
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в течение 2-3 дней, затем при нормализации температуры тела переход на цефодокс 200 мг 2 раза
в день per os в течение 5 дней. Результаты наших
обследований 182 пациентов с тяжелым течением острого или обострения хронического гнойного синуита и 97 пациентов с тяжелым течением
острого гнойного среднего отита, пролеченных

по этой схеме с применением Цефодокса, демонстрируют быстрое успешное выздоровление всех
больных и доказывают существенное улучшение
качества их лечения за счет снижения затрат на
парентеральное введение лекарств, а также удобство и безопасность применения цефодокса у
тяжелых ЛОР-больных.

© Ю.В. Митин, Я.Ю. Гомза, 2008

Ю.В. МІТІН, Л.Р. КРИНИЧКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗМІНА АЕРОДИНАМІКИ ДІЛЯНКИ КЛАПАНА НОСА ПІСЛЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ НОСОВОГО ДИХАННЯ
Хірургічні втручання на носовій порожнині постійно вдосконалюються, і мають на меті
покращення, в першу чергу, функціонального
результату. Однак, недосконалість методів дослідження функції порожнини носа, а в деяких
випадках і їх повна відсутність, призвели до того, що прогнозування змін аеродинаміки в післяопераційному періоді базується лише на тлі
"правильної", з точки зору хірурга, корекції анатомії носової порожнини. Вибираючи спосіб
корекції ділянки клапана носа лише на підставі
геометричних показників, хірург не враховує
еластичність тканин, набряк тканин, рубцеві
деформації та інше.
Ми дослідили зміни швидкості повітря в
ділянці кута та дна клапана носа в передопераційному, ранньому та віддаленому післяопераційних періодах.
Протягом 1999-2008 років під нашим спостереженням знаходилося 418 хворих, які були
прооперовані з приводу наступної патології –
викривлення носової перегородки, хронічний
вазомоторний риніт нейровегетативная форма,
хронічний гіпертрофічний риніт, причому, у 325
хворих спостерігалася поєднана патологія. Хворим були проведені септопластика, вазотомія,
конхотомія, корекція латеральних хрящів. Під
час оперативного втручання ми намагалися досягнути оптимальних анатомічних розмірів ділянки клапана носа, а саме: площа входу носового клапана дорівнює 90 мм2, виходу – 20-30
мм2, периметр входу носового клапана – 40 мм,
периметр виходу – 25-30 мм, зовнішній кут
співпадає із внутрішнім і складає 15-25°, функціональний – 30-40°. Через тиждень, через 2 тижні після проведення оперативного втручання
та у віддаленому періоді строком від 1 до 5 років було проведено вимірювання швидкості по-

току повітря в ділянці клапана носа на вдиху та
видиху. Відносно передопераційних показників
в ділянці кута клапана носа швидкість потоку
повітря на вдиху збільшилася в перший тиждень
у середньому на 0,15 разів, через 2 тижні – збільшилась в 2,4 рази; в ділянці дна клапана носа
в перший тиждень швидкість потоку повітря
зменшилась в середньому на 0,16 разів, через 2
тижні – збільшилася на 0,28 рази. При дослідженні швидкості потоку повітря на видиху були отримані наступні результати: відносно передопераційних показників у ділянці кута клапана носа швидкість потоку повітря збільшилася в перший тиждень, у середньому на 0,27 разів, через 2 тижні – в 3,1 рази; в ділянці дна клапана носа в перший тиждень швидкість потоку
повітря зменшилася в середньому на 0,19 рази,
через 2 тижні – збільшилася в 1,8 разів. Через 2
тижні відповідність анатомічних розмірів ділянки клапана носа розмірам сформованим під час
оперативного втручання склало 82%, у віддаленому періоді – 64%. У віддаленому періоді швидкість повітря в ділянці кута клапана носа по
відношенню до передопераційних показників в
середньому склала на вдиху – збільшилася у 2,1
рази, на видиху – в 3,8 разів; в ділянці дна клапана носа на вдиху – збільшилась у 2,4 рази, на
видиху – в 2,6 рази.
28 хворих із даних обстежених хворих
звернулися у віддаленому періоді з повторними
скаргами на відчуття нестачі повітря на вдосі.
При дослідженні було виявлено феномен присмоктування крила носа до перегородки носа
під час вдиху. У всіх хворих була виявлена відносно більша різниця між перед- та післяопераційною швидкістю повітря в ділянці кута носа –
в середньому 2,7 рази та менша в ділянці дна
носа – в середньому 2,1 рази.

© Ю.В. Мітін, Л.Р. Криничко, 2008
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Ю.В.МІТІН, Л.Р.КРИНИЧКО, Н.Г.АКСЬОНОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
АРХІТЕКТОНІКА ПОРОЖНИНИ НОСА
У ХВОРИХ НА МІЦЕТОМУ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ
В останні роки значно збільшилася кількість хворих із одонтогенними захворюваннями
верхньощелепної пазухи. Одним із таких захворювань є міцетома верхньощелепної пазухи. Як
відомо, міцетома виникає внаслідок розвитку
грибів на слизовій оболонці верхньощелепної
пазухи на тлі благоприємних супутніх умов.
Найбільш суттєвими чинниками розвитку міцетоми вважають наявність у верхньощелепній пазусі матеріалу для пломбування каналів зубів та
порушення її вентиляції. Існує багато наукових
праць, в яких досліджується вплив зміненої аеродинаміки носової порожнини на виникнення та
перебіг різних захворювань верхньощелепної
пазухи, однак взаємозв’язок супутніх змін архітектоніки порожнини носа та частоти виникнення рецидивів міцетоми досліджено недостатньо.
Також немає єдиної думки щодо лікувальної тактики при міцетомі верхньощелепної пазухи.
Протягом 1998-2008 рр. під нашим спостереженням знаходилося 115 хворих із міцетомою верхньощелепної пазухи які в минулому не
мали скарг на носове дихання, із яких 41 були
чоловіки та 74 – жінки. Вік хворих складав від
15 до 72 років. 108 хворих вказували на лікування зубних каналів у стоматолога, 87 чітко
вказували на виникнення ускладнення під час
лікування – потрапляння пломбувального матеріалу у верхньощелепну пазуху, 7 хворих не
змогли вказати на факт лікування у стоматолога.
Час, який пройшов з моменту потрапляння матеріалу у пазуху до звернення до лікаря із оториноларингологічними скаргами в середньому
склав 7,5 років, причому давність захворювання
у тих хворих, які звернулись у період з 2002 по
2008 роки склала в середньому 3,4 роки. Всі
хворі були обстежені клінічно та лабораторно.

Усім хворим було проведено ендоскопічне дослідження носової порожнини та КТ приносових пазух. У всіх хворих патологічний процес
був однобічний. За результатами обстеження
було виявлено супутні зміни архітектоніки порожнини носа у 96 хворих, з яких – викривлення
носової перегородки – 79 хворих, причому викривлення у протилежний бік відносно хворої
пазухи було у 64 хворих; хронічний гіпертрофічний риніт – 21 хворий; хронічний вазомоторний риніт нейровегетативная форма – 61 хворий; concha bullaesa з боку ураження – 21 хворий.
Всім хворим було запропоновано хірургічне лікування. 78 хворих, які дали згоду на оперативне втручання увійшли до дослідної групи.
Хворі дослідної групи були розподілені на дві
підгрупи – до першої увійшли 35 хворих, яким
була проведена гайморотомія через передню
стінку верхньощелепної пазухи, до другої – 43
хворих, яким було проведено ендоназальну гайморотомію. 38 хворих, які категорично відмовились від хірургічного лікування склали контрольну групу. Хворим контрольної групи були
проведені пункції верхньощелепної пазухи з
періодичністю 2-3 рази на тиждень протягом 2-4
тижнів.
Результати лікування оцінювалися за відсутністю рецидиву захворювання. Рецидив захворювання у дослідній групі склав 9 хворих, з
яких 5 хворих були з першої підгрупи і 4 хворих
– із другої підгрупи. Строк спостереження був
від 1 до 10 років. У контрольній групі кількість
рецидивів захворювання склала 27 хворих, що
не дозволило вважати задовільним використання методу пункційного лікування міцетоми верхньощелепної пазухи.

© Ю.В.Мітін, Л.Р.Криничко, Н.Г.Аксьонова, 2008

В.І. НЕСТЕРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
CУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВИБІР АНТИГІСТАМІННИХ ПРЕПАРАТІВ
ПРИ ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЧНИХ РИНІТІВ
Постійний ріст частки хворих на алергічну патологію верхніх дихальних шляхів – патологію, яка значно погіршує якість життя пацієн-
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тів, потребує пошук нових методик чи удосконаленню існуючих. При лікуванні алергічного
риніту, сезонного чи цілорічного, використовуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

ються медикаментозні препарати різних фармакологічних груп: кромоглікати, топічні та системні стероїди, деконгестанти та ін.
Однак найчастіше призначаються саме
препарати, що блокують Н1-гістамінові рецептори. Препарат „Фрібріс” (Мілі Хелскере Лімітед, Великобританія), діючою речовиною якого
є дезлоратадін – первинний активний метаболіт
лоратадіну, відповідає усім сучасним вимогам
до антигістамінних препаратів.
Препарат дезлоратадіну – „Фрібріс” використовувався як монотерапія у 90 пацієнтів з
алергічним цілорічним чи сезонним ринітом.
Ефективність препарату буда доведена на
основі проведених клінічних досліджень. Препарат був ефективний щодо суб'єктивних симптомів (утруднене носове дихання, ринорея, свербіння у носі, приступи чхання) та об'єктивних

симптомів хвороби (покращення носового дихання, зменшення набряклості слизової оболонки носа та кількості слизового вмісту в носі, покращенням нюху).
Ефективність препарату „Фрібріс” підтверджувалась рядом лабораторних досліджень
(нормалізація еозинофілів у сироватці крові та в
мазках відбитках зі слизової носа, а також зниженням рівня загального Ig E до значень здорової людини).
Під час проведення клінічного дослідження даного лікарського засобу у жодного
хворого не було зареєстровано побічної дії препарату.
Препарат „Фрібріс”, виробництва Мілі
Хелскере Лімітед, Великобританія є препаратом
вибору при лікуванні хворих на алергічний цілорічний та сезонний риніт.

© В.І. Нестерчук, 2008

П.В. НЕЧИПОРЕНКО, О.Н.КОВАЛЬ (ДОНЕЦК)
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЯМ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ
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 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
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

счет уменьшения травматизации патологически
не измененных тканей.
Материалы и методы. В 1996-2007гг. по
предложенной методике (декларационный патент Украины № 60814А от 15.10.2003) нами
прооперировано 312 пациентов с хроническим
гнойным средним отитом, осложненным холестеатомой. Средний возраст наблюдающихся
больных составил 34,1 года. Сроки наблюдения
до 11 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 наружного 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 бором
диаметром до 1,5мм производили трепанацию
кости параллельно плоскости барабанного кольца от ямки наковальни между каналом лицевого
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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, костно-воздушного
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 12,6%.
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, О.Н.Коваль, 2008

С.Д. НИКИТЧИН, Е.О. СЛАВЧЕВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ФЛЕГМОНА ШЕИ ОТОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Классические особые формы мастоидитов, описанные Бецольдом, Муре, Чителли, при
которых возникает прорыв гноя из сосцевидного
отростка через нижнюю поверхность височной
кости и гнойный экссудат распространяется на
глубокие фасциальные пространства шеи, известны больше по данным литературы. В практике
ЛОР-врача чаще встречаются типичные формы
мастоидитов.
В нашей клинике была прооперирована
пациентка с особой формой мастоидита, осложнившегося флегмоной шеи.
Больная К. 69 лет, жительница Бердянского района. В 1948 году, в 9-летнем возрасте, была прооперирована по поводу хронического
гнойного среднего отита, производилась радикальная операция. После перенесенного хирургического лечения, периодически возникали
гноетечения из уха, а так же из свищевого хода
в заушной области (в области верхушки сосцевидного отростка), который сформировался после операции. В мае 2008 года, после перенесенной ОРВИ, у больной появились боли в
ухе и в области сосцевидного отростка, гноете-

чение из свищевого хода в заушной области,
припухлость и болезненность на шее ниже сосцевидного отростка, температуру до 39-40. В
ургентном порядке больной выполнена расширенная общеполостная реоперация. В сосцевидном отростке выявлена недовскрытая верхушечная клетка, гнойный экссудат, медиальная
стенка эпидермизирована. Сглажена задняя
стенка наружного слухового прохода, иссечен и
закрыт свищ.
Проведена операция на шее – заушный
разрез продлен на боковую поверхность шеи по
переднему краю кивательной мышцы, гнойный
экссудат обнаружен под кивательной мышцей.
Рана ушита, приживление произошло первичным натяжением.
Больная выписана через 18 дней, прогноз
благоприятный.
Таким образом, распространение процесса
на шею произошло через верхушку сосцевидного отростка. Возникшее осложнение связано с
недостаточной санацией верхушки сосцевидного
отростка во время первой операции, проведенной 60 лет назад.

© С.Д. Никитчин, Е.О. Славчева
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В.І. ОПРИШКО, К.О. КРАВЧЕНКО, В.Й. МАМЧУР (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ
Головним показанням до застосування
антибактеріальних препаратів є лікування та
профілактика інфекційних захворювань. У той
же час, є достатньо великий клінічний досвід,
що свідчить про так звані «неантибактеріальні
властивості» протимікробних засобів, як позитивні (підвищення больового порогу аміноглікозидами, протизапальна та імуномодулююча дія
макролідів), так і негативні, що погіршують
якість життя хворого. Так, фторхінолони, макроліди, деякі протигрибкові препарати (азоли,
триазоли) здатні блокувати калієвий канал та
подовжувати інтервал QT, що може призвести
до тяжких кардіологічних наслідків (Карпов
О.І., 2006). Відомо, що серед фторхінолонів
найменший вплив на калієві канали має офлоксацин, найбільший – спарфлоксацин. А серед
макролідів найменш кардіотоксичний – олеандоміцин, еритроміцин та джозаміцин, найбільш
токсичний – кларитроміцин. У світі настільки
серйозно ставляться до цього побічного ефекту
антимікробних препаратів, що деякі препарати з
цих груп були зняті з виробництва і заборонені
до застосування. Небезпека може збільшуватися
стосовно хворих похилого віку, особливо жінок,
при наявності захворювань серця, при супутньому лікуванні препаратами, що збільшують
тривалість інтервалу QT чи сповільнюють серцевий ритм, що призводить до гіпокаліємії, а
також при сполученні антибіотиків з препаратами інших груп, що конкурують на шляхах метаболізму та змінюють концентрацію одне одного.
Тому при призначенні фторхінолонів потрібно
обов’язково враховувати всі вище перелічені
фактори, вести лікарське спостереження, яке
при необхідності повинно супроводжуватись
електрокардіографічним контролем (А.В. Нікітін, К.В. Літовченко, 2002). Важливими побічними ефектами антимікробних препаратів є
ото-, нефротоксичність та здатність викликати
нервово-м’язову блокаду, що найбільш притаманна аміноглікозидам. Ототоксичність зумовлена здатністю аміноглікозидів руйнувати волоскові клітини вестибулярного та слухового аналізаторів та негативним впливом на слуховий
нерв. Аміноглікозиди, можливо, впливають на
систему активного транспорту, що приймає

участь у підтриманні електролітного складу ендолімфи. Зміни електролітного складу призводять до зниження електричної активності волоскових клітин та до порушення провідності нерва. Це призводить до загибелі волоскових клітин, що, у свою чергу, викликає дегенерацію
переддвірно-равликового нерва, і в результаті
виникає незворотня глухість. Ранні прояви ототоксичності можна усунути за допомогою іонів
кальцію (Goodman L.S., Hardman J.G., 2006). В
основі нефротоксичності аміноглікозидів лежить їх здатність пригнічувати активність фосфоліпаз, сфінгомієліназ та АТФаз, що призводить до порушення функцій мітохондрій та рибосом, спричиняє пошкодження канальцевого
епітелію та функціонування клубочків. Негативними властивостями антибіотиків є також нейро- та психотропні ефекти, що проявляються
частіш усього у вигляді запаморочення, головного болю, шуму у вухах, судом. Тому необхідно враховувати проконвульсантну активність
антибіотиків у пацієнтів, що мають в анамнезі
захворювання ЦНС, які супроводжуються підвищеною судомною готовністю мозку, а також
випадки, коли на фоні антибактеріальних препаратів з проконвульсивною активністю застосовуються лікарські засоби з інших груп, які
також понижують поріг судом, чи здатні потенціювати цей побічний ефект антибіотика. Аналіз
літературних даних свідчить про те, що частіше
за все просудомну активність демонструють
бета-лактами (карбапенеми, пеніциліни, цефалоспорини), фторхінолони, глікопептиди, лінкозаміди та ін. (Chow K.M., 2005; Norrby S.R.,
1996).
В останній час з’явилися повідомлення
про здатність такого цінного з мікробіологічної
точки зору респіраторного фторхінолону, як
гатифлоксацин, провокувати розвиток цукрового діабету другого типу у пацієнтів, схильних до
цього захворювання (Smith K.M., 2003). Цей
факт особливо треба враховувати у клінічній
практиці.
Таким чином, сучасний отоларинголог
повинен враховувати не тільки антибактеріальні, але й неантибактеріальні властивості антимікробних препаратів.

© В.І. Опришко, К.О. Кравченко, В.Й. Мамчур, 2008
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В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА ТЕРАПІЯ У ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
При хіміопроменевому лікуванні онкологічних хворих відбувається ураження печінки
лікарськими і хімічними речовинами, то ж для її
нормального функціонування слід застосовувати гепатопротектори, які захищають паренхіму
печінки від впливу негативних факторів, покращують функціональний стан гепатоцитів,
прискорюють процес їх регенерації, покращують процес травлення. Одним з таких універсальних гепатопротекторів є „Антраль” – препарат
з вираженою гепатопротекторною, мембраностабілізуючою, антиоксидантною, протизапальною, знеболюючою та імуномодулюючою дією.
Препарат не має жовчогінної дії, що дозволяє його застосовування без попередньої діагностики у пацієнтів з порушенням роботи жовчовивідних шляхів, проте стабілізація клітинних
мембран сприяє фізіологічній секреції жовчі, а
відновлення міжклітинних зв’язків – нормалізації її відтоку.
Завдяки наявності оксиметильної групи в
N-положенні бензольного кільця „Антраль” пригнічує процеси перекисного окислювання ліпідів
вільними радикалами та оксидантами, тим самим
сповільнюючи процес ушкодження гепатоцитів,
зменшує вираженість наслідків впливу гепатотоксинів, сприяє активації репаративних процесів у
гепатоцитах
та
нормалізації
структурнофункціонального стану печінки, активує ендогенну антиоксидантну систему організму. Збільшує рівень глікогену, підвищує синтез білка та
фосфоліпідів, відновлюючи таким чином білковосинтетичну і ліпотропну функцію печінки.
Механізм протизапальної дії препарату
заснований на його здатності пригнічувати фер-

мент циклооксигеназу, порушуючи синтез простагландинів та інших медіаторів запалення, так і
на пригніченні процесів вільно-радикального
окислювання і нейтралізації активних форм кисню. Анальгезуючий ефект пов’язаний із здатністю цього лікарського засобу пригнічувати синтез і активність брадикініну, простагландинів та
інших нейроактивних речовин, які підсилюють
чутливість больових рецепторів.
Імуномудулююча дія „Антралю” полягає
в збільшенні кількості Т-лімфоцитів, нормалізуючи їх молекулярний склад та імунорегуляторний індекс; зниженні рівня пептидів середньомолекулярної маси, що сприяє зменшенню виразності метаболічного токсикозу; підвищенні
фагоцитарної активності нейтрофілів і макрофагів; стимуляції продукції ендогенного інтерферону.
Також препарат сприяє прискоренню нормалізації біохімічних показників, а саме: активності сироваткових амінотрансфераз (АлАТ і
АсАТ) і лужної фосфатази, протромбінового
індексу, показника тимолової проби, вмісту білірубіну, рівня холестерину в крові, альбуміноглобулінового коефіцієнту за рахунок підвищення синтезу альбумінів у печінковій паренхімі, рівня аденозинтрифосфату у плазмі та еритроцитах.
В результаті застосування „Антралю” у 10
хворих на рак ротової частини глотки було
встановлено його безпечність та добру переносимість і сумісність препарату з антибактеріальними, детоксикуючими засобами, що дозволяє
включати препарат в різноманітні лікувальні
комплекси.

© В.В.Паламарчук, 2008

В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ
У ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Після функціональної резекції гортані з
приводу раку порушується захисна функція гортані. Тому в післяопераційному періоді слина та
рідка їжа потрапляють в процесі ковтання в дихальні шляхи, відкашлюючись при цьому через
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трахеостому, що веде до пульмонологічних
ускладнень у пацієнтів.
Для профілактики та лікування післяопераційних ендобронхітів, в найближчому післяопераційному періоді, в комплексній терапії
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

пацієнтів після органозберігаючих операцій на
гортані та ларингектомії нами застосовувався
Аксеф – сучасний цефалоспориновий антибактеріальний препарат, виробник NOBEL ILAC .
Цефуроксим – це β-лактамний антибіотик групи
цефалоспоринів. Має високу активність по відношенню до широкого спектру грампозитивних
та грамнегативних аеробних і анаеробних мікроорганізмів.
Аксеф відрізняється широким антимікробним спектром, низьким зв’язком з білками плазми крові (всього 33 %), який забезпечує швидкість його проникнення у всі органи і тканини
організму людини з утворенням ефективних
бактерицидних концентрацій, зменшенням ймовірності розвитку резистентності мікроорганізмів, стійкістю до β-лактамаз, добре переноситься, наявністю двох форм випуску препарату для
ступеневої антимікробної терапії (ін’єкційної –
750 мг цефуроксиму натрію для в/в, в/м введення і таблетованої форми – 500; 250 мг №10; 20
цефуроксиму аксетіл) та оптимальним співвідношенням ціна – якість.
Також до переваг Аксефу належить мінімальний ризик розвитку дисбіозу кишечника

при пероральному прийомі препарату: цефуроксиму аксетіл є проліками, після перорального
прийому цефуроксиму аксетіл швидко гідролізується в слизовій тонкої кишки до активного
з’єднання – цефуроксиму та виводиться 90 %
дози в незмінному вигляді з сечею.
Нами в клініці ЛОР – онкології Інституту
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
АМНУ були обстежені 20 хворих після функціональних латеральних резекцій гортані та ларингектомій.
Препарат Аксеф виявився ефективним
для профілактики післяопераційних ускладнень
та лікування ендобронхітів: 1,5 г Аксефу в/в за
30 хвилин до операції, потім через 8, 16 годин
по 750 мг, ступенева терапія починалася з в/в
введення Аксефу 750 мг 3 рази на добу на протязі 3-х діб, а в наступні дні перорально по 500
мг 2 рази 5 діб.
Лікування препаратом Аксеф дозволило
відновити хворим дихання та харчування через
природні шляхи на 5-й день після операції, зменшити час перебування хворого в стаціонарі на
2 доби та вчасно розпочати післяопераційний
курс хіміотерапії.

© В.В.Паламарчук, 2008

М.Б. ПІОНТКОВСЬКА (ОДЕССА)
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ
ПОРОЖНИНИ НОСУ ТА НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ
Наш підхід до оптимізації променевої терапії полягав у певному вдосконаленні відомих
рутинних технологій за рахунок застосування
РКТ на етапах планування лікування і власне
лікування.
Променева терапія як самостійний метод
лікування проведена 246 пацієнтам із первинними злоякісними пухлинами порожнини носа
(66 спостережень), верхньощелепної пазухи (54
спостережень) і пазух решітчастої кістки (123
спостереження).
Для злоякісних пухлин порожнини носу
максимальна тривалість безрецидивного періоду
зареєстрована при базальноклітинному і низькодиференційному раку, верхньощелепної пазухи – при плоскоклітинному незроговілому раку,
пазухах решітчастої кістки – при цистаденокарциномі.
У 51 хворого для оцінки реакції пухлини
на променеву терапію визначали динаміку ліЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

нійних розмірів центрального перетину пухлини
на КТ зображеннях. Дослідження проводили до
початку терапії, після отримання хворим
СОД=20 Гр і через 2,5 міс після закінчення терапії.
На групі з 29 хворих із плоскоклітинним
незроговілим раком верхньощелепної пазухи
показана можливість оцінки радіочутливості
пухлини за динамікою рентгенівської густини
центрального перетину новоутворення в процесі
рентгеноконтрастування при КТ-дослідженні.
Розроблений спосіб визначення радіочутливості
пухлини здійснюється таким чином. До і після
рентгеноконтрастування проводять гістографічний аналіз рентгенівської щільності структури
зображення пухлини діафрагмою площею 0,5
см² і при підвищенні мінімальної, середньоарифметичної і максимальної густини на 20 од. Х і
більше, але не менше ніж на 4 центральних зрізах пухлини в аксіальній площині, визначають
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відносно високу радіочутливість при дистанційній гамма-терапії.
Висновки. Трирічна виживаність хворих
без ознак рецидивування в групі з вірогідним

підвищенням густини більш ніж на 20 од. Х
становила 46,7 %, в групі з відсутністю або невірогідним незначним підвищенням густини –
28,6 %.

© М.Б. Піонтковська, 2008

М.С. ПЛУЖНИКОВ, С.А. КАРПИЩЕНКО, И.А.СКИДАНОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ВОЗМОЖНОСТИ КОНТАКТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ
В УДАЛЕНИИ ПАПИЛЛОМ ПОЛОСТИ НОСА
Контактная лазерная техника открывает
широкие возможности в лечении доброкачественных новообразований полостей носа и носоглотки, таких как папилломы, кровоточащие
полипы перегородки носа, гемангиомы, ангиофибромы и т.д. На сегодняшний день наиболее
остро стоит вопрос хирургического лечения папиллом, отличающихся от других новообразований полости носа частым рецидивированием
и возможностью малигнизироваться. Они составляют 15% от всех доброкачественных опухолей данной локализации и 11% от всех папиллом верхних дыхательных путей. В этиологии
респираторного папилломатоза наиболее часто
встречаются 6 и 11 типы вируса папилломы человека (ВПЧ). Клинические проявления заболевания обусловлены размерами папиллом и площадью поражения. Соответственно небольшие
солитарные папилломы могут не давать никакой
симптоматики, а опухоли большого размера,
занимающие обширную поверхность слизистой
полости носа или распространяющиеся в придаточные пазухи носа, будут проявляться разной
степенью затруднения носового дыхания, частыми носовыми кровотечениями, что связано с
обильной васкуляризацией опухолевой ткани.
Удаление солитарных папиллом в преддверии носа производится Nd:YAG или полупроводниковым лазерами в контактном режиме
при выходной мощности 4-5 Вт. Раневая поверхность обрабатывается дополнительно лазерным лучом для обеспечения максимальной
абластичности и гемостаза. Проведение данной
манипуляции возможно в амбулаторных условиях.
Что касается распространенного папилломатоза с вовлечением в процесс носоглотки

или околоносовых пазух наиболее эффективным
является метод лазерной интерстициальной
термотерапии (ЛИТТ), проводимый под эндоскопическим контролем в условиях местной
анестезии. В толщу папилломы на несколько
секунд вводится кварцевое волокно Nd:YAG
лазера в разогретом состоянии для предотвращения кровотечения. Правильно проведенная
манипуляция сопровождается изменением цвета
папиллом на молочно-белый, что обусловлено
белковой денатурацией и нарушением кровообращения в зоне воздействия, вследствие интерстициального разогрева ткани до 60°С. Самоотторжение разрушенной ткани происходит в течение нескольких дней, не вызывая кровотечения.
Вышеуказанные методы успешно применяются на кафедре оториноларингологии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Выводы
Контактная лазерная хирургия является
оптимальным методом лечения папиллом полости носа. Исключая возможность развития
кровотечения она решает основную проблему
других способов удаления папиллом Использование эндоскопического контроля при проведении манипуляции дает возможность визуальной
оценки воздействия лазера. ЛИТТ обеспечивает
хороший клинический результат при удалении
массивных разрастаний папиллом, занимающих
значительную площадь, в том числе и с распространением в придаточные пазухи носа. Бескровность устраняет необходимость выполнять
тампонаду носа, что позитивно сказывается на
состоянии больного и течении основного заболевания и дает возможность в ряде случаев выполнять удаление папиллом амбулаторно.

© М.С. Плужников, С.А. Карпищенко, И.А.Скиданова, 2008
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М.С. ПЛУЖНИКОВ, Л.В. КОЛОТИЛОВ, С.А. КАРПИЩЕНКО, В.Е. ПАВЛОВ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГА
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В ОБЛАСТИ ГОРТАНИ
Применение эндоскопических методов
диагностики и лечения заболеваний гортани в
настоящее время широко распространено в
практике оперирующих отоларингологов. Нет
сомнений в том, что выполнение прямой ларингоскопии и хирургических манипуляций в области гортани требует условий общей анестезии
и миорелаксации. При этом основными задачами анестезиолога, является обеспечение адекватной вентилляции легких и глубины анестезии. Возможно выполнение эндоскопических
операций с сохранением самостоятельного дыхания пациента, применяя ингаляционный наркоз или внутривенную анестезию с сохранением
дыхания. В этом случае редко удается достигнуть достаточной глубины анестезии, что приводит к выраженным гемодинамическим реакциям. Отсутствие миорелаксации приводит к
постоянным движениям в области опреационного поля, что существенно затрудняет работу хирурга при работе с микрохирургическим инструментарием. Применение миорелаксантов вызывает необходимость в использовании искуственной вентилляции легких. Существует несколько способов проведения ИВЛ: оротрахеальная интубация эндотрахеальными трубками
малого диаметра 6-7 мм; превентивное наложение трахеостомы с закрытием трахеостомы в
конце операции или в послеоперационном периоде; струйная вентилляция через катетер малого диаметра (1,5-2,0 мм), проведенный в дыхательные пути через операционный ларингоскоп или отдельно от него; транстрахеальное
введение катетера. В случае использования интубационной трубки или наложения трахеостомы проводится традиционная ИВЛ в стандартных режимах наркозно-дыхательной аппаратуры. При струйной вентилляции через катетеры

малого диаметра применяются специальные высокочастотные респираторы, которые обеспечивают необходимый уровень газотока, для поддержания функции внешнего дыхания пациента.
В настоящее время на рынке представлено множество ВЧ-респираторов отечественных и зарубежных фирм применяемых в клинической
практике. Основными параметрами управления
ВЧ-респираторов являются: f - частота дыхательных циклов в минуту, отношение времени
вдох и выдоха, рабочее давление. Наиболее часто анестезиологом выставляются "стандартные"
параметры струйной вентилляции: f от 100 до
150 циклов в минуту, отношение времени вдоха
к выдоху 1:1 или 1:2, рабочее давление в пределах 1,5-2,5 атм. Контроль адекватности газообмена при этом осуществляется по движениям
грудной клетки, цвету кожных покровов, сатурации. При этом анестезиолог имеет лишь приблизительное представление о минутной вентиляции легких – основном параметре газообмена.
При сравнении минутного объема вентилляции
аппаратов разных фирм-производителей (Спирон-601, Chirana, Monsoon) и ВЧ-вентилятора
собственного производства, выяснилось, что
минутный объем значительно различается, при
одинаковых исходных параметрах. Минутный
объем, производимый ВЧ-респиратором зависит
от электронного блока управления, электромагнитного клапана, редуктора и элементов подсоединения к пациенту (проводящие трубки,
присоединительные элементы, катетер). Использование катетеров различной длинны и
диаметра приводит к изменению минутной вентиляции. Это необходимо учитывать в клинической практике анестезиолога, особенно при длительных операциях у пациентов с высоким операционным риском.

© М.С. Плужников, Л.В. Колотилов, С.А. Карпищенко, В.Е. Павлов, 2008
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В.І. ПОПОВИЧ, Д.Т. ОРІЩАК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
СТАН МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА
ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНІЙ ПРИГЛУХУВАТОСТІ СУДИННОГО ГЕНЕЗУ
Частою причиною сенсоневральної приглухуватості (СНП) є серцево-судинні порушення, зокрема – гіпертонічна хвороба, атеросклероз, вертебро-базилярна недостатність та
інші.
Мета даної роботи: дослідити стан мікроциркулярного русла бульбарної кон’юнктиви у
хворих із СНП судинного генезу.
Для вирішення поставленої мети було обстежено 22 хворих віком від 32 до 65 років (жінок – 13, чоловіків – 9). Обстежених було розділено на дві групи. До І групи (10 чол.) увійшли
хворі з гострою СНП, яка виникла на фоні гіпертонічної хвороби (гіпертонічний криз) та
вертебробазилярної недостатності. Давність захворювання становила від 5 днів до 1 місяця. До
ІІ групи (12 чол.) увійшли хворі з хронічною
СНП з давністю захворювання більше 2-3 років.
Діагностика СНП базувалась на скаргах
хворих, даних анамнезу захворювання, загально-клінічного обстеження, акуметрії та аудіометрії. Дослідження змін мікроциркулярного русла
кон'юнктиви проводили з допомогою щілинної
лампи ЩЛ-2Б. Результати мікроскопії оцінювали по системі В.С. Волкова і співавторів (1976),
яка включає в себе периваскулярні зміни, зміни
форми судин, внутрішньосудинні зміни.
Контрольна група включала 10 практично здорових людей віком від 35 до 65 років (чоловіків – 4, жінок – 6). У практично здорових
людей при біомікроскопії визначається гомогенний, швидкий, ламінарний кровотік. Артеріоли і венули представляють собою паралельно
розташовані судини, співвідношення діаметрів
яких складає 1:2, 1:3. Кон'юнктивальний індекс
(КІ) – 2,20±0,20 балів.
Хворі з гострою СНП (I група) скаржились на раптове зниження слуху, шум у вухах.
Аудіометрична крива мала низпадаючий характер із зниженням слуху до 30-50 дБ. Під час бульбарної мікроскопії – архітектоніка судинного
рисунку майже не змінювалась. Вздовж поодиноких судин відмічено периваскулярний набряк,
артеріоли звужені, венозна частина русла повнокрівна, дещо розширена, потік крові сповіль-

нений. Діаметр артеріол – 20,00±1,49, венул –
39,64±0,85 мкм. КІ становив – 6,80±0,58 балів.
Після проведенного лікування у 8 хворих
відмічено покращення слуху за суб'єктивними і
об'єктивними даними (зниження порогів на 1520 дБ). Відповідно у даних пацієнтів при бульбарній мікроскопії зменшився КІ до 4,80±0,37
балів. Периваскулярний набряк відсутній, діаметр венул зменшився (38,93±0,51 мкм,
p<0,001). В капілярах і венулах однорідний ламінарний кровотік.
У хворих з хронічною СНП (II група)
відмічено зниження слуху до 35-75 дБ, шум у
вухах, головокружіння. Зміни мікроциркулярного русла кон’юнктиви очного яблука більш виражені. КІ становив 10,17±0,48 балів (p<0,001) в
порівнянні з нормою. Більш виражені переваскулярні зміни: набряк, в поодиноких випадках
геморагії. Швидкість кровотоку сповільнена, в
капілярах зернистий кровотік, в окремих венулах – агрегація еритроцитів. Поодинокі судини
ставали звивистими з нерівномірним калібром.
Венули розширені до 41,43±0,51 мкм (p<0,02),
діаметр артеріол становив 20,35±0,01 мкм
(p<0,001).
Після проведеного лікування у 3 хворих
відмітили незначне покращення. Зменшився
шум у вухах, зникло головокружіння. За даними
аудіометрії слух покращився на 5-10 дБ. Практично не змінився КІ, дещо зменшився периваскулярний набряк, кровотік сповільнений, агрегації еритроцитів у венулах не відмічалось, зберігалась звивистість судин.
Оскільки кон’юнктивальна мікроциркуляція представляє собою статистично правильний взірець системної мікроциркуляції, проведені дослідження показали, що при гострій СНП
зміни в мікроциркуляторному руслі мають зворотній характер, а при хронічній – не зворотній.
Таким чином, вивчення стану мікроциркуляторного русла кон’юнктиви ока при сенсоневральній приглухуватості судинного ґенезу
може служити одним із додаткових методів діагностики і прогнозування ефективності лікування.

© В.І. Попович, Д.Т. Оріщак, 2008
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“АСПІРИНОВА ТРІАДА” – МЕТАБОЛІЧНА ХВОРОБА
Поліпоз носа з бронхіальною астмою і
непериносимістю аспірину носить назву "Аспіринова тріада" (АТ). Непереносимість ацетилсаліцилової кислоти, як правило, поєднується з
хронічним, часто поліпозним риносинуїтом і
неатопічною БА середньоважного чи важкого
перебігу, яка вимагає призначення глококортикоїдів. Клінічно хронічний РС з поліпозом носа,
який характеризується еозинофільним запаленням, супроводжується непереносимістю ацетилсаліцилової кислоти від 25 до 65% випадків
Хронічний риносинуїт з рецидивуючим
поліпозом, як правило, передує бронхіальній
астмі. Пацієнт хворіє на риносинуїт протягом
кількох років до першого епізоду реакції, викликаної прийомом аспірину чи препарату, що
містить саліцилати. Реакція супроводжується
посиленням закладеності носа, ринореєю і часто
ін'єкованістю склер, виникає впродовж кількох
годин після прийому препарату.
Гіперчутливість або непереносимість до
ацетилсаліцилової кислоти сьогодні пояснюється неімунологічними механізмами, оскільки визначити сенсибілізацію до вказаного препарату
ні при бронхіальній астмі, ні при риносинуїті не
вдається. Сьогоднішній погляд на патогенез полягає в порушенні метаболізму арахідонової
кислоти внаслідок прийому аспірину або інших

НПЗП. Але вказане порушення обміну з запуском всього патогенетичного ланцюга виникає у
хворих при відсутності прийому даних препаратів, а одноразовий їх прийом приводить до різкого погіршення перебігу вже існуючої патології.
При цих умовах мова йде про конститутивну недостатність ЦОГ і як наслідок розвиток
хвороби обміну ліпідів або метаболічної хвороби (МХ). В таблиці наведений структурнологічний взаємозв’язок патогенезу МХ і АТ.
Конститутивна недостатність обумовлена дефектним геном, який кодує фермент ЦОГ. Це
призводить до порушення метаболізму ненасичених жирних кислот, в першу чергу арахідонової. Метаболізм арахідонової кислоти переключається на ліпооксигеназний шлях та перекисне
окислення ліпідів, при цьому синтезується велика кількість лейкотрієнів, які спричинюють
розвиток еозинофільного запалення слизової
оболонки дихальних шляхів. Це проявляється
розвитком хронічного риніту, поліпозного риносинуїту, бронхіальної астми, тромбоцитопатії
та гастропатії. При цьому дані захворювання
резистентні до традиційної терапії, що складає
велику медичну проблему. Нове розуміння патогенезу аспіринової тріади допоможе вирішити
цю складну проблему.
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EBV – АСОЦІЙОВАНА ПАТОЛОГІЯ ГЛОТКИ У ДІТЕЙ
Вірус Епштейн-Барра, або EBV-вірус відноситься до групи герпес вірусів, який поряд з
гострою формою інфекції – інфекційниим мононуклеозом, здатний викликати ряд хронічних
процесів. Вхідними воротами EBV інфекції є
слизова оболонка носоглотки, через яку збудник
проникає у носоглотковий мигдалик, де є Влімфоцити, і далі у фарингеальні лімфатичні
вузли. Завдяки наявності специфічних рецепторів на поверхні В-лімфоцитів, EBV прикріплюється до клітини і проникає в неї. Інфіковані
клітини посилено розмножуються. Клінічно це
проявляється запальною реакцією лімфоїдної
тканини глотки – аденоїдит, тонзиліт, реґіонарний лімфаденіт. В результаті збільшуються в
розмірах аденоїдні вегетації, піднебінні мигдалики, реґіонарні лімфатичні вузли. Після перенесеного захворювання антитіла проти капсидного (VCA) і ядерного (ЕВNA) антигенів можуть зберігатися все життя, ймовірніше за все,
за рахунок персистенції EBV в організмі. Таким
чином, клінічне видужання не збігається за часом зі звільненням організму від вірусу. Навіть
після одужання у дітей дуже часто залишаються
збільшеними аденоїдні вегетації, піднебінні мигдалики, реґіонарні лімфатичні вузли. Це спричиняє утруднене носове дихання, хропіння вночі, гугнявість, зниження слуху, зниження пам'яті
та уваги деформації зубного ряду, формування
аденоїдного типу обличчя.
Під нашим спостереженням в дитячій
ЛОР-клініці знаходилось 50 дітей у віці до 15
років з лабораторно верифікованою EBV інфекцією. На догоспітальному етапі всім дітям
проводилось консервативне лікування, яке в
жодному випадку не дало очікуваних результатів.

З діагностичною метою всім дітям проведена полімеразна ланцюгова реакція, що підтверджувала наявність збудника в крові. При імуноферментному методі виявлено, що у 42 дітей
ІgG-EBNA > 300 м.о. і у 8 дітей ІgG-EBNA м.о.
<100.
У кожного із пацієнтів під час огляду виявлено аденоїдні вегетації ІІ-ІІІ ступеня, у більшості – гіпертрофія піднебінних мигдаликів ІІ-ІІІ
ступеня, збільшення задніх шийних лімфатичних
вузлів, печінки та селезінки. Клініко-лабораторні
дані свідчили про наявність хронічної персистуючої EBV інфекції в стадії загострення.
Після огляду суміжними спеціалістами
(інфекціоніст, імунолог, гематолог) в якості передопераційної підготовки всім пацієнтам проводилась противірусна терапія. В результаті
проведеного лікування у 12 дітей зареєстрована
значна регресія клінічної симптоматики, величини аденоїдів і мигдаликів. Оперативне втручання у них визнано не показаним. У інших 38
дітей під загальним знеболенням проведена
аденотомія, у 13 із них аденотомія з тонзилотомією. Після оперативного лікування відмічалось
відновлення носового дихання, значне покращення слуху, пройшла гугнявість.
Через 2-3 міс всім 50 пацієнтам призначена протирецидивна противірусна терапія. При
річному динамічному спостереженні в жодному
випадку не виявлено рецидиву аденоїдиту чи
аденоїдних вегетацій.
Таким чином, дітей з рецидивуючою патологією лімфоїдного апарата глотки і ознаками
системного ураження лімфатичної системи, необхідно обстежувати на предмет наявності EBV
інфекції з визначенням подальшої лікувальної
тактики.
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НЕІНВАЗИВНА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ СИНУЇТІВ
Лікування гострих риносинуїтів (ГРС), як
правило, не передбачає госпіталізації хворого і
проводиться в амбулаторному режимі. Бажання
вплинути на всі ланки етіопатогенезу РС призводить до призначення 4-5, а іноді і більше різнопланових препаратів. Це особливо прослідковується при неінвазивній методиці, оскільки
відмову від пункції фахівці намагаються компенсувати посиленою медикаментозною терапією,
що має ряд своїх недоліків.
Метою нашого дослідження було підвищення ефективності неінвазивного лікування
хворих на гострі риносинуїти на основі розробки та обґрунтування оптимальної тактики в залежності від функції співусть пазух.
Під нашим спостереженням знаходилось
130 первинних хворих на гострий верхньощелеповий риносинуїт. Всім хворим призначалось
лікування, що включало немедикаментозні методи (режим, вживання достатньої кількості рідини, відволікаюча терапія) і стартову медикаментозну монотерапію засобом для лікування
синуїтів – „Sinufоrte”. Кожному пацієнту проводилось щоденне одноразове ендоназальне введення препарату.
Через три дні лікування, після комплексної клініко-ендоскопічно-комп'ютерно-томографічної оцінки його ефективності, хворі були
розділені на групи, критеріями формування яких
були динаміка регресії симптомів захворювання
і функціональна спроможність співустя верхньощелепової пазухи.
Призначення стартової терапії препаратом з комплексною дією, тропного до слизової
оболонки верхніх дихальних шляхів –
„Sinufоrte” привело до значної регресії
суб’єктивної симптоматики і виразного симптоматичного ефекту вже на третій день лікування практично у всіх 130 хворих. У 73 пацієнтів із функціонуючим співустям (56,1% – І
група) відмічалась позитивна динаміка як по
проявах риніту (закладеність, виділення з носа,
реактивні явища в носі), так і синуїту (біль голови і в проекції пазухи, реактивні явища і виділення в середньому носовому ході). Продовження монотерапії препаратом цикламена у
цих пацієнтів привело до повного їх одужання
на 7-й день.

У 27 пацієнтів з частковим (20,7% – ІІ
група) або у 30 з повним (23% – ІІІ група) блоком співустя на третій день лікування
„Sinufоrte” відмічалась виразна позитивна динаміка по проявах риніту: у них значно зменшилась закладеність носа, кількість виділень і реактивні явища в носовій порожнині. Проте спільним для пацієнтів цих груп була наявність хоть і
менших, як до лікування, але досить виразних
реактивних явищ в середньому носовому ході.
Це свідчило, на наш погляд, про збереження
явищ синуїту. Доповнення в групі ІІ монотерапії
„Sinufоrte” системними деконгестантами дозволило досягнути одужання на 7-8 день практично
у всіх хворих з частково блокованим співустям.
У пацієнтів ІІІ групи повний блок співустя був викликаний, на наш погляд, глибокими
запальними змінами слизової оболонки, оскільки ніяких аномалій будови остіомеатального
комплексу, які могли спричинити такий блок не
було виявлено. Тому монотерапія „Sinufоrte”
була доповнена системною антибіотикотерапією
і деконгестантами. У більшої частини хворих
цієї групи – 16 із 30 або 12,2% – це дозволило
добитись швидкої динаміки і одужання на 10
день лікування. Ще у 14 із 30 або 10,7% хворих
з недостатньо активною динамікою на 5-й день
лікування проведено малоінвазивну маніпуляцію – зондування пазухи через природнє співустя. Відновлення його прохідності вже через кілька годин привело до значного покращання
роботи мукоциліарного транспорту і активного
фізіологічного очищення пазухи, якому сприяли
ефекти дії „Sinufоrte”. На 10-11-й день у цих
хворих залишались мінімальні реактивні явища
в середньому носовому ході, а ефект лікування
оцінювали як одужання.
Запропонована тактика лікування з використанням стартової монотерапії „Sinufоrte” і її корекція в залежності від ефективності, яку визначає
функціональна спроможність співусть пазух, забезпечує високий терапевтичний ефект і зручність
застосування, запобігає поліпрагмазії і нераціональній антибіотикотерапії. Вона може успішно використовуватись не тільки оториноларингологами,
а і лікарями першого контакту – спеціалістами
загальної практики – сімейної медицини, до яких,
як правило, звертаються такі пацієнти.

© В.І.Попович, В.М.Рижик, П.Ф.Дудій, В.М.Ванченко, І.В.Попович, Н.М.Кудерська, 2008
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

123

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛЬГІНУ ПІСЛЯ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ
Після тонзилектомії пацієнти скаржаться
в найближчі дні на болі в горлі при ковтанні, які
починаються через кілька годин після закінчення операції і, звичайно, інтенсивність їх підсилюється на ніч. Через біль при ковтанні у хворих утруднюється прийом їжі, а у деяких пацієнтів він стає неможливим. Для зменшення болю
в горлі після тонзилектомії застосовуються різні, іноді дорогі медикаменти.
З метою ліквідації чи зменшення болю в
горлі при ковтанні ми запропонували досить простий медикаментозний спосіб – прийом досередини 2% розчину анальгіну по столовій ложці 3
рази на день (перед вживанням їжі). Ідея застосування даного методу виникла в 1972 р., коли я
після тонзилектомії випробував його на собі.
Прийом досередини столової ложки цього розчину за 20-30 хв перед вживанням їжі сприяв зникненню болю і давав можливість безболісно при-

йняти їжу. Після цього через деякий час болі при
ковтанні з’являлись знову, але чимраз були менш
інтенсивними. В подальшому ми застосували цей
метод у 123 хворих після двобічної тонзилектомії. Пацієнтам досередини призначали 2% розчин
анальгіну, починаючи з другого дня після операції і продовжували до 6-7-го дня (до виписки із
стаціонару) по столовій ложці 3 рази на день (за
20-30 хв до прийому їжі). Із 123 хворих 103 відмітили зникнення болю після вживання 2% розчину анальгіну, 20 – його зменшення.
Таким чином, прийом досередини столової ложки 2 % розчину анальгіну сприяє зникненню або зменшенню болю в горлі при ковтанні. Однак тривалість знеболювального ефекту даного препарату недовга (20-30 хв). На основі наших спостережень можна рекомендувати
цей простий спосіб для впровадження в клінічну
практику.

© Г.С. Протасевич, 2008

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, Є.В. ГЛУХ, О.В. СТАХІВ, М.І. КЛІЩ,
П.В. КОВАЛИК, Е.В. САВЧУК, В.А. БАШИНСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ЕПСИЛОНАМІНОКАПРОНОВОЇ КИСЛОТИ
ПЕРЕД ТОНЗИЛЕКТОМІЄЮ
Найчастішим ускладненням, що виникає
під час і після тонзилектомії, є кровотеча. Частота післяопераційної кровотечі при тонзилектомії складає від 0,1 до 24% (Ю.Е. Еременко,
2006). Зниженню частоти кровотечі і ступеню
крововтрати сприяють: ретельне обстеження
хворого в доопераційний період, удосконалення
техніки видалення мигдаликів, застосування при
зупинці кровотечі з тонзилярних ямок під час
операції місцевих гемостатичних середників
(спирту, тромбіну, епсилонамінокапронової кислоти, перекису водню та ін.).
З метою гемостазу під час операції, ми застосували епсилонамінокапронову кислоту. За
20-30 хв до хірургічного втручання хворі отримували досередини порошок епсилонамінокапронової кислоти: дорослі – 1 г, діти – 0,5 г.
Під нашим спостереженням знаходилось
146 хворих на хронічний декомпенсований тонзиліт віком від 10 до 45 років, яким була прове-
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дена двобічна тонзилектомія. Операцію виконували під місцевою інфільтраційною анестезією
1% розчином новокаїну з адреналіном 1:1000.
Анестетик вводили в 3 точки: у верхній відділ
задньої піднебінної дужки, посередині передньої піднебінної дужки, у перехідну складку
передньої піднебінної дужки. Спочатку анестезували лівий мигдалик, потім правий. Для досягнення знеболення використовувалось біля 10
мл анестетика на обидва піднебінні мигдалики.
Техніка операції була одна і та ж. Застосовувались ідентичні інструменти. Затискачем
захоплювали лівий мигдалик, відтягували його
досередини, скальпелем проводили кругову насічку через край передньої і задньої піднебінних
дужок, через яку заходили розратором і вилущували мигдалик з капсулою до нижнього полюса. Нижній полюс зрізали петлею Бохона.
Для цього кінець затискача продівали в петлю,
захоплюючи ним відшарований мигдалик ближЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

че до верхнього полюса, петлю просували на
основу нижнього полюса і затягували. Після
цього на затискачі вводили 1 – 2 марлеві кульки
в тонзилярну ямку і притискували ними ложе
цієї ямки. В міру просочування кров‘ю марлевих кульок їх міняли кілька разів до тих пір, поки кульки не забарвлювались кров‘ю. Аналогічним чином видаляли правий мигдалик.
Пацієнти були розподілені на дві групи:
основну: (76), які перед операцією отримували
епсилонамінокапронову кислоту, і контрольну
(70), котрим дана кислота не використовувалась.
Критеріями оцінки ефективності застосування
епсилонамінокапронової кислоти була величина
крововтрати, що визначалась кількістю марлевих кульок, використаних для притискання тонзилярних ямок до повної зупинки кровотечі.

Так, у хворих, що отримували перед операцією
епсилонамінокапронову кислоту, тонзилярні
ямки ставали „сухими” при використанні 2-4
марлевих кульок. При цьому у 4 (5,26%) пацієнтів використано по одній марлевій кульці на
обидві тонзилярні ямки і вони навіть не були
червоними, а лише рожевими. У інших 72
(94,74%) хворих застосовано по 3-4 марлеві
кульки. В контрольній групі для зупинки кровотечі використовувалось по 6-9 марлевих кульок.
З них у 54 (77,14%) осіб застосовано по 6-7 марлевих кульок, а у 16 (22,86 %) – по 8-9.
Таким чином, застосування порошка епсилонамінокапронової кислоти досередини перед тонзилектомією пришвидшує звільнення
тонзилярних ямок від крові, що можна пояснити
її кровозупинною дією.

© Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда, Є.В. Глух, О.В. Стахів, М.І. Кліщ, П.В. Ковалик, Е.В. Савчук,
В.А. Башинський, 2008

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, Ю.М. АНДРЕЙЧИН, І.А. ГАВУРА, О.В. СТАХІВ, О.В. ГОВДА,
Є.В. ГЛУХ, Е.В. САВЧУК, М.І. КЛІЩ, В.А. БАШИНСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СЕКРЕТОЛІТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ СИНУПРЕТ
В ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ГНІЙНИХ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВИХ СИНУЇТІВ
Гострий верхньощелеповий синуїт є одним з найчастіших запальних захворювань серед інших навколоносових пазух. Важливою
патогенетичною ланкою у виникненні даної патології є набряк слизової оболонки порожнини
носа, який особливо виражений в природних
співустях верхньощелепових пазух. Проблема
лікування цього захворювання є актуальною в
сучасній оториноларингології. Це зумовлено
цілим рядом факторів, серед яких є зниження
реактивності організму, зростання кількості антибіотикорезистентних штамів, збільшення частоти та тяжкості риногенних ускладнень. Тому
головним в лікуванні верхньощелепових синуїтів є відновлення дренажу та вентиляції верхньощелепових пазух, адекватна антибактерійна
терапія.
Завдання адекватної антибактерійної терапії може бути успішно вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів, але відновлення дренажних особливостей
слизової оболонки пазух та видалення секрету в
загальні шляхи міграції слизу по верхніх дихальних шляхах може бути проблематичним через
складні особливості анатомічної будови пазух
та високу в’язкість слизу (А.В. Цимар, 2002).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Ми застосували секретолітичний препарат синупрет в комплексному лікуванні гострих
гнійних верхньощелепових синуїтів. Синупрет
представляє собою комбінований препарат, що
містить компоненти рослинного походження.
Він сприяє видаленню виділень з верхньощелепових пазух, зменшенню набряку слизової оболонки та відновленню її захисних властивостей.
Під нашим спостереженням знаходилось
44 хворих на гострий верхньощелеповий синуїт
віком від 18 до 45 років. Пацієнти були розподілені на дві групи: основну (24), в схему лікування яких вводили синупрет, та контрольну (20),
які лікувалися за традиційною схемою. Синупрет призначали в дозах, які відповідали рекомендаціям фірми-виробника (Bionorica-Германия).
В комплекс лікування включали антибактерійні
препарати, судинозвужувальні краплі до носа. Із
24 хворих основної групи у 10 діагностовано
однобічний гнійний верхньощелеповий синуїт
(у 5 – правобічний, у 5 – лівобічний), у 14 – двобічний гнійний верхньощелеповий синуїт.
Критеріями оцінки ефективності лікування була суб’єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль, відчуття більш
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легкого перебігу захворювання, відчуття більш
швидкого одужання) та риноскопічна картина
(відсутність виділень в середньому носовому
ході, колір, вологість, консистенція слизової
оболонки порожнини носа, об’єм верхньощелепової пазухи, відсутність виділень в пазусі). При
аналізі результатів лікування відзначено інтенсивніший регрес симптомів запалення серед пацієнтів основної групи.
Так, 87 % хворих, що отримували синупрет, вказували на зникнення, 13 % – на зменшення секреції з носа, 96 % – на зникнення головного
болю, 69 % – на відчуття більш легкого перебігу
захворювання, 46 % – на відчуття більш швидко-

го одужання (на 4-6-й день лікування); в контрольній групі ці показники були майже наполовину
нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалася
на 4-6-й день лікування у 78% пацієнтів. Слизова
оболонка носа у них мала рожевий колір, була
нормальної вологості, нормальної консистенції,
без виділень, прохідність носа виявилась нормальною; у осіб контрольної групи риноскопічна
картина нормалізувалася на 4-6-й день лікування
в 48% випадків. Таким чином, застосування секретолітичного препарату синупрет в комплексному лікуванні гострих гнійних верхньощелепових синуїтів підвищує ефективність терапії хворих з даною патологією.

© Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин, І.А. Гавура, О.В. Стахів, О.В. Говда, Є.В. Глух,
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Г.С.ПРОТАСЕВИЧ, О.І.ЯШАН, Ю.М.АНДРЕЙЧИН, М.І.КЛІЩ, І.А.ГАВУРА, О.В.СТАХІВ,
Є.В.ГЛУХ, О.В.ГОВДА, Е.В.САВЧУК, Д.В.БЕРЕГОВИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗНЕБОЛЕННЯ ДИКАЇНОМ І ЛІДОКАЇНОМ
ПРИ ПУНКЦІЇ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОЇ ПАЗУХИ
Пункція верхньощелепової пазухи належить до найбільш розповсюджених хірургічних
втручань в оториноларингології (Н.С. Иоффе,
1989). Вона виконується під різними видами
знеболення.
Ми провели порівняльну оцінку анестезії
дикаїном і лідокаїном при пункціях верхньощелепової пазухи. Всього за період з 1964 до 2008
року нами було виконано 9842 пункцій у 1968
осіб віком від 13 до 68 років.
Пункції проводились за загальноприйнятими правилами: через нижній носовий хід, відступивши на 2 см дозаду від переднього кінця
нижньої носової раковини під самим місцем прикріплення її до латеральної стінки носа. Для проколу пазухи користувались голкою Куликовського. При цьому застосовували два види аплікаційного знеболення: 2% розчином дикаїну і 10%
розчином лідокаїну. До цих анестетиків додавали
адреналін в розчині 1:1000 із розрахунку 1 крапля адреналіну на 1 мл анестетика. Анестетиком
тричі змащували слизову оболонку нижнього
носового ходу. Крім того, проводили змащування
середнього носового ходу з метою скорочення
слизової оболонки, розширення природнього вивідного отвору пазухи і покращення відтоку з неї
промивної рідини. Дикаїн був використаний при
8900 пункціях, а лідокаїн при – 942. Лідокаїн ми
почали застосовувати в останні роки.
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При застосуванні цих анестетиків спостерігались деякі ускладнення, але вони виникали
значно частіше при використанні дикаїну, ніж
лідокаїну. Так, ускладнення під час змащування
слизової оболонки носа 2% розчином дикаїну з
адреналіном 1:1000 мали місце в 108 (1,21%)
спостереженнях. Це були ускладнення загального характеру. З них в 97 випадках відмічалась
загальна слабкість, збліднення обличчя. В 10
спостереженнях, крім того, мало місце запаморочення. Це були юнаки віком 13-15 років. Вказані явища виявились короткочасними, швидко
пройшли і цим пацієнтам пункція проведена без
подальших ускладнень. В 1 випадку при виконанні аплікаційної анестезії 2% розчином дикаїну з адреналіном 1:1000 зразу після початку
знеболювання хворий знепритомнів. Це був 46річний чоловік.
Ускладнення під час змащування слизової
оболонки носа 10% розчином лідокаїну з адреналіном 1:1000 мали місце 6 разів (0,62%). Це
також були ускладнення загального характеру.
Серед них в 5 випадках відмічалась загальна
слабкість, збліднення обличчя. У 1 пацієнта ,
крім того, було запаморочення голови. Це були
також особи молодого віку. Ускладнення швидко пройшли.
Ускладнення при аплікаційній анестезії
дикаїном (лідокаїном) у спостережуваних пацієнЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

тів, очевидно, наступили від передозування анестетика і появи в результаті цього інтоксикації.
Для попередження інтоксикації дикаїном
(лідокаїном) потрібно слідкувати за тим, щоб не
передозувати анестетика. З цією метою змащують слизову оболонку носа не більше 3 разів.
При цьому слід завжди віджимати ватничок,
щоб видалити надлишок препарату. При суворому дотриманні цих правил подібних ускладнень звичайно не спостерігається.
Таки чином, оцінюючи результати аплікаційної анестезії 2% розчином дикаїну і 10%
розчином лідокаїну, слід відмітити, що при їх

застосуванні можуть виникати ускладнення,
пов’язані з інтоксикацією цими анестетиками.
Але вони майже в 2 рази частіше бувають при
використанні дикаїну. Явища інтоксикації дикаїном (лідокаїном) наступають переважно у молодих осіб. Тому при застосуванні цих анестетиків у молодих пацієнтів потрібно підходити з
обережністю, дотримуючись вказаних вище запобіжних заходів. Хоча явища інтоксикації дикаїном можливі і в старших людей. При виборі
анестетика для проведення пункції верхньощелепової пазухи перевагу слід віддати лідокаїну,
як менш токсичному препаратові.
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, Є.В. ГЛУХ, І.А. ГАВУРА, О.В. СТАХІВ, О.В. ГОВДА,
Ю.М. АНДРЕЙЧИН, Е.В. САВЧУК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ТОНЗИЛЬГОН
В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
Загострення хронічного тонзиліту (ангіна)
– захворювання, що доволі часто зустрічається в
практиці багатьох фахівців (оториноларингологів, педіатрів, терапевтів, інфекціоністів). При
даній патології застосовується загальне і місцеве лікування. Враховуючи позитивні результати
використання препарату тонзильгон при гострих і загострених синуїтах, гострих катаральних
середніх отитах (С.Э. Яремчук, 2002), ми застосували його в комплексній терапії загострення
хронічного тонзиліту.
Тонзильгон представляє собою суміш рослинних інгредієнтів (одуванчик лікарський,
горіх грецький, танін, трава тисячолітника, трава хвоща польового, корінь алтея, квітки ромашки). Комплекс діючих речовин сприятливо
впливає на перебіг захворювання і забезпечує
швидке покращення стану за рахунок багатогранної дії.
Під нашим спостереженням знаходилось 14 хворих з загостренням хронічного то-

нзиліту віком від 12 до 40 років. Пацієнти
скаржились на головний біль, підвищення температури тіла в межах 37,5-38,5 ºС, біль в
горлі при ковтанні.
При отофарингоскопії відмічалась набряклість і гіперемія піднебінних мигдаликів, тобто
явища катарального запалення останніх. Тонзильгон застосовувався за наступною схемою: 1-й
тиждень 25 крапель дорослим і 15 крапель дітям
6 разів на добу, 2-й тиждень – 5 разів на добу, 3й тиждень – 4 рази на добу, 4-й тиждень – 3 рази
на добу.
Лікування виявилось ефективним. У хворих, що отримували в комплексі лікування тонзильгон, раніше нормалізувалась температура,
покращувалось самопочуття, ніж у осіб без
включеня в схему терапії цього препарату.
Таким чином, наші спостереження підтверджують доцільність застосування препарату
тонзильгон в комплексній терапії загострення
хронічного тонзиліту.
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, І.А. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, А.П. КОВАЛИК, О.В. СТАХІВ,
Є.В. ГЛУХ, Е.В. САВЧУК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРОСМОЛЯРНОЇ МАЗІ „ЛЕВОМЕКОЛЬ”
ПРИ ПІДСЛИЗОВІЙ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА І КОНХОТОМІЇ
Метою даної роботи було вивчення ефективності місцевого застосування мазі на водорозчинній основі „Левомеколь” у хворих, одномоментно оперованих з приводу деформації перегородки носа і гіпертрофії нижньої носової
раковини. Поліетиленоксиди, що входять в основу цієї мазі, володіють дегідратуючою дією на
тканини і на мікробні клітини, які містяться в
них, підсилюють антибактерійну активність левоміцетину, активно зв’язують запальний ексудат (К.Ф. Ягудин, Р.К. Ягудин, 2004).
Під нашим спостереженням знаходилось
38 хворих на деформацію перегородки носа,
поєднаною з гіпертрофією нижньої носової раковини, яким одномоментно виконана підслизова резекція перегородки і конхотомія. Перевага
віддавалась ощадливим підслизовим операціям
на перегородці носа і підслизовій конхотомії.
Після закінчення операції носову порожнину
тампонували марлевими турундами, просоче-

ними відповідною маззю. В залежності від типу
використаної мазі пацієнти були розподілені на
дві групи: основну (22), яким тампонада носа
проводилась з застосуванням мазі „Левомеколь”, і контрольну (16), де носову порожнину
тампонували з використанням 5-10% лініменту
синтоміцину. Результати оцінювали за інтенсивністю „післяопераційного” риніту, що відмічався на другий день після видалення турунд з
порожнини носа і проявлявся гіперемією, набряком слизової оболонки, слизовими виділеннями, деяким звуженням носових ходів. У пацієнтів основної групи ці явища були виражені в
меншій мірі, ніж у осіб контрольної групи.
Таким чином, використання гіперосмолярної мазі „Левомеколь”для тампонади порожнини носа при одномоментній підслизовій
перегородки і конхотомії зменшує вираженість „післяопераційного” риніту у оперованих хворих.
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ФАРМАКОЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ АДЕНОТОМІЇ
Аденотомія – одна з розповсюджених
операцій в оториноларингології. За даними літератури (И.Е. Стклянкин, 1961; Б.П. Степанов,
1962; А.М. Талышинский, В.Ф. Косенко, 1987;
Е.Н. Единак и соавт., 1988), доля аденотомії серед інших видів оториноларингологічних хірургічних втручань коливається від 6,5 до 40,9%.
Природньо, що знеболення при цій операції
продовжує представляти інтерес для поглибленого вивчення. Аденотомія у малих дітей часто
здійснюється без застосування знеболювальних
засобів. Серед чотирьох видів знеболення при
цій операції (місцева анестезія, гіпноз, наркоз,
звукова анельгезія) частіше використовується
місцева анестезія (аплікаційна чи інфільтраційна). Аплікаційне знеболення здійснюється розчинами кокаїну, дикаїну, димедролу, ринокаїну,
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піромекаїну, леокаїну, новокаїну чи прополісу,
інфільтраційне – розчинами новокаїну чи тримекаїну.
Під нашим спостереженням знаходилось
356 хворих віком від 5 до 48 років, оперованих
під місцевим фармакознеболенням (аплікаційним чи інфільтраційним). Для аплікаційної анестезії використовувались розчини дикаїну, димедролу чи лідокаїну, а для інфільтраційного –
розчини новокаїну чи лідокаїну. Так, у 189 хворих операція виконана під дикаїновою анестезією. При цьому застосовувався 1-2% розчин дикаїну з адреналіном 1:1000. Анестетик закрапували в загальні носові ходи при запрокинутій
назад голові. Дітям до 10-річного віку дикаїн не
застосовували, враховуючи його токсичність у
цій віковій групі.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

У 30 дітей при аденотомії був використаний водний розчин димедролу в дозуваннях, що
залежали від віку дитини. У дітей до 10 років
застосовували 5 % розчин димедролу, у старшому віці – 10%. Анестетик закрапували в загальні носові ходи також при запрокинутій назад
голові.
У 18 дітей старшої вікової групи видалення аденоїдів проведено під знеболюванням
10 % розчином лідокаїну з адреналіном 1:1000.
Його закрапували в ніс також при запрокинутій
назад голові. Анастезія при аденотомії у дорослих відрізняється від такої у дітей. Дорослим
вимагається більш ретельна анестезія, ніж дітям.
Крім закрапування в ніс 2% розчину дикаїну, ми
проводили ще і інфільтраційну анестезію 1%
розчином новокаїну з адреналіном 1:1000 чи 2%

розчином лідокаїну також з адреналіном 1:1000.
Під новокаїновою анестезією виконано 96 аденотомій, під лідокаїновою – 23. Для анестезії
користувались довгою тонкою голкою, яку проводили через порожнину носа з обох боків, а
також через порожнину рота, попередньо зігнувши її так, щоб, огинаючи піднебінну занавіску,
вона могла проникнути в носову частину горла.
На знеболення використовувалось біля 4 – 5 мл
анестетика. Така анестезія дозволяла планомірно і ретельно видалити аденоїдні вегетації.
Таким чином, у дітей нами застосовувалась аплікаційна анестезія з використанням 2%
розчину дикаїну, 5-10% водного розчину димедролу чи 10% розчину лідокаїну, у дорослих –
інфільтраційна анестезія 1% розчином новокаїну чи 2% розчином лідокаїну.
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С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА)
НАЗАЛЬНЫЕ ДЕКОНГЕСТАНТЫ – ЗА И ПРОТИВ
Насморк – наиболее частый симптом
ОРВИ, отражающий воспаление слизистой оболочки носа. Наиболее тягостным симптомом
при этом является назальная обструкция, которая сопровождается тяжестью, болью в голове и
околоносовых пазухах. Учитывая вышеизложенное, понятно, что применение лекарственных средств, купирующих насморк при ОРВИ,
не только улучшает самочувствие пациента, но
и предупреждает развитие возможных осложнений.
Деконгестанты
(сосудосуживающие
препараты):
£1- адреномиметики (фенилэфрин);
£2- адреномиметики (оксиметазолин, ксилометазолин, нафтазолин);
Препараты, которые способствуют видилению норадреналина (эфедрин, псевдоэфедрин,
амфетамин);
Препараты, которые улучшают утилизацию норадреналина (кокаин, трициклические
антидепрессанты)
Назальные деконгестанты. Недостатки:
• При длительном местном применении
оксиметазолин, ксилометазолин, нафазолин и
др. вызывают развитие синдрома “рикошета” и
так называемого медикаментозного ринита, поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

этому применение таких препаратов должно
быть ограничено 5-7 днями, не более.
• По механизму действия все деконгестанты являются a-адреномиметиками, причем
они могут селективно действовать на a1-или a2рецепторы, либо стимулировать и те и другие.
• Носовые капли, в форме которых выпускается подавляющее большинство деконгестантов, практически невозможно дозировать,
так как большая часть введенного препарата тут
же стекает по дну полости носа в глотку. В этом
случае не только не достигается необходимый
лечебный эффект, но и возникает угроза передозировки препарата.
• Сегодня установлено, что назальные деконгестанты останавливают мукоциллиарный
транспорт на 4-6 часов, что выключает процесс
самоочищение околоносовых пазух при воспалительном процессе, способствует задержке секрета, его нагнаиванию и хронизации процесса.
• Учитывая, что практически все вещества, попавшие на слизистую оболочку носа сразу
же всасываются и через несколько минут оказываются в русле крови, они способны оказывать
и системное неблагоприятное действие, которое
больше приписывают системным деконгестантам.

129

Системные деконгестанты
Для перорального приема предназначены
псевдоэфедрин, фенилпропаноламин и фенилэфрин, причем они практически всегда назначаются в комбинации с антигистаминными препаратами – лоратадином, цетиризином, хлорфенамином, карбиноксамином. Деконгестанты для
перорального приема не вызывают развития
медикаментозного ринита, но во время курса
лечения ими могут появиться бессонница, тахикардия, повышение артериального давления.
Являясь психостимуляторами, эти препараты
считаются допингом у спортсменов, они с
большой осторожностью должны использоваться у детей и подростков.
Побочные действия деконгестантов
• Прием системных деконгестантов вызывает сужение всех кровеносных сосудов и
стимулирует ЦНС: может появиться нервозность, раздражительность, беспокойство и бессонница. Возможные побочные проявления в
результате системной вазоконстрикции включают повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений, нарушение сердечного ритма, сердцебиение. К заболеваниям, которые могут усугубиться при
приеме симпатомиметиков, относятся гиперто-

ния, сердечные заболевания, сахарный диабет и
гипертиреоидизм.
• Стимуляция деконгестантами альфаадренергических рецепторов может приводить к
сокращению мочевого сфинктера, препятствуя
оттоку мочи у мужчин.
• Стимуляция альфа-адренергических рецепторов глаза вызывает слабое расширение
зрачка и повышение внутриглазного давления изза сужения угла передней камеры глазного яблока, однако побочные явления при закрытоугольной глаукоме минимальны; побочные реакции
при открытоугольной глаукоме не описаны.
Так что делать?
Какое из двух зол выбрать?
• Лучше всего вообще не использовать
никаких деконгестанов!
• Если трудно дышать – промойте нос,
попарьте ноги, примите муколитики и антигистаминные препараты.
• Не применяйте никакие местные тепловые или физиопроцедуры!
• Закапывание физиологического раствора и осторожное отсасывание отделяемого маленькой спринцовкой может временно уменьшить заложенность носа у младенцев и маленьких детей.

© С.М. Пухлик, 2008

В.М.РАХМАНОВ, Д.І.КЛИМЕНКО, Р.В.РАХМАНОВ (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИГЛУХУВАТИХ ТА ГЛУХИХ ОСІБ
ІЗ СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ
Проблеми, обумовлені розвитком синдрому хронічної втоми (СХВ) у осіб різних вікових та соціальних груп, набувають особливої
актуальності у зв`язку із значною поширеністю
цієї патології останнім часом, яка спричиняє до
пониження роботоспроможності людини, втрати
нею життєвих пріоритетів і цілей і, таким чином, порушення і обмеження життєдіяльності. В
літературі підкреслюється, що найчастіше СХВ
виявляється у осіб із сенсорними порушеннями,
коли обмежується інформаційний простір людини, її можливості до спілкування та
об`єктивного сприйняття навколишнього середовища.
Метою дослідження було вивчити особливості клінічних проявів СХВ у хворих з патологією органа слуху та обґрунтувати сучасну
методику психофізіологічної реабілітації таких
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осіб для оптимізації реадаптації їх в суспільстві.
В умовах клініки проведене комплексне
клініко-експериментальне та експериментальнопсихологічне обстеження 84 інвалідів з тяжкими
ураженнями органа слуху віком від 7 до 44 років (54 особи жіночої статі та 30 осіб чоловічої
статі). Всім хворим проведене оториноларингологічне обстеження з комплексною оцінкою
слухової
функції
та
експериментальнопсихологічні дослідження для оцінки порушень
психічної діяльності. Використані діагностичні
тести дозволяли виявити патологічну стомлюваність, порушення уваги, мислення, пам`яті,
оцінити экстра-, інтраверсії та рівень нейротизму, визначити патопсихологічні особистісні
особливості, тип патопсихологічного регістрасиндрому, а також сформувати програму адекЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

ватних психотерапевтичних реабілітаційних
заходів.
Згідно з прийнятою в Україні класифікацією порушення слухової функції приглухуватість III ступеню діагностовано у 35 осіб, IV
ступеню – у 27 і практична глухота, коли хворий сприймав лише окремі звуки, - у 22 осіб.
За результатами дослідження психічної
сфери встановлено, що для хворих з сенсоневральною втратою слуху характерними були порушення, які сприяли розвитку СХВ, а саме:
передхворобні психічні розлади (виявлено у 28
осіб); органічні тривожні розлади (нозологічна
форма захворювання F06.4 за МКХ-10 – у 20
осіб); органічні емоційно-лабільні розлади
(F06.6 – у 14 осіб); неврастенічний невроз (F48.0
– у 12 осіб); обсесивно-фобічні розлади (F40.1 –
у 4 осіб); емоційно-нестійкі розлади особистості
(F60.3 – у 6 осіб).
В залежності від тяжкості патології органа слуху, супутніх захворювань і виявленої психосоматичної патології всім хворим проведена
психофізіологічна реабілітація за розробленою
професором В.М.Рахмановим схемою, спрямованою на: покращання слухової та мовної функцій; зменшення та ліквідацію психопатологічної
симптоматики, у тому числі депресивних явищ,
емоційно-лабільних розладів; підвищення вольових якостей і почуття власної гідності; від-

новлення духовних та професійних взаємозв`язків з оточуючими особами та ін.
Проведений аналіз результатів психофізіологічної реабілітації показав досить високу її
ефективність, зокрема виявлено покращання
слухової та мовної функцій у всіх пацієнтів,
причому у 30 осіб зменшився ступінь тяжкості
приглухуватості, а у 54 – слух покращав у межах визначеного ступеня тяжкості порушення
слуху.
Завдяки проведенню психотерапевтичних
заходів та загостренню слуху відбулися суттєві
зрушення у психологічному статусі хворих. Важливим з практичної точки зору було покращання у всіх хворих динамічних показників діяльності, що виявлялося підвищенням стійкості
різних видів діяльності до різноманітних навантажень. Сукупність позитивних зрушень у соматичному стані, психоемоційному і психологічному статусі сприяло підвищенню стійкості
хворих до розумового і фізичного стомлення та
утоми взагалі.
Таким чином, виконана нами робота дозволяє стверджувати, що проведення заходів
психофізіологічної реабілітації за методикою
професора В.М. Рахманова дозволяє оптимізувати слухову та мовну функції у хворих з патологією органа слуху, покращати їх психічну діяльність та ліквідувати синдром хронічної втоми.

© В.М.Рахманов, Д.І.Клименко, Р.В.Рахманов, 2008

Л.Г. РОЗЕНФЕЛЬД, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, В.А. ДУБОК, А.В. ШИНКАРУК, Д.А. ЗИНЧЕНКО,
Н.А. ПЕЛЕШЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ БИОАКТИВНОГО МАТЕРИАЛА «СИНТЕКОСТЬ» С ЦЕЛЬЮ
РЕКОНСТРУКЦИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ НОСА
Несмотря на очевидный прогресс пластической и реконструктивно-восстановительной
хирургии головы и шеи, дальнейшее ее развитие
тормозится из-за отсутствия универсальных
пластических материалов, пригодных для имплантации. Использование аутокости и аутохряща, безусловно, имеет ряд неоспоримых преимуществ перед применением гомологических и
аллопластических матералов, однако сопряжено
с нанесением дополнительной травмы пациенту,
увеличением длительности операции и продолжительности периода реконвалесценции. Поэтому, проблема поиска новых материалов для
имплантации сохраняет свою актуальность.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Цель. Усовершенствовать способы пластической реконструкции косметических и
функциональных дефектов носа с применением
биоактивного синтетического материала «Синтекость».
Синтекость – представляет собой новый
тип композиционных биоактивных керамических материалов для восстановления костной
ткани – так называемые биоактивные керамические композиты «Синтекость». Эти материалы
прошли все технические и клинические испытания и включены в Государственный Реестр изделий медицинского назначения Украины (Биоактивный керамический композит для восста-
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новления костной ткани СИНТЕКОСТЬ, Свидетельство о государственной регистрации
№3653/2005, согласно приказу Государственной
службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения от 28.01.2005).
Особенности материалов из группы биокомпозитов «Синтекость» состоят в том, что
они представляют собой биоактивные неорганические композиционные материалы, которые
содержат разные компоненты, в том числе все
фазовые и химические компоненты и их сочетания. Благодаря этому удается достаточно точно
планировать взаимодействие этих материалов с
организмом, предусматривать образование пор
или фрагментацию имплантата непосредственно
в организме, регулировать прочность, остеокондуктивные свойства, скорость резорбции материала или отдельных его компонентов, улучшить механические свойства имплантатов и регулировать изменение эти свойств во времени.
Поскольку количество отдельных компонентов
можно изменять в широких пределах, определенные варианты биокомпозита «Синтекость»
оказываются практически аналогичными почти
любому из известных биоактивных неорганических материалов, или их свойства могут быть
плавно изменены в сравнении со свойствами
подобных известных материалов в желательном
направлении. Найденные закономерности сочетания отдельных компонентов усиливают их
действие. В этом смысле биокомпозиты «Синтекость» представляет собой комбинацию из
хорошо апробированных в мировой практике
биоактивных неорганических материалов, объединенных в едином композите.
Биологические свойства биокомпозита
«Синтекость» полностью подтверждены на стадии доклинических и разнообразных клинических испытаний. В частности, выполнены более
300 операций имплантации различных вариантов биокомпозита экспериментальным животным, на части этих операций проведено гистологическое изучение процессов интеграции имплантатов с костью и резорбции имплантатов с
замещением их костной тканью. Полученные
результаты убедительно демонстрируют полную интеграцию имплантатов с костью и возможность в значительных пределах регулировать скорость и характер резорбции имплантатов.
Материалы и методы. С использованием
имплантов из синтекости за период с 15.12.07 по
30.06.08 нами было которые прооперировано 6
пациентов с седловидным дефектом носа.
Всем пациентам во время операции использовали
имплант
из
«Синтекости»
(Си80гт20-5), в виде заранее изготовленной пла-
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стинки размером 30х50х3 мм. Пластинка, в центральной части, имела крупные перфорационные отверстия (до 5 мм в диаметре), для фиксации ее между листками мукоперихондрия (мукопериоста). Операцию (ринопластику) начинали традиционно: выполнялся V-образный разрез
на коже колюмеллы. Далее, осуществляли „открытый” доступ к спинке носа с полным выделением хрящевого остова под SMAS-фасцией.
При этом сверху полностью обнажали нижние
латеральные (крыльные) и верхние латеральные
(треугольные) хрящи. Последние, как правило,
были сильно опущены (именно из-за этого и
был образован седловидный дефект). Поэтому,
для устранения дефекта, треугольные хрящи по
латеральному краю мобилизовали от мягких
тканей, создавая возможность подъема. Далее,
трансколюмеллярным доступом, выполняли
септопластику с почти полным удалением пластинки 4-х угольного хряща: внизу – до премаксилы, а вверху – оставляли полоску до 2-х мм
шириной, чтобы не разобщать «купол», образованный верхними краями 4-х угольного и треугольных хрящей). С помощью операционного
бора в премаксиле высверливали «канавку» до 3
мм в ширину и на 2 см в глубину полости носа
от назальной ости – создавали ложе для нижнего края импланта. С помощью стоматологической бормашины моделировали имплант под
необходимый размер (высота полости между
листками мукоперихондрия) и далее, приподняв
«купол», вводили его между листками в канавку
в премаксиле. Седловидный дефект был устранен. Для фиксации импланта накладывали
транссептальные швы викрилом через перфорационные отверстия в пластине импланта (это
позволяло срастись листкам мукоперихондрия,
удерживая имплант в вертикальном положении).
Результаты. Введение импланта в полость между листками мукоперихондрия под
хрящевой «купол» (а не под мягкие ткани!)
делало его практически неконтурируемым под
спинкой носа, что придавало ей естественный
вид. Кроме того, подъем треугольных хрящей
«купола» увеличивал площадь сечения носового
клапана, что значительно улучшало носовое
дыхание (отличительная особенность данного
способа коррекции седловидного дефекта (косметически-функционального!) от ранее описанных (косметических, направленных на замещение объема под мягкими тканями спинки носа).
Реабилитационный период пациентов в стационаре практически ничем не отличался от обычного, разве что требовал назначения ежедневного туалета носа не с гормональными мазями, а с
5%-ным кремом актовегина. Выписка осущестЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

влялась на 12-й день, после окончательного снятия гипсовой повязки. Срок наблюдения за прооперированными больными составил от 3-х до
10 месяцев. У одного из прооперированных пациентов имплант был удален с последующей
заменой в связи с полученной травмой (удар по
носу, во время которого сломалась пластинка
импланта – верифицировано рентгенологически! – без повреждения (!) мягких тканей спин-

ки носа). Остальные пациенты чувствуют себя
удовлетворительно.
Вывод.
Предложенный способ пластической реконструкции седловидного дефекта носа с применением биоактивного синтетического материала «Синтекость» позволяет значительно повысить эффективность операции как в косметическом, так и функциональном аспекте.

© Л.Г. Розенфельд, Д.И. Заболотный, В.А. Дубок, А.В. Шинкарук, Д.А. Зинченко, Н.А. Пелешенко, 2008

К.В. РУСАНОВА, Р.К. БЕРЬОЗОВА, Т.В. АНТОНІВ (МОСКВА, РОСІЯ)
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕМОСТАТИЧНОГО КЛЕЮ „ГЕМОКОМПАКТ”
ПРИ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ
Хронічний тонзиліт досі залишається одним із частих захворювань, а найбільш ефективним методом лікування – тонзилектомія. Не
дивлячись на те, що виконують цю операцію з
застосуванням нових методів, лазерних та радіохвильових дезінтеграторів, частота інтраопераційних та післяопераційних ускладнень зменшилась не на багато. За даними літератури
кровотечі при тонзилектомії становлять від 1 до
8 відсотків. Профілактика інтра- і післяопераційної кровотечі, прискорення процесу гоїння
відкритих ран, зменшення больового відчуття
після операції залишаються актуальним питанням оториноларингології.
Ми для профілактики кровотечі після тонзилоектомії застосували гемостатичний клей,
до складу якого входять дозволені в медицині
солі альгінової і поліакрілової кислот. Композиція не містить білків та препаратів крові, являється гемостатиком місцевої дії, має бактеріоцидні властивості, сприяє тромбоутворенню на
місці нанесення, утворює прилипаючу до поверхні рани плівку, посилює процес регенерації
тканини.
Для стандартизації і статистичної уніфі-

кації результатів дослідження ми обробляли гемостатичним клеєм „ГемоКомпакт” при двосторонній тонзилектомії тільки одну нішу (ніша А),
гемостаз у другій ніші (ніша Б) проводили традиційно. Оперували 30 хворих (18 чоловічої і 12
жіночої статі) віком від 16 до 26 років.
Кровотеча з ніші А припинилась у більшості (22) хворих через 5-7 хвилин після видалення мигдалика, а з ніші Б у цих же хворих помірна геморагія тривала 1-2 години. У 7 пацієнтів геморагія з двох сторін припинилась через
10-11 хвилин. В одного хворого кровотеча з
обох ніш була посиленою. Її вдалось припинити
тільки прошиванням та перев’язкою судин в
нішах.
Таким чином застосування гемостатичного клею „ГемоКомпакт” є ефективним способом
профілактики кровотечі, крім того зменшує больові відчуття після операції прискорює процес
регенерації рани.
Попередні результати нашого дослідження свідчать про те, що застосування гемостатичного клею при тонзилектомії збільшить ефективність цієї операції, зменшивши кількість операційних і після операційних ускладнень.

© К.В. Русанова, Р.К. Берьозова, Т.В. Антонів, 2008
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А.П. РЫБАЛКО, А.Ф. ПАТОКА, Ю.В. СОЛОВЕЙКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
РОЛЬ ЭЛИМИНАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
СЕЗОННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Аллергический ринит (АР) – аллергическое воспаление слизистой оболочки полости
носа, характеризующееся следующими симптомами: ринореей, носовой обструкцией, зудом в
полости носа, чиханием (С.М. Пухлик, 2008).
По данным литературы от 10 до 25 % населения
болеют АР. АР - одно из наиболее широко распространенных заболеваний человека, являющееся причиной существенного снижения качества жизни, нарушений сна, создающее проблемы в обучении и профессиональной карьере
больного (А.С. Лопатин, 2006).
Сезонный аллергический ринит (САР) –
это наиболее распространенная форма АР. САР
развивается лишь в определенное время года и
чаще всего обусловлен контактом с пыльцой
растений. Первостепенное значение в его лечении имеют меры, направленные на снижение
контакта с алергенами и уменьшение их фиксации на слизистых оболочках. Основная масса
трудоспособного населения не может изменить
своего места жительства и условий труда, чтобы
избегнуть контакта с аллергенами в период цветения. Этой группе больных показаны средства
и методики элиминационной терапии, уменьшающие концентрацию аллергенов на слизистой оболочке полости носа (промывания полости носа, назальные души и т.п.). Они должны
быть доступными для пациентов, удобными и
безопасными для использования в амбулаторных условиях. Этим условиям в полной мере
отвечает комплекс “DOLPHIN”, представляющий собой комбинацию из устройства для промывания полости носа и набора солей для приготовления раствора по определенной методике
(А.Б. Киселев, В.А. Чаукина, 2007).
Целью нашей работы являлось исследование эффективности использования комплекса
“DOLPHIN” в качестве средства элиминационной терапии при лечении САР.
Материалы и методы. В период с мая по
август 2008 года под нашим наблюдением в медицинском центре «ДОБРОБУТ» (г. Донецк) и
Донецком ринологическом центре находилось
246 пациентов с САР в возрасте от 20 до 50 лет.
Из них мужчины составили 121 (49,2%) больных и женщины 125 (50,8%) соответственно. У
всех больных диагноз САР был установлен на

основании жалоб, анамнеза, данных объективного исследования, определения числа эозинофилов и уровня Ig E в крови, консультации аллерголога с постановкой кожных проб. Всем
больным выполнено эндоскопическое исследование полости носа и СКТ ОНП. При этом оценивалось состояние слизистой оболочки, наличие патологического отделяемого, полипоза,
изменений внутриносовых структур, патологии
со стороны параназальных синусов.
Основная группа пациентов, состоящая из
105 (42,7%) больных получала комплексное лечение в виде интраназальных ингаляций топических глюкокортикостероидов (ГКС) по утвержденной схеме в сочетании с пероральным
приемом лоратадина (дезлоратадина). Перед
ингаляциями пациенты промывали нос с помощью комплекса “DOLPHIN” и при необходимости использовали его до 4 раз в сутки. Контрольная группа пациентов из 141 (57,3%) больных получала аналогичное лечение, за исключением использования комплекса “DOLPHIN”. У
части больных основной и контрольной групп в
первую неделю лечения симптоматически использовались топические и системные деконгестанты. Также пациенты обеих групп соблюдали гипоаллергенную диету, использовали энтеросорбенты.
Полученные результаты и их обсуждение. У группы пациентов, использовавших комплекс “DOLPHIN” субъективное улучшение
самочувствия и уменьшение клинических проявлений САР произошло, в среднем, на 3-5 суток раньше, чем у пациентов контрольной группы. У больных контрольной группы на фоне
применения топических ГКС нередко возникали
ощущения сухости и жжения в полости носа,
чего практически не наблюдалось у больных
основной группы. Необходимости дальнейшего
применения антигистаминных препаратов по
истечении 10 дневного срока от начала лечения
у больных основной группы не возникало.
Использование
комплекса
Выводы.
“DOLPHIN” в лечении больных с сезонным
аллергическим ринитом позволяет проводить им
достаточную элиминационную терапию, сокращает сроки лечения и улучшает качество жизни
этой группы пациентов.

© А.П. Рыбалко, А.Ф. Патока, Ю.В. Соловейко, 2008
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О.Г. РЫЛЬСКАЯ, Л.В. ЗАБРОДСКАЯ, Т.В. МАЛЯРЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ЛЕЧЕНИЮ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Аллергический ринит – заболевание слизистой оболочки носа, в основе которого лежит
воспаление, вызываемое аллергенами. Развитие
аллергического воспаления приводит к патологическим изменениям в структуре эпителия слизистой дыхательной путей, то есть утолщению
ее, ухудшению работы ресничек и деструкции
клеток, выстилающих слизистую. Естественным
следствием этого является нарушение очистительной способности носа, повышение вязкости
слизи, истощение секреторной функции клеток
и высыхание слизистой оболочки полости носа.
Больные сильно страдают от зуда в носу, чихания, ринорреи, заложенности. Чтобы восстановить здоровое функционирование слизистой
носа, должна применяться эффективная, безопасная, и по возможности не только симптоматическая, но и патогенетическая терапия. Основные позиции применения различных групп
препаратов хорошо известны. Это иммунотерапия, антигистаминные препараты, местное воздействие сосудосуживающих средств и интраназальных кортикостероидов и т.д. В последнее
время все больше внимания уделяется средствам ирригационно-элиминационной терапии. По
данным доказательной медицины это положение нашло свое отражение в пересмотренном в
2007 году Европейском консенсусе по ведению
пациентов с хроническим риносинуситом и полипозом носа EPOS (European Position Paper on
Rhinosinusitis and Nasal Polyps).
В лечении аллергического ринита труднее
всего выполнить первое условие терапии: добиться стойкой ремиссии заболевания путем
элиминации аллергена, которую проводят многими мероприятиями, но не всегда успешно.
Растворы морской воды, очищая слизистую и
увлажняя ее, помогают другим средствам стандартной терапии, сосудосуживающим и интраназальным кортикостероидам быстрее и явственнее оказывать свое воздействие. Не стоит
сбрасывать со счетов и противовоспалительный
эффект содержащихся в солевых аэрозолях
микроэлементов. Примером для элиминационной терапии может стать высококачественный,
очень комфортный в применении даже у новорожденных детей препарат Маример, мельчайшие частицы которого максимально проникают
в слизистую и оказывают продолжительный и
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выраженный эффект, позволяя восстанавливать
мукоцилиарный клиренс.
Целью нашего исследования было изучение эффективности препарата Маример в комплексном лечении пациентов с аллергическим
ринитом. В схему лечения были включены элиминационные мероприятия, топические гормональные, антигистаминные препараты. 30 больным к стандартной схеме лечения для орошения
полости носа назначался препарат Маример в
течение 10 дней. 30 больных, которым препарат
Маример не назначался, составили контрольную
группу. Оценка эффективности препарата проводилась по динамике клинических проявлений
и данным риноскопии с оценкой симптомов ринита до лечения и на 3,5,7 и 10 дни после его
начала. На основании объективных и субъективных данных (осмотра пациентов, данных
акустической ринометрии, уменьшения жалоб,
таких как уменьшение отделяемого из носа,
улучшение носового дыхания, уменьшение чувства жжения, сухости в полости носа) оценивали (в баллах от 3-0) результаты лечения аллергического ринита. На 10–й день лечения отсутствие симптомов наблюдалось у большей части
больных в основной группе, по сравнению с
контрольной группой (р< 0,05). У пациентов
основной группы быстрее нормализовалось носовое дыхание. Так, если у пациентов, получавших комбинированное лечение с Маримером, к
3-у дню терапии практически не отмечалось
нарушения дыхания из-за насморка (суммарный
балл выраженности симптома – 1,3), то у большей части больных из группы контроля эти
симптомы все еще сохранялись (суммарный
балл выраженности симптома – 1,8) (р>0,05).
Результаты акустической ринометрии демонстрировали увеличение объёма полости носа
у пациентов (уменьшение отека слизистой оболочки полости носа) как в основной, так и в контрольной группе, что является объективным
подтверждением эффективности проведенного
лечения. Однако в основной группе прирост
объема полости носа > 70% наблюдался в большем количестве случаев.
В таблице суммирована лечебная эффективность препарата Маример в лечении больных с аллергическим круглогодичным и сезонным ринитом.
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Терапевтическая эффективность препарата Маример в сравнении с контрольной группой
Количество баллов
оценки эффективности
3 балла
2 балла
1 балл

Распределение пациентов
Основная группа (n=30)
Контрольная группа (n=30)
26 (86,7 %)*
20 (66,7 %)*
4 (13,3 %)
10 (33,3 %)
0(0%)
0(0%)

Примечание: * - р< 0,05

Таким образом, анализируя результаты
проведенных клинических и лабораторных исследований, можно сделать вывод о достаточно
высокой эффективности исследуемого препарата Маример в комплексном лечении больных с

указанной патологией. Использование аэрозоля
Маример в составе лечения помогает значительно улучшить эффективность терапии аллергического ринита и быстрее добиться положительного результата.

© О.Г. Рыльская, Л.В. Забродская, Т.В. Маляренко, 2008

К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, П.В.АНДРЕЕВ, А.В.ЛЕОНТЬЕВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ С СИСТЕМОЙ ДВУХ МИКРОФОНОВ
В СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИИ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Современная интенсивность жизни, научно-технический прогресс предъявляют повышенные требования к коммуникативным способностям человека. И пациенты с нарушениями слуха как никто другой ощущают эти требования. С другой стороны совершенствование
материально-технической базы в технике позволяет максимальной компенсировать дефекты
человека. Одним из таких совершенствования в
аудиологии стало появление слуховых аппаратов с системой двух микрофонов, один из которых является направленным, а другой – широкополосным. Среди подобных аппаратов в Украине используются “Go Pro” Synchro” фирмы
OTICON, и “Inteo” “AIKIA” “Flesh” фирмы
WIDEX (обе – Дания)
Целью исследования было проанализировать преимущества, предоставляемые данной
системой для пациентов со средними и тяжелыми дефектами слуха. Исследования проводилось
на 34 пациентах с моноуральным слухопротезированием и на 31 пациенте с бинауральным слухопротезированием, использовавших ранее слуховые аппараты. Потеря слуха была в пределах
2-4 степени тугоухости (по В.Г. Базарову и А.И.
Розкладке).
Анализ производился с помощью анкетирования. Анкета содержала вопросы позволяющие оценить качество восприятия в различ-

ных звуковых ситуациях. Сравнение производилось с аналогичным слуховым аппаратом, которым пациент пользовался на протяжении не менее года. В результате анализа анкетирования
установлено, что при моноуральном слухопротезировании 27 пациентов (79,4%) отдали предпочтение слуховому аппарату с двумя микрофонами при восприятии речи в условиях постороннего шума, 32 (94,1%) предпочли данный
тип при общении с несколькими собеседниками.
В случае бинаурального использования предпочтение было не столь явным и составило 11
(35,4%) и 14 (45,1%) соответственно. Анкетирование не выявило преимущества при использовании двухмикрофонного слухового аппарата в
ситуации восприятия речи в тихой обстановке,
прослушивании музыки, восприятия телевизора.
Также не обнаружено статистически достоверной разницы между различными моделями слуховых аппаратов с системой двух микрофонов.
Таким образом, установлено преимущество слуховых аппаратов с системой двух микрофонов в сложных аудиологических ситуациях,
когда необходима концентрация на речи одного
человека. Данная система оправдывает свое
предназначение – облегчить коммуникацию человека с ограниченными слуховыми возможностями и наиболее полно адаптировать его в
обычную социальную среду.

© К.Г.Селезнев, П.В.Андреев, А.В.Леонтьева, 2008
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К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, П.В.АНДРЕЕВ, С.Н.СЕРДЮК (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОИДИТОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Патология лимфоглоточного кольца у детей по данным разных авторов занимает от 40 до
60% в структуре заболеваемости ЛОР-органов.
Наиболее значимые в клиническом плане образования – это небные и носоглоточная миндалины. Хроническая патология небных миндалин
изучена достаточно хорошо, хотя до сих пор некоторые моменты остаются дискутабельными.
По сравнению с хроническими тонзиллитами
хроническая патология носоглоточной миндалины привлекала меньшее внимание специалистов.
Это, по видимому, связано с определенными возрастными рамками данной патологии, поскольку
основной контингент больных на острые и хронические аденоидиты – это дети.
Следует отметить что острые аденоидиты
– это преимущественно вторичная патология,
возникающая на фоне ОРВИ, патологии околоносовых пазух, глотки. Хронические аденоидиты – более самостоятельное заболевание, на их
развитие и течение оказывают влияние многие
факторы, на первый взгляд не связанные с носоглоткой.
Целью исследования было проанализировать эффективность лечения данных заболеваний с помощью солевых назальных спреев. Группу наблюдения составили 54 ребенка в возрасте от 3 до 6 лет с различными жалобами, у которых при эндоскопическом осмотре выявлены
признаки хронического аденоидита. Среди жалоб превалировали следующие – нарушение
носового дыхания, периодический кашель, часто усиливающийся в ночное время, храп. При

осмотре выявлялась гиперплазированная (до 2-3
степени), гиперемированная носоглоточная миндалина, слизистое или слизисто-гнойное отделяемое в задних отделах полости носа и носоглотки.
Комплекс лечения заключался в использовании изо- и гипотонических солевых растворов используемых для орошения полости носа,
последующего применения местных антисептических капель после туалета носа. В группу сравнения вошли 20 пациентов, у которых использовали те же антисептические капли в сочетании
с антигистаминными препаратами. Курс лечения в обоих случаях составлял от 10 до 15 дней.
Контроль эффективности лечения осуществляли
на 3, 8 и 12-й день лечения.
У 37 (68,5%) пациентов из группы наблюдения на 3 день отмечено уменьшение симптомов заболевания, улучшения риноскопической картины. В группе сравнения подобные
изменения наблюдались у 5 (25%) пациентов.
На 8 день полное исчезновения жалоб и нормализация эндоскопической картины (исчезновение гиперемии слизистой и уменьшение отека)
наблюдалось у 47 (87,03%) пациентов первой и
у 12 (60%) пациентов второй группы. К 12 дню
наблюдения клиническое выздоровление наступило у 52 (96,2%)пациентов в группе сравнения
и у 16 (80%) в группе наблюдения.
Таким образом, включение в комплекс
терапии орошения слизистой оболочки солевыми растворами является достаточно эффективным и оправданным методом.
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К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, П.В.АНДРЕЕВ, С.Н.СЕРДЮК (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОТРОПНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ
ПРИ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИИ
По данным литературы и собственным
наблюдениям, наибольшее количество неприятных ощущений и жалоб отмечается больными в
первые недели и месяцы использования слухового аппарата. Наиболее актуально это для первичных пользователей, т.е. тех которые в первый раз используют слуховой аппарат. НаибоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

лее часто возникают жалобы на головную боль,
неестественность звуков, лишний шум, недостаточную разборчивость и т.д. Связанно это с определенной инертностью в приспособлении человеческого организма и технического протеза,
которым является слуховой аппарат. Ускорить
этот процесс можно двумя методами. Первый
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это техническое совершенствование протеза.
Достижения современной науки и техники позволили создать достаточно совершенные слуховые аппараты, использующие цифровые технологии и современные сведения о функционировании слухового анализатора, позволили максимально приблизить выходные параметры устройств к необходимым для организма.
Однако существуют ситуации, когда это
несоответствие остается достаточно значимым.
И в данной ситуации представляется необходимым использование нейротропной терапии для
облегчения привыкания пациента к новому устройству. Для достижения подобного эффекта
необходимо использование лекарственных препаратов обладающих способностью влиять на
пластичность мозга, в частности на синаптическую активность. Наиболее ярким представителем данных препаратов являются ноотропы.
Для терапии нами было избрана комбинация двух препаратов: пирацетама и глицина.
Препараты назначались в среднетерапевтической дозировке в течение месяца. Группу сравнения составили 26 пациентов, впервые использовавших слуховой аппарат и имеющих жалобы
на дискомфорт при его использовании. Из них
мужчин было 12, женщин 14, все пациенты в
возрасте от 46 до 67 лет. Группа наблюдения

состояла из 21 человека в возрасте от 45 до 65
лет, соотношение мужчин и женщин было 11 к
10. Пациенты данной группы получали поливитаминные препараты в стандартной дозировке.
В группе наблюдения при использовании
слухового аппарата в течение месяца, жалобы
на дискомфорт при использовании слухового
аппарата сохранились у 3 (11,5%) человек, что
потребовало дополнительной однократной донастройки слухового аппарата. У остальных пациентов жалобы на дискомфорт исчезли в течение первых двух недель терапии. В группе сравнения после месяца ношения аппарата дискомфорт испытывали 9 (42,8%) человек, у 3 из
них после внесения изменений в настройку жалобы исчезли, остальные потребовали неоднократной донастройки в течение нескольких месяцев. Уменьшение интенсивности жалоб в данной группе происходило гораздо медленнее, и
наступало, как правило, к месяцу ношения аппарата.
Таким образом, изменение синаптической
пластичности мозга за счет нейротропной терапии позволяет облегчить привыкание к слуховому аппарату. Наиболее показано использование данной схемы у пациентов пожилого возраста, когда адаптивные механизмы мозга
уменьшены.
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К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, Д.М.БАЙРАК (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ РОНХОПАТИЕЙ
Обеспечение более высокого «качества
жизни» больного все чаще является целью современной медицины. Это направление во многом обусловлено развитием медицинской реабилитации, одним из самых важных принципов
которого является индивидуальный и/или личностный подход к каждому больному.
Специфика личности больного и его позиция по отношению к своему заболеванию (и
его лечению) стали существенно важными факторами в самооценке результатов лечебного
процесса. Существующие особенности реагирования сгруппированы в 12 типов отношения к
болезни, которые делятся на блоки по адаптационному/дезадаптационному принципу.
Целью настоящей работы стал поиск наиболее эффективного лечения и реабилитации
пациентов, страдающих хронической ронхопа-
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клиникотией,
путем
применения
психологического подхода при выборе лечебнодиагностических мероприятий. Как показателю
результативности лечения, ведущее место в работе отведено параметру «качество жизни».
Этот показатель формируется из двух характеристик – объективной и субъективной. Изучение их сочетанного влияния на эффективность
лечения и позволит, на основании анализа личностных характеристик, определить выбор метода. Суммируя вышесказанное, считаем вполне
допустимым при выборе способа лечения хронической ронхопатии и СОАС положить принцип не клинической, а именно клиникопсихологической обусловленности.
Существующие методы лечения храпа
сводятся к устранению звукового феномена, в
основном путём восстановления нормальной
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

анатомии верхних дыхательных путей. В настоящее время запатентовано более 300 средств,
направленных на устранение храпа. Хирургические методики конкурируют по принципам
быстроты, малотравматичности вмешательства,
сокращения сроков заживления и удобства амбулаторного способа применения. Однако в
используемых технологиях практически не отводится место психологическому статусу пациента. Мы предлагаем совершенно новый подход
к лечению храпа – выбор метода, в зависимости
от психологического (человеческого) фактора.
Это позволит выявить влияние психологических
особенностей на оценку качества дальнейшей
жизни пациента. Изучение взаимного влияния
объективных результатов лечения и психологического статуса больного на исход его социальной адаптации позволит оценить целесообразность такого подхода к проблеме.
Нами начато исследование пациентов с
ронхопатией, целью которого является улучшение «качества жизни» у этой группы больных.
Для реализации данной цели проводится учет
результатов клинических изменений (наличие
или отсутствие осложнений, стойкость и выраженность полученных при лечении положи-

тельных изменений) и различных аспектов личностного статуса пациентов (в том числе удовлетворённость или неудовлетворённость результатом лечения). Для получения и анализа катамнестических сведений, повторные обследования
проводятся через 1-3 месяца после проведенного лечения.
По предложенной методике обследовано
и пролечено 22 человека. Все больные, страдающие ронхопатией, обусловленной различными этиологическими факторами, распределены на 3 основные группы по доминирующему
признаку:
1) наличие соматопсихических проявлений в виде неврозов и депрессий;
2) наличие социальных проблем;
3) изолированные клинико-соматические
проявления.
На основании предложенного клиникопсихологического принципа проводились различные виды консервативного и оперативного
лечения общепринятыми методами. Результат
проведенного лечения оценивался на основании
субъективных и объективных данных, двух составляющих единого критерия результативности, – улучшения качества жизни пациента.
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К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, С.А.ДОЛЖЕНКО, О.С.ОКУНЬ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ХИМИОТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ
Существуют различные схемы ХТ больных раком гортани. Однако до настоящего времени отсутствует фармакокинетическое обоснование ХТ больных раком гортани. Эффективность противоопухолевого препарата в значительной мере зависит от оптимального режима
его применения. Многие используемые в клинике режимы применения противоопухолевых
препаратов установлены эмпирически, но в последние годы появилась возможность более рационального выбора оптимальных доз и интервалов между введением препаратов на основе
преклинического и клинического изучения данных фармакокинетики.
Клинические наблюдения проведены на 23
больных с диагностированным раком гортани Т4,
предварительно не получавших лечение химиотерапевтическими препаратами. Наибольшую группу составляли больные в возрасте от 55до 65 лет.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

У всех больных до начала лечения проводилась
морфологическая верификация диагноза. Метастазы в лимфатические узлы шеи наблюдались у
94 % больных. Из наблюдения исключали больных с нарушением функции печени и почек. Всем
наблюдаемым больным вводили цисплатин в разовой дозе 100 мг/м2 с помощью портативного
инфузионного насоса. С целью профилактики почечной токсичности использовали методику гипергидротации. Образцы крови брали через разные промежутки времени: за 10 мин до инфузии,
через 15 мин после начала инфузии, за 10 мин до
конца инфузии и через 15 мин, 1, 6, 12, 24 часа
после окончания инфузии. Кровь собирали в полипропиленовые пробирки с гепарином, центрифугировали и получали плазму, которую замораживали и хранили при -20 0С. Количественное
определение цисплатины проводили по методу,
описанному Е.А. Лобановой, используя предвари-
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тельное проведение плазмы через мембраные
фильтры с последующим введением 50 мкл
фильтра на хроматографическую колонку хроматографа SP-8700 с УФ-детектором на длине волны
220 нм. Хроматографическая колонка с аминопропиленовыми активными центрами, подвижная
фаза-градиент ацетонитрила и воды (70:30)., скорость потока 1 мл/мин. Результаты фармакокинетического изучения цисплатины были интерпретированы в рамках одночастевой модели и соответственно этой модели рассчитаны основные
фаракокинетические параметры препарата.
Поскольку лимитирующей токсичностью
цисплатины является почечная, с целью регистрации нарушения почечной функции учитывали
повышение показателей мочевины, креатинина,

мочевой кислоты, а также изменения в анализах
мочи (появления белка, цилиндров), определяемых общепринятыми методами.
Анализ полученных результатов показал, что внутривенная инфузия цисплатины 100
мг/м2 способствует созданию максимальной
концентрации препарата, равной 6,54±0,52
мкг/мл плазмы крови больного. Коэффициенты
детерминации, найденные для процессов распределения цисплатины (ά-фаза) и элиминации
(β-фаза) были близки к 1, что указывает, с одной
стороны, на правильно выбранные временные
точки для расчетов соответствующих процессов, с другой – на достаточно надежный способ
определения концентрации цисплатины в плазме крови.
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К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, С.Н.СЕРДЮК, П.В.АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ
Назальная ликворея – симптомокомплекс,
проявляющийся истечением ликвора в полость
носа. По происхождению различают травматическую, ятрогенную и спонтанную ликворею
Наиболее часто встречается травматическая ликворея, которая сопровождает 80% тяжелых черепно-мозговых травм. Ятрогенная ликворея
наблюдается чаще всего после этмоидотомии
при низком стоянии дна передней черепной ямки. Спонтанная ликворея составляет не более 34%всех случаев и считается редким заболеванием.
До последнего времени основным доступом к ликворным фистулам был травматичный
транскраниальный, который позволял получить
прекрасный обзор дна передней черепной ямки.
Однако при этом после операции наступала гипосмия или аносмия, у 25% пациентов возникал
рецидив ликвореи, а послеоперационный период
отличался продолжительностью. С внедрением
в практику эндоназальной эндоскопической хирургии основным доступом к ликворным фистулам стал эндоназальный, который впервые
был осуществлен O. Hirsch в 1952 г.
В нашей клинике применяется методика
операции, когда ликворный свищ закрывается
двумя современными пластическими материалами, а только потом укрывается диэпителизированной средней носовой раковиной. Из пластических материалов мы применяем медицин-
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ский клей «Левкин», разработанный в Институте химии высокомолекулярных соединений
НАН Украины. Другой материал – «Тахокомб»
фирмы «Никомед».
Методика операции: закрытие ликворного
свища осуществляется под эндотрахеальным
наркозом. После аппликации в полость носа
раствора «Назола» на марлевой турунде определяют место истечения ликвора. Вокруг ликворного свища костной ложкой деэпителизируют
слизистую оболочку. Удаляют эпителий и со
средней носовой раковины на той ее поверхности, который планируется прикрыть фистулу.
Затем в свищевой ход через катетер вводится
медицинский клей «Левкин», который сверху
укрывается пластиной «Тахокомба». После завершения диэпителизации в отсутствие кровотечения среднюю носовую раковину надламывают, перемещают в сторону раневой поверхности вокруг ликворного свища и плотно прижимают марлевым тампоном, пропитанным антисептиком, на трое суток. Ликворея сразу же
прекращается.
Обязательным условием является установка пациенту сразу после операции ликворного дренажа для снижения давления, что препятствует возникновению рецидивов в послеоперационном периоде. Поэтому операция должна
проводиться только совместно с нейрохирургами.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

По данной методике в ЛОР-клинике
совместно с нейрохирургами ДонНМУ с сентября 2007 года произведено 11 операций все
пациенты по настоящее время находятся под
наблюдением. На протяжении всего срока
наблюдения мы не отмечали рецидива данно-

го заболевания ни у одного больного. Применение двух современных пластических материалов в совокупности с обязательной установкой ликворного дренажа позволило нам
добиться отсутствия рецидивов назальной
ликвореи.

© К.Г.Селезнев, С.Н.Сердюк, П.В.Андреев, 2008

К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, К.А.ХОМЯКОВ (ДОНЕЦК)
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Определяющими факторами в проведении
оперативного лечения у больных с хроническим
тонзиллитом являются частота ангин в анамнезе
и наличие связанных с ними осложнений. В существующих критериях качества лечения больных не учитывается функциональное состояние
миндалин.
В Донецкой области в 2007-2008 гг. проводится программа по активному выявлению,
обследованию и лечению больных с хроническим тонзиллитом.
Клиникой отоларингологии ДОКТМО г.
Донецка разработаны схемы 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.
За период действия программы обследовано 643 больных из городов и районов Донецкой области в возрасте от 10 до 50 лет.
Функциональное состояние небных миндалин при хроническом тонзиллите оценивалось по уровню секреторного IgA в слюне больных.
Одним из обязательных условий было повторное определение содержания в слюне секреторной формы IgA после проведенного лечения. Увеличение показателя 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 441 (68,5%) случае до начала лечения содержание sIgA в слюне соответствовало нижней
границе нормы, а у 242 (31,5%) зарегистрировано его снижение на 5-20%.
После проведенного лечения при повторном исследовании в 82,6% «прирост» sIgA в
слюне составил более 30%.
В результате анализа различных методик
примененных для проведения курсов консервативной терапии хронического тонзиллита было
выявлено, что «прирост» sIgA в слюне не зависел от выбранной методики лечения, а зависит
от сохраненной функциональной способности
миндалин.
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).
Таким образом, исследования sIgA в слюне всем больным до начала реабилитационного
курса терапии и после его окончания для определения угнетения функциональной активности
лимфоидной ткани глотки являются достаточно
достоверными и могут служить критерием отбора больных тонзиллэктомии.

© К.Г.Селезнев, К.А.Хомяков, 2008
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О.Б.СЕМЧУК, А.Л.СЕМЧУК, В.І.ПОПОВИЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ОСНОВНИЙ ТОН ФОНАЦІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ
Серед численних методів оцінки стану
голосової функції людини важливе місце займає
комп’ютерний спектральний аналіз голосу, що
дозволяє оцінити спектр людського голосу в
нормі та при різноманітній патології голосового
апарату (Д.І. Заболотний і співавт., 2003; О.Б.
Семчук, 2005). Однією з важливих характеристик спектрограми голосних звуків є основний
тон фонації, частота та амплітуда якого відображають найбільш комфортні умови, вибрані
вищою нервовою системою та голосовим апаратом людини поза її волею для продукування
розмовного голосу (Л.А. Заріцький і співавт.,
1984; І. Максимов, 1987; Л.Б. Дмитрієв і співавт., 1990). Враховуючи те, що при патології
голосового апарату практично завжди порушується тембр голосу, а в науковій літературі недостатньо наукових даних стосовно патологічних змін основного тону фонації, було вирішено
дослідити такі зміни за допомогою комп’ютерного спектрального аналізу голосу.
Метою нашого дослідження було визначити зміни частоти та амплітуди основного
тону фонації пацієнтів з гострим ларингітом,
хронічним гіперпластичним ларингітом та дисфонією спастичного характеру 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 частотноамплітудна залежність складових компонентів
спектру коливань при вимові голосних звуків.
Контрольну групу склали 22 здорових людей
(10 чоловіків та 12 жінок). В три досліджувані
групи входили 32 пацієнти – по 12 пацієнтів з
ларингітами (порівну чоловіків і жінок) і 8 – з
дисфонією (3 чоловіки і 5 жінок), в кожній
групі порівну чоловіків і жінок) з перерахованими вище захворюваннями, що супроводжувалися змінами тембру голосу. 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).

В отриманих графіках спектру голосу
аналізувалися частота та амплітуда основного
тону фонації. За результатами дослідження
можна зробити такі висновки:
1. Як показав аналіз, частота основного
тону у хворих гострим ларингітом знижується
порівняно з нормальним голосом на 22-38 Гц в
залежності від різних типів голосів (у чоловіків
таке зниження більш помітне в процентному
відношенні). Амплітуда основного тону, яка в
нормі, як правило, вища або співрозмірна з амплітудою найближчих обертонів, у хворих гострим ларингітом зменшується на 12-21 дБ.
2. У хворих хронічним гіперпластичний
ларингітом частота основного тону знижується
порівняно з нормальним голосом на 18-33 Гц в
залежності від різних типів голосів. Амплітуда
основного тону в таких пацієнтів зменшується
на 15-27 дБ.
3. Частота основного тону у хворих зі
спастичною дисфонією підвищується порівняно
з нормальним голосом на 5-21 Гц, в жінок таке
підвищення в процентному відношенні більш
помітне. Амплітуда основного тону в таких хворих знижується на 9-18 дБ.
Таким чином, дослідження основного тону фонації в пацієнтів з патологією голосового
апарату виявляє певні зміни його частоти та амплітуди, за якими можна об’єктивно судити про
характер патології голосу. Так, зниження частоти та амплітуди основного тону фонації при гострому та хронічному ларингітах пов’язане,
очевидно, зі зміною механічних властивостей
голосових зв’язок в сторону збільшення їх маси
(у випадку гострого ларингіту це збільшення
кровонаповнення, а при хронічному – збільшення кількості клітин); а підвищення частоти основного тону фонації в пацієнтів із спастичною
дисфонією може свідчити про підвищений тонус нервово-синаптичних структур.
Подальше вивчення параметрів основного
тону фонації, як і інших показників спектрограми голосу, дозволить розпізнати дану патологію, провадити її диференціальну діагностику з
іншими патологічними станами голосоутворення та призначити лікування на ранніх стадіях
зміни голосу, що дасть більш відчутний ефект
для покращення голосової функції та відновлення працездатності осіб голосомовних професій.

© О.Б.Семчук, А.Л.Семчук, В.І.Попович, 2008
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Г.СКАРЖИНЬСКІ, К.КОХАНЕК, А.СЕНДЕРСКІ, П.Г.СКАРЖИНЬСКІ, Р. БАРИЛЯК
(ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ СКРИНІНГОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ І ГОЛОСУ
СЕРЕД ГРУПИ 100000 ДІТЕЙ У ВІЦІ 7 РОКІВ
Метою праці є представлення програми
«Скринінгове обстеження слуху і голосу дітей у
віці 7 років з сільської місцевості і малих міст
східних воєводств Польщі».
В загальному, протягом 3 місяців виконано скринінгове обстеження у 92634 дитини, серед яких 87 % становили першокласники, а також 12671 дитина з старших класів, направлена
на обстеження батьками або вчителями.
Обстеження виконано в 5045 початкових
школах східної території Польщі. Вартує зазначити, з точки зору кількості обстежених дітей і
тривалості обстеження, реалізована програма
визнана унікальною на світовому рівні. В доступній літературі не має інформації про проведення подібних програм у дітей шкільного віку.
В узгоджених термінах в школах обстеження проводили особи, спеціально підготовані
в Інституті Фізіології і Патології Слуху. В загальному для цієї програми підготовані 146 осіб.
Обстеження проводилось за допомогою апарату
«Audiometr S».
Під час реалізації програми оцінювались
пороги слуху на частотах 250-8000 Hz, мовна

аудіометрія, функція центральних осередків
слуху, а також проводився запис голосу дитини.
Проведені обстеження виявили у 13,7%
дітей провідникове або сенсоневральне зниження слуху, у 15,1% дітей виявили центральні розлади слуху. В частини дітей виявлені обидва
типи розладів, в кінцевому результаті у 19,4%
дітей результати виявили наявність розладів
слуху одного або обох типів.
Вартує зауважити, що прийнята організаційна форма програми дозволяє проводити масові скринінгові обстеження з відповідним контролем кількості і якості проведених обстежень.
Попередній аналіз даних підтвердив високу частоту розладів слуху серед дітей шкільного віку і
виявив набагато більший процент дітей ніж передбачалось, вказав ознаки центральних розладів слуху і вушного шуму. Одержані результати
підтверджують необхідність проведення систематичних скринінгових обстежень у дітей різного віку, так як тільки тоді існує можливість раннього виявлення, діагностики і лікування розладів слуху у дітей шкільного віку.

© Г.Скаржиньскі, К.Коханек, А.Сендерскі, П.Г.Скаржиньскі, Р. Бариляк, 2008

Г.СКАРЖИНЬСКІ, А.ЛОРЕНС, М.МРУВКА, Р.БАРИЛЯК, А.ОБРИЦКА, Р.ПОДСКАРБІ-ФАЄТ,
М.ПОРОВСКІ, А.ПЬОТРОВСКА (ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ТРЬОХРІЧНИЙ ДОСВІД ДВОБІЧНОЇ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ
Вступ: Користь з використання кохлеарних імплантів в лікуванні глибокої приглухуватості, перш за все у дітей, безсумнівна. Після
більш ніж 15 років досвіду лікування пацієнтів
за допомогою односторонніх кохлеарних імплантів, в 2005 р. ми ввели процедуру секвенційного вживлення кохлеарних імплантів в
обидва вуха, а в подальшому одномоментного
двостороннього вживлення кохлеарних імплантів.
Мета: Представлення стандартної хірургічної секвенційної і одномоментної кохлеарної
імплантації в обидва вуха з аналізом одержаних
результатів в різних груп пацієнтів.
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Матеріал: Представлено основи методу,
а також аналіз результатів одержаних після одного, двох, трьох років після імплантації у 24
пацієнтів.
Результати: Порівняння результатів в
проаналізованих групах виявило значну користь
при двобічному використанні кохлеарних імплантів в виявленні напрямку і рівня розуміння
в шумі. Одномоментна двобічна кохлеарна імплантація згідно опрацьованого методу зменшує
ризик операційних ускладнень, а також пов'язаних зі знеболенням, впливає на зменшення стресу у пацієнта і його родини, а також пришвидшує процес реабілітації слуху. Одержані резуль-
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тати були основою для опрацювання Європейського Консенсусу після Конгресу EUFOS у
Відні в 2007 росі.
Висновки: Результати одержані у пацієнтів після двобічної одно- і двомоментної ім-

плантації вказують на успішність і безпечність
обох методів імплантації при збереженні створених стандартів хірургічного і аудіологічного
лікування.

© Г.Скаржиньскі, А.Лоренс, М.Мрувка, Р.Бариляк, А.Обрицка, Р.Подскарбі-Фаєт, М.Поровскі,
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Г.СКАРЖИНЬСКІ, А.ЛОРЕНС, А.ПЬОТРОВСКА, Р.БАРИЛЯК
(ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ ЧАСТКОВОЇ ГЛУХОТИ
(PDCI) З ДОСТУПОМ ЧЕРЕЗ КРУГЛЕ ВІКНО
Вступ
Кохлеарна імплантація при часткової глухоти (Partial Deafness cochlear ImplantationPDCI) і електроакустична стимуляція має свою
незаперечну користь як метод лікування дорослих втратою слуху по типу лижного спуску (skislope type hearing loss). У випадках PDCI збережений задовільний слух в діапазоні низьких частот, що в більшості випадків малокорисне при
використанні слухових апаратів, але це дає можливість проводити електричну стимуляцію
високих частот за допомогою кохлеарного імпланту і акустичну стимуляцію збережених
природніх низьких частот. Метою цієї праці є
вивчення віддалених результатів після кохлеарної імплантації часткової глухоти.
Матеріали і методи
21 дорослий і 9 дітей з частковою глухотою прооперовані з використанням кохлеарних
імплантів типу Combi+ i Pulsar частковим введенням стандартного 30 мм електроду або коротшого 20 мм електроду слухозберігаючою тех-

нікою через кругле вікно. В передопераційному
періоді, під час першого підключення імпланту,
в подальшому після 3, 6, 12, 24 місяців проводились тональна аудіометрія, моносилабні тести
в тиші і в шумі.
Результати
У 28/30 випадків виявлено функціональне
збереження слуху. Підтверджені значні досягнення в мовних тестах і в шумі, і в тиші.
Заключення
З розвитком хірургічної процедури імплантації через кругле вікно з обмеженим введенням електроду при частковій глухоті в переважній більшості випадків у хворих зберігся
слух. Результати вказують, що кохлеарна імплантація при частковій глухоті є можливим для
виконання з використанням описаної методи.
Однак, операція повинна проводитись досвідченим хірургом, а пацієнти або їх батьки повинні
бути детально проінформовані про ризик і переваги кохлеарної імплантації при частковій глухоті.

© Г.Скаржиньскі, А.Лоренс, А.Пьотровска, Р.Бариляк, 2008

Г.СКАРЖИНЬСКІ, М.МРУВКА, М.ПОРОВСКІ, Р.БАРИЛЯК, П.Г.СКАРЖИНЬСКІ
(ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
АНАТОМІЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОВІДНИКОВОГО АПАРАТУ
СЕРЕДНЬОГО ВУХА ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНИХ МОДИФІКОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ
Вступ: Сьогодні з розвитком діагностичної і терапевтичної техніки, а також з розвитком
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суспільної свідомості, радикальні модифіковані
операції виконуються щораз рідше, звичайно у
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видках значних деструктивних змін у скроневій
кістці. Надзвичайно важливим є збереження навіть найменьших решток слухових кісточок для
можливості їх подальшого використання під час
реконструкції провідникового апарату середнього вуха. Значні, пізно виявлені зміни часто
спостерігаються при вроджених холестеатомах
або хронічних холестеатомних захворюваннях у
дітей і молодих людей, що в подальшому вимагає обов'язкової реабілітації слуху. Реконструкція пошкодженого апарату середнього вуха повинна виконуватись під час першої операції або
під час наступної.
Мета: Метою праці є аналіз результатів а
також представлення можливості відтворення
провідникового апарату середнього вуха у пацієнтів після перенесеної радикальної модифікованої операції. Ми оцінювали результати слуху і
безпечної анатомічної реконструкції повітряної
барабанної порожнини.
Методи: Проаналізовано результати 1376
пацієнтів, після радикальних модифікованих
операцій з найменшим часом спостереження 36
місяців. Проведені обстеження після 1, 3, 6, 12
місяців. Хірургічна процедура полягала на відтворенню барабанної перетинки і звукопровідникового апарату. Використовувались матеріали

аутогенні і алопластичні (склоіономерний цемент, різноманітні штучні протези слухових кісточок).
Результати: Наші спостереження доводять, навіть у випадках хронічних захворювань
сернього вуха у важких формах з рецидивуючою холестеатомою, грануляціями, деструкцією
кістки можливе виконання оптимальної і ефективної реконструкції. Після повного видалення
запальних змін- холестеатоми і грануляцій, запропоновані методи реконструкції забезпечили
стабільний рівень слуху з мінімальним повітряно-кістковим інтервалом 10-15 dB у 68% прооперованих хворих. В невеликої групи прооперованих хворих виконано другий етап реконструкції з приводу масивних зростів. У цієї групи
після другого етапу у відповідних термінах спостереження результати прирівнюються з першою групою.
Висновки: Радикальна операція з значною деструкцією стін барабанної порожнини і
провідникового апарату середнього вуха не є
ознакою втрати або тривалого погіршення слуху. Соціально корисний слух одержаний у 2/3
прооперованих пацієнтів підтвердив ефективність реконструкції під час одно- або двухетапної процедури.

© Г.Скаржиньскі, М.Мрувка, М.Поровскі, Р.Бариляк, П.Г.Скаржиньскі, 2008

Г.СКАРЖИНЬСКІ, М.ПОРОВСКІ, Р.ПОДСКАРБІ-ФАЄТ, Р.БАРИЛЯК, М.МРУВКА
(ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З СИНДРОМАМИ ВАД ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА
Вступ: В праці представлені принципи
діагностичного і терапевтичного ведення хворих з вродженими вадами лицевого черепа і
скроневої кістки. Вродженні вади становлять
одну з найскладніших проблем якою займаються хірурги. Підхід повинен бути індивідуальним
і часто комплексним з участю спеціалістів різного профілю.
Методи: В представлених випадках основним завданням було лікування приглухуватості. В найскладніших випадках пріоритетом було
одержання і утримання соціально корисного
слуху. Використовувались різні методи лікування приглухуватості, від шунтування барабанних
порожнин у випадках хронічного секреторного
запалення середнього вуха до кохлеарної їмплантації у випадках важкої двобічної сенсоневральної приглухуватості. Перед початком хірургіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

чного лікування в кожному випадку вроджених
вад виконувалась комп'ютерна і магнітнорезонансна томографія.
Результати: У переважної більшості випадків одержано соціально корисний слух, стабільний протягом періоду спостереження і задовільний місцевий стан. Представленні групи
пацієнтів були дуже неоднорідні з огляду на
виявленні розлади, навіть в межах окремих синдромів, тому просте збірне представлення результатів слуху виявилось неможливим. Найбільшу групу з вродженими вадами органу слуху
склали пацієнти з синдромом Дауна. Описано
також пацієнтів з синдромом Тречер-Коллінса,
очно-вушно-хребетним синдромом (Голденхара), а також з іншими неймовірно рідкісними
синдромами. Досвід нашого центру виник з величезної кількості прооперованих пацієнтів з
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цими унікальними вадами і дозволив нам опрацювати відповідні стандарти діагностичнотерапевтичного ведення хворих.
Висновки: Основним елементом терапії
повинно бути забезпечення соціально корисного слуху. Це було внаслідок створення і

впровадження алгоритму, який визначав, залежно від типу вади оперативне лікування
(операційна корекція вад) так і використання
слухових апаратів (класичних слухових апаратів, апаратів ВАНА, Vibrant, кохлеарних імплантів).

© Г.Скаржиньскі, М.Поровскі, Р.Подскарбі-Фаєт, Р.Бариляк, М.Мрувка, 2008

В.В. СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ АТРОФИЧЕСКОГО РИНИТА
Атрофический ринит, клинически проявляющийся сухостью в носу, образованием корок
и заложенностью носа, довольно распространённое заболевание. Электронномикроскопические исследования биопсированного материала
слизистой оболочки из очага поражения при
этом заболевании в большинстве случаев указывают на наличие обширных полей кератерезированного плоского эпителия, внешне напоминающего «кожу рептилий» с ненормальной десквамацией роговых клеток, покрытых большими чешуйками, формирующими основу для образования корок (N. Mygind et al., 1974).
Вместе с тем, большинство существующих консервативных методов лечения атрофического ринита малоэффективны, а порой и необоснованны. В частности, применение у данной категории больных мазей, приготовленных
на основе вазелина и ланолина из-за их усиливающего сухость слизистой оболочки действия,
а также – включающих в свой состав антибиотики и кортикостероиды, не оправдано (А.Я.
Радченко, Л.Н. Данилов, 1979).
В связи с этим остаётся актуальным и оправданным поиск более оптимальных и безопасных лечебных средств, местное применение
которых позволит повысить эффективность лечения атрофического ринита. При этом особое
внимание должно быть уделено уходу за полостью носа.
Учитывая это, в качестве лекарственных
средств, мы использовали назальный спрей
«Аква Марис» (Ядран, Хорватия) и препарат
растительного происхождения – облепиховое
масло (ДП «Агрофирма «Ян», Украина). Обусловлено это тем, что уникальный состав солей
и микроэлементов спрея «Аква Марис» стимулирует процесс самоочищения слизистой оболочки, уменьшает её сухость, способствует

нормализации выработки слизи и восстановлению физиологического состояния слизистой
оболочки полости носа и др.
В комплексе с данным спреем нами применён и известный, обладающий широким спектром благоприятного воздействия при терапии
различных патологических изменений слизистой оболочки не только пищеварительного, но
и респираторного трактов, лекарственный препарат – облепиховое масло.
Задачей наших наблюдений было изучение действия спрея «Аква Марис» на слизистую
оболочку полости носа у больных атрофическим
ринитом. Лечение было проведено у 25 больных
(16 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 51
года) с давностью заболевания от 7 месяцев до
13 лет. Спрей «Аква Марис» применялся ежедневно путём орошения слизистой оболочки
полости носа 4 раза по 2 дозы на протяжении
10-15 дней. При этом дважды в день через 10-15
минут после инстилляции спрея в передние отделы полости носа вводили пропитанные облепиховым маслом ватные тампоны на 5-7 минут.
Все пациенты переносили подобные процедуры вполне удовлетворительно. Ни одного
случая непереносимости или побочных негативных проявлений данное сочетание препаратов не вызывало.
Больных наблюдали в течение 1,5 лет после окончания лечения. Во всех случаях было
получено субъективное улучшение, а у 70,6%
больных наступило клиническое выздоровление
(полностью отсутствовали корки, слизистая оболочка выглядела нормальной).
Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют о том, что сочетанное применение спрея «Аква Марис» с облепиховым маслом в терапии атрофического ринита достаточно эффективно и безопасно.

© В.В. Скоробогатый, 2008
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А.О.СКОРОХОДА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КТ ВИСОКОГО РОЗРІЗНЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ
З МІКРОТІЄЮ ТА ВРОДЖЕНОЮ АНОМАЛІЄЮ СИСТЕМ ЗОВНІШНЬОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО ВУХА
Вступ. До вроджених ауральних дисплазій належать аномалії вушної раковини та зовнішнього слухового проходу (ЗСП). Неповний
розвиток елементів вушної раковини ізольований або в поєднанні з АЗСП прийнято визначати терміном мікротія. Порушення закладки ектодерми першої зовнішньої зяберної дуги або
зворотного розвитку клітин епітеліального тяжа
призводять до виникнення стенозу або атрезії
ЗСП. Частота їх виникнення складає 1 на 10,00020,000 населення. За даними деяких авторів,
співвідношення між АЗСП та стенозом складає
7:1 (Jahrsdoerfer R.A. et al, 1992). Одностороння
АЗСП зустрічається в 3-5 разів частіше, ніж
двостороння, причому дисплазії правої скроневої кістки виникають частіше, ніж лівої
(Chandrasekhar S.S., De la Cruz A, Garrido E.
1995). В 15% випадків вроджена патологія зовнішнього та середнього вуха є одним із проявів
важких спадкових синдромів (Трічера-Коллінза,
Голденхара, Кліппеля-Фейля, Пайля та ін). Внутрішнє вухо розвивається незалежно, тому при
ауральних дисплазіях практично не спостерігаються аномалії внутрішнього вуха.
Матеріали та методи: Представлено дані
обстеження 82 пацієнтів аномаліями ЗСП, з них
однобічні аномалії виявлено у 62 пацієнтів, двобічні – у 20. Загальна кількість аномальних
скроневих кісток склала 102. Хлопчиків було 57,
дівчат – 25. Вік пацієнтів коливався від 3 до 13
років. Всім пацієнтам проводилося КТ високого
розрізнення на апараті Somatom Plus 4 (Siemens,
Germany) в аксіальній та корональній проекціях.
Високе розрізнення досягалося шляхом накладання зрізів, що проходили через піраміду скроневої кістки, при цьому товщина зрізу склала 1
мм, крок томографа - 1 мм.
Результати: Були виявлені як ізольовані
аномалії ЗСП, так і поєднання аномалій зовнішнього, середнього та, рідше, внутрішнього вуха.
Стеноз ЗСП був виявлений у 9 випадках
(11,0%): двобічний – 5, однобічний – 4, атрезія
ЗСП – у 73 випадках (89%): двобічна – 15, однобічна – 58. У разі атрезій ЗСП переважала кісткова форма (58 випадків (70,7%)), мембранозна
та змішані форми складали відповідно 10
(12,2%) та 8 (6,1%) випадків. Крім стану зони
атрезії оцінювалися соскоподібний паросток

(нормальний – 55 скроневих кісток, гіпоплазований – 27, недиференційований кістковий масив – 20), барабанна порожнина (нормальна –
60, гіпопластична – 29, відсутня – 13), слухові
кісточки (нормальні – 41, гіпоплазія рукоятки та
голівки молоточка – 16, зміна форми ковадла,
відсутність або деформація його відростків – 11,
гіпоплазія рукоятки та голівки молоточка, зміна
форми ковадла, зрощення молоточка та ковадла
– 12, недиференційований конгломерат – 9, облітерація барабанної порожнини та відсутність
слухових кісточок – 13), овальне вікно (незмінене – 85 скроневих кісток, закрите – 9, у 8
скроневих кістках в ньому визначалися ділянки
зниженої щільності). У 13 скроневих кістках
овальне вікно простежувалося, але стремінце в
ньому не виявлялося. У 94 скроневих кістках
структури внутрішнього вуха були незміненими, у 8 скроневих кістках спостерігалися наступні аномалії: двобічна гіпоплазія завитки, аномальне розширення латеральних напівколових
каналів та внутрішніх слухових проходів (1 випадок), однобічне аномальне розширення латеральних напівколових каналів (4 випадки), двобічне аномальне розширення водоводу завитки
(1 випадок). Хід каналу лицевого нерву був незмінений у 60 скроневих кістках, в 29 скроневих
кістках відзначалося передньо-латеральне зміщення мастоїдальної частини та екстракраніальної частини лицевого нерву в шилососкоподібному отворі. В 13 спостереженнях відзначено
аномальне розташування тимпанічної частини
лицевого нерву, яка передлежала до овального
вікна. У 22 скроневих кістках виявлено зменшений в розмірах та деформований суглобовий
відросток нижньої щелепи, сплощення суглобової поверхні скроневої кістки, у 80 спостереженнях скронево-нижньощелепний суглоб був
розвинений нормально, форма та розміри були
симетричними до протилежної (інтактної) сторони.
Висновки. Завдяки застосуванню програм високого розрізнення, КТ скроневих кісток
є невід'ємним методом доопераційної діагностики аномалій зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха та важливою ланкою в алгоритмі
планування реконструктивних та косметичних
оперативних втручань.

© А.О.Скорохода, 2008
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Є.В. СМІЯНОВ (СУМИ, УКРАЇНА)
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОСКОПІЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ
В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ
Риноскопія є невід'ємною частиною обстеження хворого лікарем-оториноларингологом. Але даний метод не завжди дає повну
картину стану порожнини носа і носоглотки.
Часто патологічний процес порожнини носа
і/або носоглотки залишається не виявленим із-за
труднощів в огляді при різних варіантах анатомії порожнини носа. Носоглотка доступна огляду не у всіх випадках, навіть при задній риноскопії. Діагностика патології гирл слухових
труб, гіпертрофії глоткового мигдалика та задніх кінців носових раковин залишається однією
з проблем ринології що вимагають подальшого
вивчення.
Поява ендоскопічних технологій дозволила розширити спектр патології порожнини носа
і носоглотки, що виявляється.
На наш погляд, актуальність даного повідомлення полягає в тому, що ендориноскопія
застосовується при первинному огляді в умовах
ЛОР-кабінета поліклініки. Даний метод значно
полегшує ЛОР-лікарю своєчасну постановку
вірного діагнозу і дозволяє адекватніше вибрати
тактику подальшого ведення хворого.
У лінійній поліклініці ст. Суми ендоскопічне обстеження порожнини носа і носоглотки
застосовується з 2006 року, а з серпня 2007 почалося проведення ендориноскопічне обстеження з відео-документуванням. Мета будьякого діагностичного дослідження повинна полягати в ранньому виявленні прихованих злоякісних пухлин. Точне документування результатів дослідження доцільне не лише для
об’єктивізації історії хвороби; отриманий при
цьому фото- і відеоматеріал має медикоюридичну значущість.
Вашій увазі ми хочемо представити результати роботи ендориноскопічного кабінету
лінійної поліклініки ст. Суми за 12 місяців.
Обстеження кожного пацієнта включало:
збір скарг, анамнезу, риноскопію, отоскопію,

фарингоскопію, непряму ларингоскопію, рентгенографію ППН, лабораторні методи дослідження.
Нами обстежено 186 хворих у віці від 18
до 63 років з хронічними захворюваннями носа,
а саме:
- хронічний гнійний риносинусит – 93;
- викривлення носової перегородки – 45;
- вазомоторний риніт – 27;
- поліпозний риносинусит – 21.
Після проведення ендориноскопії була
виявлена низка супутньої патології у 91 пацієнта ( 49%):
- хронічний гнійний риносинусит - +3;
- викривлення носової перегородки - +20;
- вазомоторний риніт - +7;
- поліпозний риносинусит - +15;
- аденоїдна вегетація - +38;
- злоякісні захворювання порожнини носа
- +2;
- синехії порожнини носа - +4;
- чужорідні тіла порожнини носа (ринолиты) - +2;
- гіпертрофія задніх кінців нижніх носових раковин - +21.
Слід зазначити, що у деяких пацієнтів було виявлено дві і більш супутні патології.
Виходячи з приведених даних можна зробити висновки:
1. При ендоскопічному дослідженні виявляється значний відсоток патології задніх відділів порожнини носа і носоглотки, яку проблематично діагностувати звичайними методами дослідження порожнини носа в умовах поліклініки.
2. Відеодокументування дозволяє контролювати динаміку процесу і якість лікування.
3. На наш погляд ендориноскопічне дослідження в умовах поліклініки бажано проводити всім хворим з хронічними захворюваннями
порожнини носа.

© Є.В. Сміянов, 2008

148

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

А.СТЖЕМБОШ, І.ГВІЗДАЛЬСКА, К.ЛАЗЕЦКА, Г.СКАРЖИНЬСКІ
(ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
СИСТЕМА НАВІГАЦІЇ ПІД ЧАС ЕНДОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПАЗУХАХ НОСА
Завданням для навігаційної системи є забезпечення для хірурга інтерактивної можливості використання комп'ютерних томограм, виконаних до операції. Хірургічна операція з комп'ютерною підтримкою є надзвичайно корисна у
випадках з високим ризиком виникнення внутрішньочерепних і орбітальних ускладнень.
У випадках, коли орієнтаційні пункти
змінені внаслідок захворювання, процедура
полягає на відкритті фронтальної пазухи, очищенню етмоїдальних клітин, процедурі бічного

дренажу, а також декомпресії орбіти і зорового
нерву.
В праці дискутується тема хірургії керованої зображенням. Підкреслюється, що незважаючи на трьохвимірне зображення, яке дозволяє хірургові знайти підхід до визначених структур в операційному полі і спостерігати за своєю локалізацією на моніторі, завдяки раніше
виконаним і завантаженим в комп'ютер томограмам, техніка не виключає необхідності детальних знань анатомії пазух носа.

© А.Стжембош, І.Гвіздальска, К.Лазецка, Г.Скаржиньскі, 2008

А.СТЖЕМБОШ, І.ГВІЗДАЛЬСКА, К.ЛАЗЕЦКА, Г.СКАРЖИНЬСКІ
(ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
КЛАСИФІКАЦІЯ ГРИБКОВИХ РИНОСИНУСИТІВ
Протягом останніх років значно розповсюдилась і збільшилась частота грибкових інфекцій
носа і носових пазух. Першим і найбільш важливим кроком в діагностиці було виявлення і підтвердження грибкової хвороби носа і пазух. Наступне, розвиток грибків може бути спричинений
широким використанням системних антибіотиків
і топічних назальних препаратів. Метою презен-

тації є представлення сучасної класифікації грибкових риносинуситів. На основі клінічної і/або
патанатомічної тканинної інвазії в слизову носа,
кістки, судини грибкові риносинусити поділяються на дві великі групи: інвазивні і неінвазивні.
На обговорення виноситься діагностична і терапевтична тактика ведення хворих з різними формами грибкових риносинуситів.

© А.Стжембош, І.Гвіздальска, К.Лазецка, Г.Скаржиньскі, 2008

Ю.О.СУШКО, О.М.БОРИСЕНКО, Н.С.МІЩАНЧУК, Г.С.ПОЛІЩУК, І.А.СРЕБНЯК
(КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН ФУНКЦІЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ХВОРИХ З ГЛОМУСНИМИ ПУХЛИНАМИ
ОСНОВИ ЧЕРЕПА КЛАСІВ С ТА D ПІСЛЯ НЕЙРОРАФІЇ У РАННЬОМУ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Порушення функцій лицевого нерва (ЛН)
зустрічаються в ото нейрохірургічній практиці
досить часто, особливо при гломусних пухлинах
основи черепу класу С та D, а також при хірургічних видаленнях цих пухлин.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

При цьому страждають такі важливі для
життя функції: міміка обличчя, дренаж та продукція сльози, функція ока, продукція слини,
акти ковтання та мовлення. Косметичні порушення, що часто виникають через виражену ди-
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сфункцію мімічних м’язів обличчя, призводять
до тяжких психо-емоційних розладів. Вони відбиваються на життєдіяльності (спілкування, навчання), знижуючи якість життя.
У зв’язку з цим проблема підвищення
якості діагностики та лікування хворих з порушенням функцій ЛН при гломусних пухлинах
продовжує залишатись актуальною як з медичного, так і соціального боків.
Метою роботи було вивчення даних клінічного обстеження, показників електроміографії при порушеннях функцій ЛН у хворих із
гломусними пухлинами основи черепу класів С
і Д до та після проведення нейрорафії 7-12 черепних нервів у ранньому післяопераційному
періоді.
Обстеження проводили за алгоритмом
комплексної доопераційної клінічної ї нейрофізіологічної діагностики порушень ЛН, а також
післяопераційного клінічного і нейрофізіологічного контролю, який запроваджений у відділі
мікрохірургії вуха та отонейрохірургії (Ю.О.
Сушко та співавт., 2008).
Електроміографію (ЕМГ) проводили на
електроміографі фірми “Біомедіка” (Італія) за
загальноприйнятою методикою. ЕМГ – проводили у ДУ “Інститут нейрохірургії АМН України”. Аналіз отриманих результатів ЕМГ, співставлення їх з клінічним оглядом і обстеженнями, а також основним захворюванням у динаміці лікування, у тому числі після нейрорафії,
проводили у нашому відділі.
Ступінь дисфункції ЛН нерва оцінювали
за класифікацією House-Brackмann (1983), при
якій виділяють шість ступенів її прояву.
Всього за вищеназваним алгоритмом обстежено 41 пацієнтів із екстра краніальним та
інтракраніальним розповсюдженням гломусної
пухлини класів С та Д. Із них 31 особа обстежена до та після хірургічного лікування: нейрорафії 12-7 черепних нервів. Вони склали основну
групу. У контрольну групу ввійшли 10 осіб із
гломусною пухлиною класів С та D, яким нейрорафія не проводилась. Особам контрольної
групи лікування порушених функцій ЛН після
видалення пухлини проводили консервативно.
Як свідчать проведені клінічні та ЕМГ обстеження до лікування, параліч ЛН (VI ступінь
дисфункції) виявлені у 28 хворих. У значно меншій мірі при цій патології – у 5 хворих виявлений парез ЛН III ст., а у 8 осіб – парез ЛН IУ (4
особи) та парез ЛН V ст. – (4 особи).
У всіх 31 хворих основної групи у доопераційному періоді на ЕМГ були зареєстровані
зміни, що проявлялись значною асиметрією показників ЕМГ із ураженого боку – зниження
сили скорочення мімічних м’язів (80 % та біль-
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ше від здорового боку), значне подовження латентного періоду або повна відсутність М- відповідей у проекції інервації всіх гілок ЛН.
У 25 пацієнтів цієї групи проведено одночасне хірургічне видалення пухлини та нейрорафія 12-7 черепних нервів, а у 6 осіб – відстрочена нейрорафія 12-7 черепних нервів через 1-2
місяці після видалення пухлини. Відстроченість
нейрорафії була зумовлена важким станом, великим об’ємом оперативного втручання при
великих пухлинах та віком хворих.
У 23 пацієнтів основної групи у ранньому
післяопераційному періоді (протягом 2-3 місяців) при клінічному обстеженні відмічено позитивні зміни у проекції інервації верхніх та середніх гілок ЛН: зменшився логофтальм, покращилась тактильна та температурна чутливість
відповідної ділянки шкіри, зон вушної раковини, зменшились прояви синкінезій, геміспазму
(у середньому на 2 ступені прояву). Як свідчать
результати ЕМГ після нейрорафії у цих пацієнтів у цей час достовірно покращилась функція
мімічних м’язів, які інервовані верхньою та середньою гілками ЛН. У 2 хворих після нейрорафії процес покращення функцій ЛН верхньої та
середньої гілок наступив пізніше, через 3-4 місяця після оперативного втручання. Однак у
перші місяці після нейрорафії відзначено посилення прояву девіації язика, процесів ковтання,
мовлення та смакових порушень, що було
пов’язано із пересіченням під’язикового нерва.
Вони, очевидно, проявились при розвитку
субатрофічних явищ половини язика на ураженому боці. Під впливом консервативного лікування, легкого масажу та ощадливої фізкультури вищеперераховані явища поступово зменшились. Протягом наступних 3-6 місяців зафіксоване налагодження актів ковтання та мовлення.
При відстроченій нейрорафії, яка мала місце у 6 випадках основної групи, процес відновлення функцій ЛН у післяопераційному періоді
проходив складніше та довше (до 12 місяців).
Це, очевидно, пов’язано із значними розмірами
гломусних пухлин та віком хворих (вони зафіксовані у всіх 4 осіб старше 60 років).
Варто відзначити, що покращення функцій ЛН, незалежно від строку проведення нейрорафій, у 8 молодих осіб віком до 40 років
проходило значно швидше та ефективніше (до 3
місяців) .
У 10 осіб контрольної групи відмічено незначне покращення функцій ЛН (у межах одного ступеню) у ранньому післяопераційному періоді. Так, зокрема, у всіх 5 хворих із парезом
ЛН IIIст. покращення функцій наступило до II
ст., у 2 пацієнтів із парезом ЛН IV ст. – до III
ст., а у 3 осіб із парезом ЛН V ст. змін стану фуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

нкцій ЛН у післяопераційному періоді після видалення пухлини не зареєстровано.
Таким чином, результати проведених обстежень вказують на те, що у хворих, що перенесли одночасне видалення гломусної пухлини
класів С та D та нейрорафію, процес відновлення порушених функцій ЛН кращий, ніж після
консервативного лікування. Нейрорафію бажано

проводити одночасно із видаленням пухлини
або після неї не пізніше 1-2 місяців. Процес відновлення функцій ЛН після нейрорафії залежить у першу чергу від віку хворого, а в другу –
від ступеню дисфункції ЛН до нейрорафії. Проте остаточні результати відновлення функцій
ЛН після нейрорафій необхідно оцінювати у
віддаленому післяопераційному періоді.
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Ю.О.СУШКО, О.М.БОРИСЕНКО, І.А.СРЕБНЯК, Н.С.МІЩАНЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОКАЗНИКИ АУДІОМЕТРІЇ ТА ВЕСТИБУЛОМЕТРІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ З ІНВАЗИВНОЮ ТА ІНКАПСУЛЬОВАНОЮ
ХОЛЕСТЕАТОМАМИ ДО ТА У РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО (ХІРУРГІЧНОГО ТА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО) ЛІКУВАННЯ
Відомо, що хронічний гнійний середній
отит (ХГСО) є найбільш поширеним захворюванням середнього вуха, а холестеатомна форма
його зустрічається у значній більшості випадків.
Розрізняють інвазивну та інкапсульовану форми
холестеатом, які мають патоморфологічні, гістохімічні, біохімічні особливості, а також особливості клінічного перебігу і функціональних
порушень.
Виникає необхідність вивчення факторів,
які зумовлюють агресивний перебіг холестеатомного процесу для вибору оптимального комплексного лікування (хірургічного та медикаментозного), щоб запобігти виникненню рецидиву,
мінімізувати розвиток ускладнень, водночас
зберегти або поліпшити клінічний і функціональний результат оперативних втручань.
Метою досліджень було вивчення показників аудіометрії, вестибулометрії у хворих на
ХГСО з інкапсулюваною та інвазивною формами холестеатомами до та у ранньому післяопераційному періоді після комплексного (хірургічного і медикаментозного ) лікування.
Всього обстежено 41 хворих на ХГСО до
та після комбінованого лікування ( перед випискою зі стаціонару). Вони умовно були розділені
на дві групи. У першу групу увійшли 19 осіб із
інкапсульованою, у другу – 13 хворих із інвазивною холестеатомою. У 9 пацієнтів спостерігалась нехолестеатомна форма ХГСО (вони склали контрольну групу).
Аудіометричне обстеження проводили на
аудіометрі “ITERA” (Данія) за загальноприйнятими пороговими, надпороговими тональними
та мовними тестами.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Вестибулометричне обстеження виконували за схемою В.Г. Базарова (1988). Електроністагмографію (ЕНГ) спонтанного, позиційного
та експериментального ністагмів проводили на
електроенцефалографі “Bioscript BST-112” фірми RFT (Німеччина).
При аудіометрії до операції в осіб I групи
із I ст. зниження слуху за класифікацією В.Г.
Базарова та А.І. Розкладки (1995) було 2 пацієнти, із II – 6, із III ст. – 11. У 2 осіб II групи була
глухота, у 2 – ІІ ст. , а у 9 – III ст. зниження слуху. У 2 осіб контрольної групи ІІ ст. зниження
слуху, у 5 – III ст., а у 1 – глухота.
Пацієнтам двох груп проведені сануючі
оперативні втручання. Всі пацієнти двох основних груп у післяопераційному періоді проліковані медикаментозно інгібіторами протеолітичних ферментів для вивчення їх впливу на холестеатомний матрикс. Розроблено три схеми лікування: схема 1 – місцево у операційну рану вводили 1-2 мл апротиніна, схема 2 – апротинін
вводили місцево та через дренаж, схема 3 - місцево та через дренаж апротинін та лаферон 300
тисяч внутрішньовенно 7 днів. За схемою №1 та
№ 3 проліковано по 11 осіб, за схемою №2-10
осіб. Особам контрольної групи у післяопераційному періоді вищеперечислені препарати не
назначались.
У ранньому післяопераційному періоді
після комбінованого лікування у 15 осіб як першої, так і другої груп відмічено достовірне зменшення кістково-повітряного інтервалу (КПІ) у
діапазоні частот 0,125-2,0 кГц на 15-20 дБ. Цей
факт, очевидно, можна пояснити покращенням
звукопровідної функції середнього вуха за ра-
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хунок реконструкції звукопровідної системи
середнього вуха.
У 20 пацієнтів двох груп у ранньому періоді після комбінованого лікування при аудіометрії зафіксоване збільшення величин КПІ у діапазоні високих частот (3,0-8,0 кГц) на 21-30 дБ,
а також збільшення тональних порогів за кістковою провідністю у вищеназваному діапазоні
частот на 8-12 дБ. Такі ж зміни показників КПІ
та тональних порогів за кістковою провідністю
зареєстровано у 6 осіб контрольної групи у ранньому післяопераційному періоді без застосування вищеназваних схем медикаментозного
лікування. Отримані дані, очевидно, пов’язані із
післяопераційним набряком структур середнього та внутрішнього вух.
При вестибулометрії у всіх обстежених
осіб основних двох груп та контрольної групи
до та після лікування вестибулярна дисфункція
(ВД) носила характер периферичного вестибулярного синдрому за класифікацією І.Б. Солдатова та співавторів (1980) зі збереженням законів векторіальності. Зокрема, у 4 пацієнтів – ВД
I ст. (гіпорефлексія ), а у 15 осіб 1 групи виявлена ВД II ст. (гіперрефлексія експериментального
ністагму з боку хворого вуха). У 1 особи II групи зафіксована ВД II ст. (гіпорефлексія), у 10
пацієнтів – ВД III ст. (гіперрефлексія), а у 2 –
гостра ВД IV ст. (арефлексія) з глухотою із боку
загострення гнійного процесу у вусі. У 8 пацієнтів контрольної групи зареєстрована ВД II ст.

(гіперрефлексія ), а у 1 – ВД IV ст. (арефлексія)
з боку хворого вуха.
В осіб двох основних після комбінованого
лікування та контрольної груп після оперативного втручання відмічена незначна позитивна
динаміка показників рівноваги та експериментального ністагму у ранньому післяопераційному періоді.
Таким чином, у результаті проведених досліджень відмічено у хворих двох груп на ХГСО
із інкапсульованою та інвазивною формами холестеатом у ранньому післяопераційному періоді
після комбінованого лікування достовірну позитивну тенденцію до покращення слухової в діапазоні частот 0,125-2,0 кГц, а в діапазоні частот
3,0-8,0 кГц незначне погіршення, яке, очевидно,
пов’язане з післяопераційним набряком структур
середнього та внутрішнього вух.
Встановлено, що місцеве і парентеральне
введення медикаментів за трьома схемами не
викликало побічних ускладнень з боку функціонального стану периферичного відділу органу
слуху та рівноваги.
Отримані дані є попередніми. Вони потребують подальшого клінічного спостереження
та обстежень у віддаленому періоді після запропонованих схем комбінованого лікування, щоб
визначити, яка схема та при яких формах холестеатом дає оптимальний і стійкий клінічний,
морфологічний, а також функціональний результат.
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Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, Б.Н. МИРОНЮК, П.В. ВИННИЧУК, М.ПРОФАНТ, Л.А. КУДЬ,
Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, Н.В. ШЕПЕЛЕНКО, Н.В. МУРАВЬЕВ, Т.Ю. ХОЛОДЕНКО, Ю.Г.ЛИТВИН,
К.Л.РУДЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУХОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
С июля 2003 по январь 2008 г. в отделении ЛОР-патологии детского возраста прооперировано 73 ребенка в возрасте от 1 до 15 лет
(мальчиков – 46, девочек – 27). Прелингвальная
(до освоения речи) глухота была выявлена у 66
человек (из них 59 с активным опытом ношения
слухового аппарата, и 7, в том числе 3 в возрасте до двух лет, без использования слуховых аппаратов). Постлингвальная глухота была у 7
человек (все с опытом ношения слуховых аппаратов).
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Для протезирования улитки у 59 пациентов использовали двенадцатиканальный кохлеарный имплант “Med-El” , а именно: С40+ - 46
чел., “Pulsar” - 7 чел., С40+S - 2 чел. (с синдромом Мондини). 13 детям вживили протез фирмы
“Nucleus” С124М, 1 ребенку (с оссификацией
улитки) - “Nucleus”СI 11+11-2М.
Все дети через 30-40 дней после операции
были направлены на первое подключение речевого процессора, которое проводили с учетом
результатов регистрации интраоперационных
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

стапедиальных рефлексов. Уже после первого
подключения оценивалось восприятие звуков
окружающей среды на основе тональной аудиометрии. Пороги его составляли 25-35 дБ и сохранялись такими в течении полугода. В дальнейшем они снижались до 10-20 дБ, что свидетельствовало о развитии слухового внимания.
Для оценки слуховых реакций на речь использовали ЕARS (Evalution of Auditory
Responses of Speech) – батарею тестов, основанную на том, что слуховое развитие ребенка с
кохлеарным имплантом должно соответствовать
развитию нормальнослышащего.
Результаты речевой аудиограммы за один
и тот же временной период в одной и той же
возрастной категории отличаются в зависимости
от уровня дооперационной подготовки, индивидуальных способностей, речевых навыков пациента и системы реабилитационных занятий в
послеоперационный период.
Долингвальнооглохшие дети, прооперированные до 3-х лет, находящиеся в речевой
среде и получающие систематическую поддержку в абилитации, уже через 1,5-2 года достигали 100 % уровня речевого развития нормальнослышащего ребенка той же возрастной
категории.
Долингвальнооглохшие больные 3,5-4 лет
с опытом ношения слухового аппарата и хорошей дооперационной реабилитацией через 2-2,5
года после вживления кохлеарного импланта
восстанавливали уровень слушания, приближенный к физиологической норме, однако требующей фонетико-фонематической коррекции.
Такие же пациенты без слухоречевых навыков в

дооперационном периоде, значительно отставали в развитии слухо-интегративного поведения,
которое приближалось к норме в сроки около 3х лет. Кохлеарная имплантация у долингвальнооглохших пациентов от 5 лет и старше проводилась при условии опыта ношения слухового аппарата и наличия функциональной речи. Они
достигали 50 % разборчивости речевого материала через 4-5 лет (разница между физиологическим и слуховым возрастом).
Пациенты, перенесшие менингеальную
инфекцию, и вскорости прооперированные, восстанавливали 50 % слуховосприятия и 20 % разборчивости речи уже через месяц.
Выраженная положительная динамика
наблюдалась у постлингвальнооглохших пациентов (с незначительным периодом слуховой
депривации). Через 6 месяцев они имели 100 %
разборчивость слов, переданных через микрофон, до 50 % разборчивости при разговоре по
телефону, а через год практически 100 % разборчивость впервые поданного материала.
Особую группу составили пациенты в
возрасте 9-15 лет. Их показатели в течении первых двух лет были ниже, чем у младших детей.
При 100 % разборчивости неречевого материала, у них фиксировали 10-15 % разборчивости
речи. Также следует отметить проблемы фониатрического и психологического характера (непонимание обращенной речи, пубертатные проблемы).
Полученные результаты подтверждают
высокую эффективность кохлеарной имплантации при реабилитации детей с сенсоневральной
глухотой.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТРАТИМПАНАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ ВІТАМІНУ В1
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ
В останнє десятиріччя все більшу увагу
отоларингологів привертає інтратимпанальне
застосування медикаментів, що є одним з шляхів підвищення ефективності терапії хворих із
сенсоневральною приглухуватістю. Цей метод
дозволяє обминати гематолабіринтний бар’єр за
рахунок дифузії препарату з середнього вуха
крізь мембрану вікна завитки, що достовірно
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

підвищує концентрацію препарату в рідинах
внутрішнього вуха у порівнянні з його вмістом
там при парентеральному введенні.
Під нашим наглядом знаходилось 36 дітей
із хронічною сенсоневральною приглухуватістю
та глухотою (14 жіночої та 12 чоловічої статі)
віком від 3 до 18 років, з них 22 пацієнта включені до основної групи і 14 до контрольної.
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Ураження слуху було двобічним у 21 і однобічне у 15 хворих (всього 57 спостережень).
Перед початком лікування хворим проводили ЛОР-огляд, суб’єктивну аудіометрию, реєстрацію КСВП, імпедансометрію.
Всім пацієнтам основної групи при надходженні до клініки проводили шунтування барабанної порожнини і щоденно 1 раз на добу на
протязі 5 діб вводили інтратимпанально 2,5 мг
(1 мл) вітаміну В1. Для цього офіцінальний розчин розводили в 10 разів, виходячи з досліджень
О.В. Романенко та співавторів (1986), які в експерименті довели, що медіатороподібну дію у
внутрішньому вусі забезпечують саме малі дози
цього препарату. Після введення препарату хворим проводили ендауральний діадинамофонофорез.
Одночасно всім пацієнтам обох груп призначались дезінтоксикаційні, дегідратаційні та
кортикостероїдні препарати на протязі 3-х діб.
Після цього призначали медикаменти, що покращують кровообіг та метаболічні процеси у
нервовій тканині, вітаміни, біостимулюючі препарати, фізіотерапію, гірудотерапію. Це ліку-

вання отримували пацієнти на протязі 2-3 тижнів.
Узагальнений аналіз результатів лікування 36 дітей при статистичній обробці, з використанням критерія t Вилкоксона не засвідчив достовірного зниження порогів звукосприйняття
на обстежуваних частотах (р > 0,05). Порівняння проводили з даними, що отримали після лікування дітей з контрольної групи (з аналогічними порушеннями слуху).
Однак “індивідуальний” аналіз результатів показав, що покращення звукосприйняття
було отримано у 9 з 22 хворих з основної групи
(12 спостережень). Покращенням звукосприйняття вважали зниження його порогів на 5 дБ і
більше щонайменше на трьох мовних частотах,
або появу перцепції “нової частоти”.
Таким чином, включення в комплексне лікування дітей з прогресуючим перебігом хронічної сенсоневральної приглухуватості методики
інтратимпанального введення вітаміну В1 дає
можливість підвищити ефективність лікування.
Але в порівнянні з інтратимпанальним введенням
глюкокортикоїдів, дієвість його менша.

© Г.Е.Тімен, В.М.Писанко, Б.М.Миронюк, В.В.Кобзарук, 2008

Г.Э.ТИМЕН, В.Н.ПИСАНКО, С.П.ЧУБКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТДЕЛЕНИЯ ЛОР-ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
ГОС. УЧЕРЕЖДЕНИЯ “ИНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ ИМ. ПРОФ.
А.И. КОЛОМИЙЧЕНКО АМНУ”)
За период с 09. 04.86. –по 30. 06.08 под
наблюдением в отделе ЛОР – патологии детского возраста находились 96 детей со злокачественными новообразованиями ЛОР-органов.
Дети поступали из различных регионов
Украины: Винницкая обл. – 7 больных, Ровенская обл. – 8, Хмельницкая обл.- 2, Черниговская
обл. – 3, Черкасская обл. – 2, Днепропетровская
обл. – 5, Донецкая обл. – 4, Волынская обл. – 1,
Херсонская обл. – 6, Тернопольская обл. - 3,
Закарпатская обл. – 3, Сумская обл. – 1, г. Киев
– 14, Киевская обл. – 7, АРК Крым – 4, Львовская обл. – 6, Житомирская обл. – 4, Запорожская
обл. – 1, Одесская обл. – 2, Харьковская обл. – 1,
Черновицкая обл. – 2, Ивано-Франковская обл. –
3, Кировоградская обл. – 1, Полтавская обл. – 2,
Запорожская обл. – 3.
Обращаемость детей по поводу злокачественных новообразований ЛОР органов по годам была следующей: 1986 год – 0, 1987 – 1 бо-
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льной, 1988 – 2, 1989 – 0, 1990 – 0, 1991 – 1,
1992 – 2, 1993 – 4, 1994 – 2, 1995 – 7, 1996 – 6,
1997 – 6, 1998 – 3, 1999 – 1, 2000 – 2, 2001 – 4,
2002 – 4, 2003 – 5, 2004 – 11, 2005 – 10, 2006 –
10, 2007 – 11, 2008 (полгода) – 5.
По гистологическому строению спектр
новообразований был таким. Опухоли лимфоидной ткани – 34, нервной – 31, сосудистой и мезенхимальной – 27, эпителиальные – 4.
По локализации преобладали опухоли носа и околоносовых пазух (43) и глотки (36).
Встречались также новообразования крылонебной и подвисочной ямок (5), шеи (5), уха (среднего –7, наружного – 1) и наружного носа –1. У
7 человек выявлено интракраниальное распространение опухоли.
Существенной проблемой была поздняя
обращаемость пациентов. Как правило, до обращения в наше отделение дети несколько месяцев лечились по месту жительства по поводу
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

воспалительных и гиперпластических процессов. Более 40 % пациентов обращались с III или
IV стадиями заболевания. И только предоперационная полихимиотерапия позволяла во многих случаях провести радикальное вмешательство.
Лечение детей проводили совместно с детским отделением института Онкологии (в настоящее время - институт Рака) в соответствии с
Международными протоколами. В нашем отделении проводили биопсию, оперативные вмешательства (57 операций), некоторым пациентам (7
чел.) – лучевую терапию и регионарную химиотерапию (1 чел.). В случаях интракраниального
распространения опухоли операцию проводили
совместно с нейрохирургами. Системная поли-

химиотерапия и лучевая терапия проводилась в
институте Рака или по месту жительства.
Результаты в сроки более 1 года удалось
проследить у 67 человек. В результате рецедивы
выявлены у 14 детей (21 %), летальный исход –
19 (28%), выздоровление – 34 (51%). При этом
пятилетняя выживаемость (под наблюдением 23
больных из 47 лечившихся до 2004 года) составила 48 % (11 человек).
Приводя, по сути, результаты информационно-статистического исследования мы старались еще раз сосредоточить внимание оториноларингологов, особенно детских, на достаточно высокой распространенности опухолевых
заболеваний и в связи с этим на онконастороженности, в том числе и в детском возрасте.

© Г.Э.Тимен, В.Н.Писанко, С.П.Чубко, 2008

Н.М. ТИМЧЕНКО, С.Ф. ЯЛОВОЙ (КРИВОЙ РОГ, УКРАИНА)
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ЛПУ Г. КРИВОГО РОГА
Хроническая нейросенсорная тугоухость
(ХНСТ) – это самостоятельное полиэтиологическое заболевания со сложным патогенезом, что
затрудняет выбор патогенетической терапии и
достижения желаемого результата. По нашим
данным, среди причин, вызывающих снижение
слуха, ХНСТ составляет 79% случаев.
Под нашим наблюдением в условиях
дневных стационаров за 2003-2007 гг. (5 лет)
находилось 224 пациента (123 мужчины, 101
женщина), в возрасте от 18 до 75 лет (до 30 лет
– 20 человек (8,9%); 30-60 лет – 130 человек
(58%); старше 60 лет – 74 человека (33%). При
этом прослеживается четкая тенденция развития
и прогрессирования ХНСТ от возраста и сопутствующей патологии. Чаще всего это гипертоническая болезнь (42%), нейроциркуляторная
дистония (22%), последствие черепно-мозговой
травмы (8%), сахарный диабет (6%), вибрационная болезнь (5%), прочие причины (17%).
Длительность заболевания у пациентов от 3 до
20 лет. Снижение слуха сопровождалось шумом
у 85%, головокружением у 35% пациентов.
Всем больным проводилось камертональное исследование, ШР, РР, тональная и речевая
аудиометрия, РЭГ, ЭЭГ, УЗД сосудов головного
мозга и шеи. Проводилась ЭКГ, мониторинг
артериального давления, консультации смежных специалистов. По показаниям проводилась

компьютерная томография головного мозга (при
подозрениях на невриному VII п. ЧМН, ассиметрической аудиограмме, после тяжелых ЧМТ
и т.д.). При лечении использовались препараты
сосудистого, метаболического действия (лизин,
трентал, сермион, кавинтон, ноотропил, луцетам, милдронат, актовегин, церебролизин, кокарбоксилаза и т.д.). Лечение проводилось, в
основном, парентерально, дополнительно использовался массаж позвоночника, мануальная
терапия, ЛФК, физиотерапевтические методы –
длительность курса 2-3 недели, с последующим
переходом на пероральные препараты от 1 до 6
месяцев.
Результаты лечения больных с ХНСТ
следующие: без перемен – 24 человека (10,7%);
умеренное улучшение слуху – 106 человек
(47%) (снижение тональных и речевых порогов
на 10-20 дБ), выраженное улучшение слуха – 94
человека (42%). Дополнительно учитывалось
уменьшение несистемного головокружения и
ушного шума.
Стабилизация процесса, положительная
динамика, несмотря на возрастной фактор, свидетельствует о том, что активная позиция отоларинголога-сурдолога и больного позволяет
продлить трудоспособность больного и улучшить гемодинамику, и функциональное состояние головного мозга и организма в целом.

© Н.М. Тимченко, С.Ф. Яловой, 2008
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О.В.ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
САНАТОРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Санаторно-курортная реабилитация может играть существенную роль в процессе стабилизации нарушения слуха у пациентов с перцептивными нарушениями. В условиях санатория неврологического профиля проведена реабилитация 57 пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью.
В комплекс обследования перед началом
лечения входили лабораторные, клиникофункциональные исследования больных, ЭКГ,
рентгенография органов грудной клетки, консультация невропатолога, отоларинголога, аудиометрическое исследование. В случае необходимости, выполнялась доплерография сосудов головного мозга и позвоночника, КТ и МРТ
головного мозга. Режим талласотерапии назначался строго по показаниям, которые зависели
от состояния организма и наличия сопутствующей патологии, с которым пациент поступает
для санаторно-курортного лечения и включали
методы дозированного тонизирования естественными раздражителями. При периодическом
осмотре проводилась необходимая коррекция
терапии, контролировалась адаптация больного
к климатическим и бальнео-физиотерапевтическим воздействиям.
Во время аэротерапии пациенты подвергались воздействию влажного морского воздуха
с высоким содержанием озона, морских солей и
фитонцидов морских водорослей, что приводило к улучшению сна, нормализации процессов
возбуждения и торможения в ЦНС. Прежде всего, это сказывалось на вегетативной нервной
системе, что очень важно для восстановления
тканевой трофики головного мозга и структур
внутреннего уха.
Ультрафиолетовые ванны при гелиотерапии воздействовали на рецепторный аппарат
организма человека нейрогуморальным путем,
обладая общим стимулирующим действием,
повышая окислительно-восстановительные про-

цессы, вызывая перераспределение крови и созревание эритроцитов, увеличивая минутный
объем кровотока, способствуя снижению артериального давления и улучшая кровоснабжение
мозга.
Дозированная бальнеотерапия, фитованны, лечебные души, ЛФК улучшали венозный
отток, уменьшали гидроцефалические явления,
что особенно актуально при наличии вестибулярной дисфункции у пациентов.
Лечебный массаж воротниковой зоны,
грудного отдела позвоночника, точечный массаж, иглорефлексотерапия дополнялись озокеритоаппликациями позвоночника, что также
способствовали улучшению микроциркуляции в
бассейне задней черепной ямки и внутреннего
уха.
Физиотерапевтическое лечение включало
ежедневную эндауральную дарсонвализацию,
эндауральный электрофорез, фонофорез лекарственных препаратов (никотиновой кислоты,
прозерина, витаминов группы В), магнитотерапию на область сосцевидного отростка.
Медикаментозная терапия, включающая
превентивный курс поливитаминов, сосудорасширяющих средств, ангиопротекторы, ноотропы, биологические стимуляторы, гипотензивные
средства назначались индивидуально после осмотра терапевтом. Продолжительность лечения
больных с патологией внутреннего уха составляло 24 дня. Контроль за эффективностью лечения проводился на основании оценки субъективных ощущений пациента, данных аудиометрического исследования, исследования функции
сосудов головного мозга.
Медицинская, социальная реабилитация и
эффективность санаторно-курортного лечения
данной группы пациентов во многом зависит от
рационального отбора больных, а также адекватного выбора дозирования комплекса талласотерапии и медикаментозного лечения.

© О.В.Титаренко, 2008
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Д.Ф.ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
М’ЯЗОВО-СУГЛОБОВІ ДИСФУНКЦІЇ ЯК ПРИЧИННИЙ ФАКТОР В ПАТОГЕНЕЗІ
ОТОЛГІЇ ТА ШИЙНО-ЛИЦЕВОГО БОЛЮ
М’язово-суглобові дисфункції являються
причиною лицевого та шийного болю. В свою
чергу дисфункція жувальних м’язів (пара функція або бруксизм) виникає внаслідок порушення
прикусу, дефектів зубного ряду, неправильного
протезування, хірургічних втручань в порожнині рота (екстракція зуба – найчастіше восьмого
нижньої або верхньої щелепи, тривала тонзилектомія, пряма ларингоскопія), перенесені травми лицевого скелету і таке інше.
Все це веде до перенапруження жувальних м’язів, навіть, в зубо-щелепній системі, яка
нормально функціонує.
При цьому відбуваються зміни в скронево-нижньо-щелепному суглобі. Нерівномірне
навантаження на м’язи призводить до змін в
нейром’язовому апараті, що характерно для парафункції жувальних м’язів.
В оториноларингології існує термін –
отолгія, тобто біль в області вуха незрозумілого
походження і без ознак порушення як зовнішнього так і середнього вуха.
Спостереження за хворими на парафункцію жувальних м’язів наводить на думку, що
причинним фактором ідиопатичної отоглгії є
саме м’язово-суглобові дисфункції.
При клінічному та електроміографічному
дослідженні жувальних м’язів серед 50 хворих

на пара функцію жувальних м’язів у 20 (40%)
виявлена отолгія.
У цієї групи хворих в анамнезі були перенесені операції на зубощелепній системі (шинування нижньої щелепи з приводу її перелому,
екстракція восьмого зуба), глотці, гортані (тонзилактомія, увульотомія, операції на голосових
складках), що потребує тривалого розтягування
порожнини рота, тобто напруження жувальних
м’язів. При наявності отолгії постановка діагнозу проводиться хибним шляхом. Оториноларингологи, щоб пояснити біль у вусі нерідко зупиняються на діагнозах, пов’язаних з патологією
вуха, якої насправді немає. Ось чому слід проводити диференційну діагностику з цілою низкою процесів у суміжних з вухом областях. А
це: синдром больової дисфункції скроневонижньо-щелепного суглобу, з міофасціальним
больовим синдромом, з невралгією вушноскроневого нерву (синдром Фрея), міозиту крило-поднебінного м’язу і таке інше. Застосування
скорегованого лікування в тому числі і ортопедичного приводить до зникнення так званої,
отолгії, що підтверджує наш погляд на природу
отолгії.
Таким чином, явище отолгії є нічим іншим, як результат патологічного процесу в пограничних з вухом ділянках голови і шиї.

© Ф.О. Тишко, 2008

Ф.О.ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕНДОСКОПІЧНА ОПТИКА В ДІАГНОСТИЦІ ТА ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ
ХВОРОБ ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ
Як відомо, область голосового апарату є
важкодоступним місцем гортані, що нерідко є
причиною пізньої діагностики та нераціонального лікування. Застосування ендоскопічної оптики, операційного мікроскопу розширили можливості своєчасної і правильної діагностики різноманітних захворювань гортані (гострий та
хронічний ларингіт, порушення інервації голосових складок, доброякісні та злоякісні пухлини) і розширили можливість проведення ощадЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

ливих операцій в порожнині гортані при вищезазначених патологічних змінах.
За останні 10 років під нашим наглядом
знаходилось на лікуванні 104 хворих. Із них – 35
пацієнтів з приводу паралітичних стенозів та 69
з різноманітними патологічними процесами на
голосових складках (хронічний гіперпластичний
ларингіт, ларингіт Гайєка, кератози голосових
складок, ангіофіброми, поліпи, мезанхімома, рак
(0-1 ст.).
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Особливе місце в патології гортані займають хворі на паралітичні стенози, як результат операцій на щитоподібній залозі, що призвели до пошкодження нижньо-поворотних гортанних нервів.
На базі ЛОР-кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, що
розташована в Київській міській клінічній лікарні № 12 та в Міському центрі відновлювальнореконструктивної хірургії ЛОР-органів та граничних областей ми використовуємо для лікування хворих на паралітичні стенози розроблений нами метод ендоскопічної хордоерітеноідотомії з латерофіксацією еластичного конуса (залишку голосової складки) до основи надгортанно-черпаковидної складки.
Для здійснення цього методу необхідні
операційний мікроскоп, ларингоскоп, мікрохірургічні інструменти. Суть операції заключається в тому, що проводиться під наркозна мікро
ларингоскопія. Виводиться в поле зору відповідна голосова складка, яка і підлягає хірургічному втручанню. Для успішного виконання цієї
операції проводиться резекція верхньої поверхні
голосової складки разом із внутрішнім голосовим м’язом в задній її тритині, голосового відростку черпаковидного хряща і частково останнього за межами відростка. Поряд з цим підлягають резекції задні відділи гортанного шлуночка і вестибулярної складки. Мобілізована пластинка еластичного конуса переміщається в лате-

ральну сторону і фіксується до задньої третини
надгортанно-черпаковидної складки або до залишків вестибулярної складки. Досягнутий
100% позитивний результат.
Перевагами цього методу є скорочення
післяопераційного перебування в стаціонарі
(хворі виписуються в середньому на 10-12
день), відпадає необхідність в трахеостомії, не
потребує тяжких для хворих перев’язок і легше
переноситься хворими.
Таким чином, метод ендоскопічної хордоарітеноїдотомії з одночасною латерофіксацією
еластичного конуса є сучасним, раціональним і
перспективним.
Незважаючи на поширений метод лазерного видалення пухлин, ми віддаємо перевагу
традиційному методу. Одним із недоліків лазерної хірургії є неможливість отримати матеріал
для гістологічного дослідження. В цьому плані
має перевагу метод інструментального видалення патологічного процесу за допомогою мікрохірургічної техніки під контролем мікроларингоскопії в межах здорових тканин.
Це дає можливість отримати матеріал і
дослідити його на наявність злоякісного росту, і
таким чином прогнозувати подальшу долю хворого і запобігти небажані наслідки хвороби.
Використання досягнень новітніх технологій в медичній науці та інженерії дає можливість проводити ранню достовірну діагностику
та раціональне лікування хворих.

© Ф.О. Тишко, 2008

Ф.О.ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕКЗОФТАЛЬМ ЯК СИМПТОМ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ В ЛОР-ПРАКТИЦІ
Екзофтальм неясної природи отримав
приставку ідиопатичний, і існує як діагноз. Нерідко екзофтальм сприймається як складова клініки патологічних процесів в орбіті та приносових пазухах. Але він є часто причиною пухлин
передньої черепної ями, які проростають кістки
черепа і проникають в порожнини носа, приносових пазух чи носоглотки. До такої патології
відносяться випадки екстракраніального росту
менінгіом, так названі ще в 1922 році Кушінгом.
В цьому разі, як правило, виникають діагностичні помилки і висока вірогідність нерадикального видалення пухлини. Відомо, що менінгіома
зустрічається досить часто і складає 15-20% від
всіх пухлин центральної нервової системи. Ця
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пухлина має певні особливості, які необхідно
враховувати в діагностиці цієї патології та виборі тактики хірургічного лікування. Менінгіома, як правило, являє собою вузол солідної чи
часткової будови, який вкритий тонкою капсулою і чітко відмежовується від тканини мозку,
яка зазнає відповідного стиснення. Практично
завжди такий вузол своєю широкою основою
щільно зв’язаний з твердою мозковою оболонкою. Найбільш часто менінгіоми локалізуються
поряд з сагітальним синусом твердої мозкової
оболонки (25% всіх випадків) або в зоні основи
черепа, часто біля ольфакторної борозни на ділянці края основної кістки, зони турецького сідла і ольфакторної ямки (20% випадків).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Більшість менінгіом мають доброякісний
перебіг, і їх можливо успішно видаляти хірургічним способом. Однак, в ряді випадків пухлина
набуває властивостей місцеводеструктивного
росту і вростає в кістки черепа, викликаючи формування остеолітичних і остеопластичних вогнищ, які добре візіалізуються при застосуванні
методів променевої діагностики. Найбільш часто менінгіома з екстракраніальним ростом вражає гаверсові канали, канал зорового нерва, канали ольфакторних нервів проростаючи в порожнину носа, приносові пазухи чи орбіту. На цій
стадії захворювання практичний ЛОР-лікар чи
офтальмолог зустрічаються з даною патологією.
Основними симптомами менінгіоми, що
проникла в порожнину носа чи в передню групу
приносових пазух, чи в область орбіти є: порушення носового дихання, нюху, екзофтальм та
зміщення очного яблука, деформація надбрівних
областей, рідко диплопія. Диференційна діагностика проводиться між такими патологічними
процесами: поліпозний риносинуїт, мукоцеле та
остеома лобового синусу, передня мозгова грижа та інші додаткові утворення в порожнинах
носа та приносових пазухах, які мають тенденцію виходити за межі своєї області.
Предметом нашого дослідження на протязі 25 років були п’ять випадків менінгіом з їх
локалізацією в передній черепній ямці, які проросли в лобовий синус (двоє хворих), в порожнину носа і решітчасті пазухи (двоє хворих) і в
орбіту (один хворий). В останньому випадку був
поставлений помилковий діагноз – мукоцеле
лобового синусу. Завдяки сучасним методам
дослідження, а саме КТ і МРТ діагностика менінгіом з розташуванням в граничних областях
покращується. Хірургічним доступом були фронто- або фронтоетмоїдотомія, яка дає можливість відділити пухлину від зовнішнього листка
твердої мозгової оболонки, і видалити її з місць
перебування.
Для патоморфологічного вивчення оперативно видалених пухлин були задіяні загальногістологічні (забарвлення гематоксиліном і еозином, методика Ван-Гізон) та гістохімічні (методика Пікро-Малорі) методи дослідження.

Макроскопічні пухлини мали нечітко вузлову поверхню, досить щільну консистенцію, на
розрізі тканина мала сіро-рожеве забарвлення,
частково-жмуткову будову і відрізнялась наявністю досить значної кількість кровоносних судин.
Вивчення патогістологічних препаратів
дозволило констатувати наявність у досліджених випадках мозаїчної будови пухлин. На інших ділянках визначались жмутки веретеноподібних клітин, які мали різноправлену просторову конфігурацію. Між клітинами виявлялись
колаген та ретикулярні волокна в різний кількості. Веретеноподібні клітини мали структуру
фібробластів сполучної тканини, однак утворювали палісаподібні структури, що свідчать про
їх нейрогенне походження, аналогічне шванівським елементам. Пухлини відрізнялись розвинутою судинною сіткою з наявністю венозних,
артеріальних, синусоїдоподібних структур. Відмічений значний гіаліноз стінок судин з облітерацією їх просвітів частини з них.
Мозаїчність гістологічної структури і наявність не менше 8 гістологічних типів менінгіом може спричиняти діагностичні помилки. У
разі, коли хірург видалив такий „поліп носа”, а
патолог при патогістологічному дослідженні не
виявив характерних морфологічних ознак менінгіоми, і не спрямував увагу клініциста на необхідність додаткового обстеження хворого, спостерігаються випадки prolongacio morbi.
Паталогогістологічними ознаками характерними для менінгіоми є концентричні структури утворені веретеноподібними або епітеліоїдними клітинами, що часто розташовуються
шароподібно з утворенням псамомних тілець,
що було і знайдено в наших дослідженнях. Виявити ці характерні структури для менінгіоми
можна більш при дослідженні багатьох зрізів
пухлин.
Таким чином, менінгіоми передньої черепної ямки з екстракрантальним ростом є проблемою оториноларингологів нейрохірургів і
офтальмологів, і для вирішення її потрібні комплексне дослідження і відповідне хірургічне
лікування.

© Ф.О. Тишко, 2008
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В.Н. ТКАЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОМ СТЕНОЗЕ ГОРТАНИ
При выраженном нарушении дыхания,
вызванном острым стенозом гортани разной
этиологии, врач любой специальности, при безуспешном применении консервативных методов
оказания неотложной помощи, обязан срочно
произвести трахеотомию. Однако, это хирургическое вмешательство могут выполнить успешно только оперирующие отоларингологи и хирурги, используя помощь ассистента и соответствующий инструментарий.
Что касается оказания неотложной хирургической помощи больным с острым стенозом
гортани вне стационара – в амбулаториях, медицинских пунктах, сельских врачебных и
фельдшерских участках, то такая помощь остается проблематичной до настоящего времени.
Эта проблема окончательно не решена и в случае возникновения современной войны при массовом поступлении пораженных в медицинские
пункты батальонов, полков, бригад, где служат
войсковые врачи общей практики. Выполнение
ими по экстренным показаниям трахеотомии, на
производство которой, несомненно, затратится
много времени (отсутствие опыта, неспокойное
состояние задыхающегося больного), может
стоить жизни другим тяжелым пораженным,
находящимся на сортировочной площадке приемного отделения.
Учитывая возможность временной замены сложных хирургических вмешательств простыми, но эффективными методами (Опыт Советской медицины в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.), нами разработан Ларинготом (а.с. СССР № 843970) на основе известной
трахеотомической трубки.
Ларинготом состоит из трубчатого ножа,
наружной трахеотомической трубки (канюли) и
ограничителя глубины разреза гортани. На канюле и трубчатом ноже у рабочего конца имеются совмещенные между собой поперечные
отверстия для ограничителя глубины разреза
гортани. Режущий конец ножа выполнен в виде
четырехгранного резца с отверстиями между
острыми гранями, а противоположный конец
ножа жестко соединен с изогнутой по радиусу
трубкой, служащей рукояткой. Ограничитель
глубины разреза гортани имеет вид штифта
с
ручкой и отверстием для капроновой нити, которая крепится на рукоятке.
Благодаря использованию в конструкции
ножа и рукоятки металлических трубок, ларинготом обладает воздухопроводностью на всем
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протяжении – от отверстий в четырехгранном
резце ножа до конца рукоятки. Такая воздухопроводность ларинготома придает уверенность
врачу в выполнении последовательных мануальных действий сразу после разреза гортани
при прохождении воздуха с шумом по инструменту, а в случае отсутствия этого признака –
обосновует проведение вдувания воздуха изо
рта в трубчатую рукоятку или изменения наклона ларинготома.
Техника выполнения ларинготомии.
Под плечи больного подкладывают валик
либо опускают его голову с края носилок, чтобы
вытянуть шею. Ларинготом удерживают рукой
(как пишущую ручку) в строго фронтальном и
сагитальном положениях граней резца. Другой
рукой фиксируют гортань и расправляют над
ней кожу. Острие ларинготома подводят к срединной линии гортани в проекции основания
конической связки и быстрым давящим движением руки одномоментно разрезают кожу, коническую связку и слизистую оболочку гортани.
При этом, вместе с резцом и рабочей частью
трубчатого ножа проникает в просвет гортани
дистальний конец канюли, дальнейшее продвижение которых задерживает ограничитель глубины разреза. Убедившись по шуму воздуха,
проходящего через трубчатый нож наружу, в
правильном его положении в просвете гортани,
удаляют ограничитель, затем нож и одновременно вводят в трахею всю канюлю.
В набор ларинготома входит плотная полиэтиленовая трубка с гладкими краями на конце и несколько меньшим диаметром чем у канюли.
Эта трубка предназначена для ее введения
через канюлю в трахею в случае нарушения у
больного дыхания, возникаемого через некоторое время, после произведенной коникотомии.
Отсасывание содержимого трахеи, закупорившего отверстие канюли, проводят с помощью
шприца большой емкости или присоединенного
электроотсоса.
Коникотомия, выполненная с использованием воздухопроводного ларинготома, бескровна, безопасна и технически проста. Она может
быть произведена за 10-20 сек. в различных условиях не только врачом любой специальности,
но и обученным фельдшером. Это спасительное
хирургическое вмешательство должно быть заменено, при необходимости, классической трахеотомией в ближайшие часы после коникотоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

мии. Продолжительность нахождения в трахее
коникотомической канюли зависит от этиологии
стеноза, наличия или отсутствия нарушений
дыхания и общего состояния больного.
Ларинготом клинически апробирован в
клинике отоларингологии Главного военного

клинического госпиталя МО Украины, в Киевском институте отоларингологии АМН Украины им. А.С.Коломийченко, в клинике Киевской
медицинской академии последипломного образования с заключениями о целесообразности его
производства промышленностью.

© В.Н. Ткаченко, 2008

В.Н.ТКАЧЕНКО (КИЕВ)
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХТУБУСНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ НОСОГЛОТКИ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УФО ЛОР-ОРГАНОВ
В арсенале консервативных методов в лечении больных с заболеваниями ЛОР-органов
ведущее место принадлежит физическим средствам, в том числе ультрафиолетовому излучению. Не перечисляя заболеваний, при которых
наиболее часто применяют этот вид физиотерапии, отметим, что при ультрафиолетовом облучении небных миндалин (УФО НМ) по разработанному нами способу (а.с. СССР №171053) у
23316 военнослужащих с хроническим субкомпенсированным тонзиллитом (ХСТ) ангины не
повторились у 95,1% при наблюдении в 1,5-2
года («Військова медицина України», №1,
2002). Эта монотерапия была проведена в течение 10 лет военнослужащим молодого пополнения на первом месяце их службы при использовании разработанных нами «Приставок Ф-03
или Ф-04» (патент Украины №47609 А) к обычным ртутно-кварцевым излучателям. Краткая
характеристика нашего способа УФО НМ приведена в ЖВНГХ, №6, 2000 и №5-с, 2007.
Упомянутые Приставки производства Киевского завода медицинских изделий применяют, в основном, в армии, а в гражданских лечебных учреждениях и поликлиниках используют для лечения больных с заболеваниями
ЛОР-органов четырехтубусный облучатель носоглотки («ОН») российского производства.
При УФО НМ, проводимом на этом облучателе,
применяют металлический конусовидный наконечник с косым срезом на конце и входным отверстием, равным по диаметру ширине полностью открытого рта. Такой наконечник при введении в полость рта обтурирует его и лишает,
тем самым, персонал визуального контроля за
правильным выполнением процедуры. Второй
конструкторский недостаток заключается ,в высоком расположении зеркала на рефлекторе
«ОН», в связи с этим зрительная ось вместо
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прямолинейной, соответствующей тубусу и наконечнику, находится под углом в 40°-45° , что
значительно усложняет обзор полости рта и
глотки даже без наконечника. Третий недостаток связан с телескопичностью тубуса, исходное
положение которого вместе с наконечником
обеспечивает УФО НМ на рабочем расстоянии
40 см. При полностью выдвинутом тубусе это
расстояние равно 50 см. Однако, в инструкции
по применению «ОН» и в руководствах по физиотерапии о предназначении предельно выдвинутого тубуса ничего не сказано. Между тем,
УФО НМ должно проводиться только на одном
рабочем расстоянии. Поэтому наличие свободно
перемещающегося тубуса чревато возникновением ожогов слизистой оболочки различной
степени и, в лучшем случае - отсутствием положительного результата после проведенного облучения.
Следует отметить, что, видимо под влиянием наших критических замечаний, российский завод в последние годы выпускает четырехтубусный облучатель под новым названием «УГН-1», где конусовидный наконечник заменен цилиндрическим, а зеркало и тубус оставлены прежними. Тем не менее, по нашему предложению, в мастерской госпиталя в «ОН» произведены следующие изменения: заменен конический наконечник цилиндрическим, зеркало
прикреплено к основанию тубуса, а последний
зафиксирован в исходном невыдвинутом положении. С помощью усовершенствованного четырехтубусного облучателя «ОН» нами проведено УФО НМ при рабочем расстоянии в 40 см.
у 27 больных ХСТ. Из них при наблюдении в
течение 1,5-3 лет ангины не повторились у 25
пациентов и рецидивировали - у двух больных.
УФО НМ начинали после определения
тонзиллобиодозы с помощью разработанного
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нами «Биодозиметра В.Н. Ткаченко» либо приставляя наконечник к коже груди пациента на
10; 20; 30 сек. в один ряд в области 4-5 го межреберьев (Патенты Украины №39707 И №62674).
Облучение миндалин проводили ежедневно или
через день при продолжительности каждого сеанса равной четверти или половине биотонзиллодозы (5 или 10 сек.) в зависимости от фоторе-

акции слизистой оболочки небных миндалин в
количестве 12 сеансов.
Описанное усовершенствование четырехтубусного облучателя «ОН» и «УГН» способствовало по нашим данным увеличению положительного результата после проведенного полного курса УФО НМ с 9% (И.И. Крушевская,
1974) до 92,5%.

© В.Н. Ткаченко, 2008

В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Е.Н. ТРОФИМОВА, Н.Г. МИРОНЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ТРАХЕОПИЩЕВОДНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:
ОСЛОЖНЕНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА
Трахеопищеводное
протезирование
(ТПП) является одним из самых эффективных
способов реабилитации голоса после ларингэктомии по поводу рака гортани.
Целью нашей работы являлось улучшение
качества жизни пациентов, подвергшихся ларингэктомии с ТПП, за счет профилактики местных осложнений в зоне протезирования и
продления срока функционирования протеза.
Материалы и методы. Нами в 2000-2008
гг. наблюдались 53 больных раком гортани
T3N0M0-T4N1M0, которым была выполнена ларингэктомия с ТПП (2000-2008 гг.). Оперированы мужчины в возрасте от 42 до 69 лет.
Для восстановления голосовой функции
мы выполняли отсроченное трахеопищеводное
протезирование по оригинальной методике, с
использованием устройства для установки голосового протеза (патент Украины № 22841 от
25.04.2008). Мы устанавливали голосовой протез Prоvox (Prоvox 2) в сроки от 6 месяцев до 5
лет после комбинированного лечения. Время
наблюдения за больными с трахеопищеводными
протезами составляло от 1 месяца до 5 лет.
Полученные результаты и их обсуждение. Голосовая функция была восстановлена у
50 (94,3%) больных после ларингэктомии с
ТПП. Отсутствие фонации, не связанное с
функционированием протеза, наблюдали у 3
(5,7%) пациентов. Мы объясняли это явление
фарингоспазмом.
Такие осложнения, как выпадение протеза
и протекание слюны вокруг протеза в ранние
сроки после его установки нами отмечены не
были. Наиболее часто мы наблюдали грибковое
поражение протеза или его частей, что сопро-
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вождалось нарушением голосовой или разделительной функций (у 46 пациентов – 86,8%). В
ранние сроки после ТПП развитие грибковой
инвазии мы связываем с интенсивной антибактериальной терапией в послеоперационном периоде после ларингэктомии (у 6 пациентов –
11,3%). В отдаленные сроки после ТПП (6 – 18
мес.) именно грибковое поражение протеза определяло срок его функционирования.
Из 53 больных, которым выполнено восстановление голосовой функции с помощью
ТПП, отек слизистой оболочки в области протеза в разные сроки наблюдался у 14 (26,4%) пациентов.
Отсутствие фонации и протекание слюны
через клапан протеза отмечалось у 7 (13,2%)
больных через 2-4 месяца использования протеза. Причиной нарушения голосовой или разделительной функций был неправильный уход за
протезом во всех наблюдаемых случаях.
Использование системных противогрибковых препаратов в послеоперационном периоде после ларингэктомии с ТПП предупреждает
раннее грибковое поражение протеза. В комплекс мероприятий по уходу за трахеопищеводным протезом необходимо включать противогрибковые препараты местного действия для
увеличения его срока службы.
При отеке слизистой оболочки и грануляциях в зоне ТПП мы применяли только местное
лечение.
Большое значение для продления срока
функционирования трахеопищеводного протеза
имеет обучение и соблюдение больными правил
ухода за протезом, санация полости рта и глотки, адекватный уход за трахеостомой.
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Выводы. Профилактика осложнений
ТПП в комплексе мероприятий по восстановлению голоса после ларингэктомии продлевает

срок функционирования протезов, что расширяет возможности реабилитации больных раком
гортани T3N0M0 – T4N1M0.

© В.В. Толчинский, Е.Н. Трофимова, Н.Г. Мироненко, 2008

А.В.ЦИМАР (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ РИНОСИНУСИТІВ
За останні десятиліття лікарями, імунологами, фармакологами досягнуті значні успіхи у
розробленні сучасних ефективних технологій
профілактики та лікування запальної патології
приносових синусів, але, нажаль, ми продовжуємо спостерігати зростання кількості цієї патології, як у дорослих, так і в дітей. В США діагноз “гострий риносинусит” встановлюється у
16% дорослого населення, в Росії хворіє приблизно 10 млн. людей, в Україні – 3 млн.
Приблизно у половині випадків із аспіратів, що отримані із приносових пазух висівається бактеріальна флора. Хоча приносові пазухи є
безпосереднім продовженням рясних на мікрофлору слизових оболонок порожнини носа та
носоглотки, в нормі вони є стерильні. Оклюзія
лійкоподібного отвору синусу, як і оклюзія
будь-якого дренуючого отвору, сприяє розвитку
інфекційного процесу. Так, на комп’ютерних
томограмах лійкоподібнний отвір верхньощелепових пазух становить, в середньому, 6 мм у
довжину і 3 мм у діаметрі. Келихоподібні клітини і серозно-слизові залози виділяють секрет,
який рухом війок мукоциліарного апарату транспортується із приносових пазух на слизову
оболонку латеральної стінки порожнини носа.
Професор В. Мессерклінгер (Австрія), довів, що
секрет транспортується певними шляхами, а,
власне, від дна гайморової пазухи по її стінках
до отвору, який з’єднує синус з порожниною
носа. При цьому слиз оновлюється 2-3 рази на
годину. При інфекції ВДШ набрякла слизова
оболонка порожнини носа закриває отвір приносової пазухи, повітря що знаходилось в синусі
розсмоктується. Як наслідок, в пазусі створюється від’ємний тиск, що сприяє виділенню
трансудату, який частково або повністю її заповнює. Трансудат є поживним середовищем для
патогенів
Провідна роль у комплексному лікуванні
гострих запальних процесів параназальних синусів надається антибактерійним препаратам.
Очевидним джерелом інфікування при гострому
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бактеріальному синуситі є флора суміжних носових ходів. Тим не менше, за характером розподілу мікроорганізмів бактеріологія синуситу
абсолютно відрізняється від нормальної флори
носа.
Бактерійна мікрофлора носових ходів різноманітна і містить велику кількість анаеробів
та стрептококів, а для гострого бактеріального
синуситу, характерна мономікробна флора з обмеженою кількістю можливих патогенів.
Найчастіше збудниками синуситів є
Streptococcus
pneumoniae,
Haemophilus
influenzae, S.aureus, K.pneumoniae та інша флора, але в кожному регіоні України мікробний
спектр, що спричиняє цю патологію може суттєво відрізнятися, як і чутливість збудників до
антибіотиків. Титр бактерій в ексудаті переважно перевищує 10* 5/мл, але може бути значно
вищим. Тільки у 60% хворих з підозрою на гострий позалікарняний синусит діагноз підтверджується результатами мікробіологічного дослідження.40% випадків вірогідно повязані з
вірусами або важко культивуємими бактеріями.
До останніх належать Chlamydia pneumoniae та
Mycoplasma pneumoniae.
Практично у всіх пункційних аспіратах
переважають Streptococcus pneumoniae та
Haemophilus influenzae.
Рідше
Moraxella
catarrhalis, S. аureus, St. рyogenes, грамвід’ємна
флора, анаероби. Цей перелік бактеріальних
збудників залишається незмінним протягом 50
років, хоча їх чутливість до антибіотиків за відповідний період часу суттєво змінилася.
Окрім антибактерійної терапії, велике
значення в лікуванні даної патології має, з одного боку, нормалізація складу(реології) в’язкого
секрету, а з другого – покращення процесу мукорегуляції та ефективного виведення патологічного секрету за рахунок активації моторики
війчастого епітелію порожнини носа та ВДШ.
На жаль, в комплексному лікуванні гострих синуситів мукоактивні препарати призначаються
практичними лікарями не завжди. Перевага на-
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дається антибіотикам, хоча їх клінічна ефективність, вплив на частоту рецидивів залишаються
предметом наукових та соціоекономічних дискусій.
При виборі мукоактивного препарату слід
враховувати наступні моменти: 1) наявність активного запального процесу в ВДШ, особливо у
дітей перших років життя, потребує призначення препаратів з мінімальною подразнюючою
дією на слизову оболонку; 2) у хворих з “алергічним” анамнезом можуть виникати алергічні
реакції на препарати рослинного походження; 3)
мікстури повинні включати мукоактивні препарати з різними фармакодинамічними властивостями. Слід відмітити, що традиційні секретолітичні препарати, що використовуються для лікування хвороб нижніх дихальних шляхів при
риносинуситах показали свою низьку ефективність.
Метою нашого дослідження було визначення доцільності використання мукоактивного
засобу ГелоМіртол (Німеччина) в комплексному
лікуванні гострого та хронічного верхньощелепового риносинуситу.
Завдання дослідження:
1.Визначення виразності клінічних проявів гострого риносинуситу на фоні мукоактивної терапії.
2.Визначення впливу мукоактивної терапії препаратом ГелоМіртол на виразність симптомів гострого та загострення хронічного риносинуситу.
Впродовж 2007-2008 рр. в ЛОР-клініці
ЛНМУ імені Данила Галицького з діагнозом
гострий або загострення хронічного верхньощелепового риносинуситу знаходилося 36 хворих
віком від 26 до 50 років. У 14 пацієнтів хворобу
діагностовано вперше, у 22 – в анамнезі були
епізоди захворювання. 20 хворих мали однобічне ураження верхньощелепового синусу, 16 –
двобічний процес. Діагноз хвороби встановлювався на підставі анамнезу хвороби риноскопії,
даних рентгенологічного обстеження та КТ.
Провідними скаргами хворих були біль
голови, гнійні виділення з носа, утруднення носового дихання. Підвищення температури до
37,5о С спостерігалося у 30% хворих. При бактеріальному обстеженні виявлено St. pyogenes –
11%, S. aureus – 43%, St. pneumoniae – 28%, K.
pneumoniae – 11%, H.influenzae – 7%.При визначенні чутливості збудників до антибіотиків
встановлено: 25% бактерій чутливі до цефалоспоринів І-ІІ поколінь, до цефтріаксону та цефо-

таксиму – 45% та 55% відповідно;33% збудників зберігали чутливість до сучасних макролідів,
11% – до амоксициліну. До пеніциліну, ампіциліну, ампіоксу та доксицикліну чутливість зберігали менше 1% патогенів.
Слід відзначити, що 98% збудників, як
при гострому, так і при загостренні хронічного
синуситу були чутливими до респіраторних
фторхінолонів, 2% виявляли низьку чутливість
до них, а 73% зберігали чутливість до фторхінолонів перших поколінь.
Всім хворим була призначена антибактерійна (гатіфлоксацин, 400 мг, один раз на добу),
протизапальні, судинозвужуючі препарати та
пробіотики.
Пацієнти були розділені на дві групи по
18 пацієнтів – основну та контрольну. Пацієнти
основної групи, окрім стандартної терапії,
отримували препарат ГелоМіртол по 1 капсулі
тричі на добу.
Аналіз динаміки регресу провідних клінічних симптомів хвороби виявив, що в основній
групі, в якій пацієнти отримували ГелоМітрол
покращення клінічного перебігу відбувалося на
3-5 день лікування, а в контрольній групі – на 79.Клінічне одужання відбулося у всіх пацієнтів з
гострим верхньощелеповим синуситом в основній групі –7 (100%) на 5-й день. Ремісія у пацієнтів із загостренням хронічного гаймориту в
основній групі досягнута у 10 хворих (90,9%),
рецидив хвороби, який не вимагав антибактерійної терапії виник у 1 (9,1%) пацієнта. В контрольній групі клінічне одужання у хворих на
гострий гайморит відмічалося на 8-й день лікування, а у пацієнтів з хронічним риносинуситом
– на 10-й.У двох хворих контрольної групи з
хронічним гайморитом впродовж 9 місяців відмічено загострення риносинуситу після ГРВІ,
яке теж не вимагало призначення системної антибактерійної терапії. Нормалізація рентгенологічної картини гайморових пазух при контрольному обстеженні через три тижні після лікування відмічена у 73% пацієнтів основної групи та 65% контрольної.
Проведені в нашій клініці дослідження
свідчать про доцільність включення в комплексне лікування гострих та хронічних синуситів
мукоактивних препаратів та показали високу
ефективність препарату ГелоМіртол. Міжнародні і національні лікарські асоціації признають
доцільність та ефективність мукоактивної терапії при лікуванні гострих синуситів і вносять її
до своїх рекомендацій.

© А.В.Цимар, 2008
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А.В.ЦИМАР, В.М.ПУШКАРЬОВА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ПОЛІВАЛЕНТНИЙ ПІОБАКТЕРІОФАГ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО АДЕНОЇДИТУ
Хронічний аденоїдит є одним із найчастіших вогнищ інфекції верхніх дихальних шляхів у дітей. Аденоїдит може викликати різноманітні порушення в організмі дитини в залежності від їх розмірів, розмірів носоглотки, тривалості хвороби, частоти загострень та віку дитини.
Особливості цього вогнища інфекції зумовлені
його локалізацією (перехрест дихального і травного шляхів) та мікрофлорою (стафілококи,
стрептококи).
Хронічний аденоїдит – це хронічний запальний процес, який формує ряд вторинних
захворювань, які зумовлені зсувами в імунній
системі організму. При хронічному запаленнні
лімфоаденоїдної тканини носоглотки підсилюється її всмоктувальна активність, що сприяє
сенсибілізації організму до мікрофлори і високомолекулярних сполук, які потрапляють з повітрям та з їжею. Таким чином, осередок хронічної інфекції (аденоїдит) утруднює носове дихання, викликає хронічну гіпоксію, послаблює
захисні властивості організму, сенсибілізує організм, підтримує запальні процеси в суміжних
органах та дихальних шляхах.
Основним методом терапії при гіпертрофії глоткового мигдалика в дитячому віці є хірургічне видалення його – аденотомія.
Але, як показує практика, переважна більшість аденотомій виконується або в період
гострого аденоїдиту, або в стадії загострення
хронічного аденоїдиту, а не з приводу справжньої гіпертрофії глоткового мигдалика.
До того ж, в деяких дітей таке лікування
може мати протипокази (наявність хронічних

захворювань, патологія крові та ін.). Таким дітям доцільніше призначити консервативне лікування.
Проведене лікування 35 дітей віком від 4
до 12 років з хронічним аденоїдитом. Монофлора була виділена в 35,7 % пацієнтів, мікробні
асоціації: два патогени – в 28,6 %, три – 35,7 %.
Серед монофлори переважали St. aureus –
64,3 % та Str. рyogenes – 50% у дітей. В 14,2 %
випадках визначалися гриби Candida albicans.
Str. рneumoniae висівався в 28,6 % випадків, Kl.
pneumoniae – 14,2%, H. influenzae – 16,5%, М.
catarrhalis – 10,2%, St. еpidermidis – 21 %,
E. сoli – 7,1 %.
Порівнюючи результати обстеження порожнини носа і ротоглотки слід відзначити , що
патогеннний золотистий стафілокок висівався в
88% випадках, як в носі так і в ротоглотці хворого.
Всім дітям проводилася санація глоткового мигдалика розчином полівалентного піобактеріофагу (“Секстафаг”) шляхом інстиляції в
носові ходи в дозі 2-5 мл два рази на день Курс
лікування – 10 процедур. Хворим призначалася
імунокорегуюча терапія. Відновлення носового
дихання та відсутність запальних явищ з боку
носоглотки зареєстровано у 30 (85,7%) дітей. У
5 дітей (14,3%) ефект був короткочасним, тому
довелося зробити аденотомію. Висока ефективність препарату, відсутність побічних ефектів,
добра переносимість препарату дітьми, доступність – аргументи, які дозволяють рекомендувати “Секстафаг” як ефективний засіб для лікування хронічного аденоїдиту .

© А.В.Цимар, В.М.Пушкарьова, 2008

Т.Р.ЦЬОЛКО, О.О.ГАЛАЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ РЕГІОНАРНИХ МЕТАСТАЗІВ
В ЛОР-ОНКОЛОГІЇ
Вступ. Актуальність регіонарного метастазування серед злоякісних новоутворень голови та шиї в Україні визначається високими показниками занедбаності та смертності до року.
Так в 2007 р. не прожило року при раку гортані
– 30,7%, глотки – 48,4%, ротової порожнини –
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47,0%. Частота ІІІ-ІV ст. для гортані – 60,5%,
глотки – 69,4%, ротової порожнини – 48,0%.
Відомо що наявність уражених лімфатичних
вузлів знижує ефективність лікування в 2 рази, а
основна причина смерті – це місцеві рецидиви
та реґіонарне метастазування. 5-річне виживан-
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ня для пухлин дна рота – до 30%, для язика – до
40%, і до 60% – без наявності метастазів. Слаба
ефективність консервативних методів лікування
місцевого метастатичного раку змушує виконувати складні, розширені а часто і комбіновані
оперативні втручання.
Матеріали і методи досліджень. Проаналізовано результати лікування 245 хворих з
І-ІV стадією на рак органів голови і шиї, яким
було проведено різні види лімфодисекцій. Проаналізовано можливості проведення відстрочених та одномоментних лімфаденектомій в блоці
з первинним вогнищем, двобічних, превентивних лімфодисекцій. Оцінено ризики і переваги
лікування після доопераційної консервативної
терапії.
Результати та їх обговорення. Враховуючи значне порушення функціональних можливостей після операції Крайля – при невеликих
рухомих лімфовузлах, при неагресивному пер-

винному процесі визнано доцільним проведення
модифікованих лімфаденектомій з збереженням
кивального м’язу, яремної вени та додаткового
нерва. З іншого боку дотримання принципів абластики, можливості сучасного анестезіологічного і хірургічного забезпечення дають можливість проведення одномоментних лімфодисекцій
з видаленням пухлини в блоці. Доведена можливість проведення двобічних операцій Крайля.
Виконання радикальних лімфаденектомій після
доопераційного променевого лікування по радикальній програмі супроводжується значним ризиком післяопераційних ускладнень у вигляді
фарингостом, розходженням країв рани, некрозів тканин, арозивних кровотеч, що в свою чергу
вимагає додаткових зусиль для їх профілактики.
Виконання превентивних лімфодисекцій, що
включено в рекомендації світової спільноти –
вимагає додаткового обговорення та обґрунтування показів до їх виконання.

© Т.Р.Цьолко, О.О.Галай, 2008

И.Э. ЧЕРНЫШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
В ЛЕЧЕНИИ СИНУСИТОВ
Роль синуситов в общей заболеваемости
населения существенно выросла в последние
годы.
Цель исследования. Изучение эффективности применения препарата эуфорбиум композитум в сравнении с деконгестантами.
Материалы и методы. Нами обследовано 60 больных (42 женщины, 18 мужчин) в возрасте от 19 до 59 лет. У всех пациентов длительность заболевания составляла около 2-х недель. Всем пациентам проводили общеклинические и функциональные исследования. 30 пациентов (I группа) получали эуфорбиум композитум по 1 впрыскиванию в полость носа 6 раз в

день, 30 больных (II группа) – местные деконгестанты. Длительность терапии составила 7 дней.
Данные обработаны с помощью методов вариационной статистики. Для каждого показателя
определяли среднее арифметическое М, среднюю ошибку среднего арифметического m. Достоверность показателей определяли с помощью
t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Для больных
синуситами был создан бланк самоконтроля пациентов, с помощью которого оценивали степень затруднения носового дыхания, высыхание
слизистой, фронтальное напряжение, выделения
из носа, нарушение сна и дневной активности.

Таблица 1
Результаты клинической эффективности лечения больных синуситами
Группы больных
I группа (эуфорбиум композитум)
II группа ( деконгестанты)
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Симптомы в баллах
до лечения
после лечения
13,56±1,02
2,11±0,14
13,73±1,07
5,78±0,08
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Таблица 2
Результаты лечения больных синуситами
Показатели
Клиническое выздоровление
Значительное улучшение
Улучшение
Отсутствие эффекта
Ухудшение

Согласно представленным результатам
лечения, уменьшение симптомов было более
значимым при использовании эуфорбиум композитум, что подтверждается данными многих
исследователей.
Как видно из таблицы 2, применение эуфорбиум композитум для лечения синуситов
более эффективно по сравнению с деконгестантами.

Количество больных
I группа
II группа
6 (40,00%)
1 (6,67%)
8 (53,33%)
4 (26,66%)
1 (6,67%)
7 (46,67%)
3 (20,00%)
-

Выводы. Эуфорбиум композитум оказывает специфическое воздействие на функции слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, нормализует обменные процессы, препятствует высыханию слизистой, снижает фронтальное напряжение
и облегчает носовое дыхание, в то время как сосудосуживающие препараты приносят лишь кратковременное облегчение, часто сопровождаемое сухостью и жжением в области носоглотки.

© И.Э. Чернышева, 2008

В.І.ШЕРБУЛ, Т.Г.КУНАХ, В.В.ГОЛОВКО, В.Б.ОЛЕЙНИКОВ, Л.М.ОМЕРОВА, А.Е.АНТОНЕЦЬ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ВИГНУТИХ ЛЕЗ ДЛЯ МІКРОДЕБРИДЕРА
ПІД ЧАС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕНДОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
НА НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХАХ
Функціональні ендоскопічні втручання на
навколоносових пазухах потребують застосування інструментарію та обладнання, що забезпечує надійний результат (відновлення функції)
та завдає мінімальну травму здоровим тканинам. З цією метою на сьогоднішній день широко
застосовуються різноманітні набори інструментарію та мікродебридерні системи. Найбільш
ефективними для функціональної ендоскопічної
риносинусохірургії є мікродебридери, що дозволяють видаляти патологічні тканини (наприклад, поліпи), зберігаючи нормальну слизову
оболонку.
Більшість запропонованих на сьогодні мікродебридерних систем добре зарекомендували
себе при ендоскопічних втручаннях в порожнині носа, на решітчастому лабіринті, основній
пазусі, але під час втручання в деяких ділянках
верхньощелепних пазух (наприклад, вилична
або альвеолярна бухта) недостатнім виявляться
кут вигину традиційних лез мікродебридера та
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з’являється необхідність надмірно розширювати
природне сполучення пазухи для візуального
контролю операції.
Для втручання на приносових пазухах ми
використовуємо вигнуті леза для сучасної мікродебридерної системи. Кути вигину лез (300,
600, 900 та 1200), а також обертання кінчика на
3600 дозволяють видаляти поліпи та кісти практично в будь-яких ділянках навколоносових пазух, зокрема – верхньощелепної пазухи через її
природне сполучення, не розширюючи останнє
або розширивши його лише до 4 – 5 мм. Відомо,
що надмірне розширення сполучення пазухи
може привести до інтраопераційних кровотеч,
що утруднюють ендоскопічний огляд, а також
до рецидиву хронічного запального процесу в
оперованій пазусі.
Необхідно також відмітити високу надійність сучасних мікродебридерних систем та можливість застосування при інших отоларингологічних операціях.
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Сучасні вигнуті леза для мікродебридерної системи найкраще відповідають вимогам
функціональної ендоскопічної риносинусохіру-

ргії, дозволяють виконувати втручання в будьяких відділах біляносових пазух через природне
сполучення.

© В.І.Шербул, Т.Г.Кунах, В.В.Головко, В.Б.Олейников, Л.М.Омерова, А.Е.Антонець, 2008

В.И.ШЕРБУЛ, Л.М.ОМЕРОВА, В.Б.ОЛЕЙНИКОВ, Т.Г.КУНАХ (КИЕВ, УКРАИНА)
ВАРИАНТЫ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПАРАНАЗАЛЬНЫХ СИНУСОВ
И НОСОВЫХ СТРУКТУР У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ
Обструкция остиомеатального комплекса
остается одним из важнейших звеньев патогенеза хронического риносинусита, наряду с дисфункцией мукоцилиарного транспорта, аллергией, бактериальной и грибковой инфекцией, иммунодефицитом или гиперантигенной стимуляцией иммунной системы. К комплексу факторов
приводящих к нарушению дренажа пазух способствует целый рад вариантов развития придаточных пазух носа и носовых структур, которым
не всегда уделяется достойное внимание при
компьютерной томографии, также часть из них
не визуализируется при эндоскопическом осмотре, что чаще всего приводит к неполной диагностике, рецидивированию хронического риносинусита, неэффективности хирургического
лечения. Варианты строения параназальных синусов и носовых структур не всегда проявляются клиническими симптомами, однако могут
создавать условия для атипичного течения патологического процесса в синусах в момент его
появления, усложнять хирургическое вмешательство и течение послеоперационного периода. Тем не менее, ряд авторов Bolger et al. не
нашли зависимости между возникновением
хронического риносинусита и анатомическим
вариациями строения костных структур.
Целью нашего доклада явилось изучить
частоту встречаемости вариантов анатомического строения костных структур у больных с хроническим риносинуситом, оценить влияние на
течение патологического процесса.
Материал и методы. В ЛОР-клинике
ГВКГ МО Украины за период с 1999 по 2008г
было проведено 2541 функциональных эндоскопических операций на пазухах носа и носовых структурах у больных хроническим риносинуситом с полипозом и без него. Видеоэндоскопия полости носа, КТ придаточных пазух
перед операцией, анализ хирургического лечения послужили методами исследования.

Результаты. В результате анализа полученных данных были выявлены следующие анатомические варианты развития костных структур и ПГШ. Варианты строения и положения
средней носовой раковины: Буллезная гипертофия средней носовой раковины (Conha bullosae)
пневматизированного участка разных размеров
и формы, часто приводила к девиации перегородки носа в противоположную сторону, парадоксальний изгиб средней носовой раковины –
атипичная форма раковины, нижний край которой загнут латерально – обнаружены у 24%
больных с ХРС. Патология крючковидного отростка: гипертрофия (14,6%), гипоплазия ателектатический крючковидний отросток (часто
сочетался с гипоплазией максилярного синуса) в
4,5 % случаев, загнутый свободный медиальний
край отростка, гиперпневматизированный отросток в 8,2% случаев ХРС. Гипертофия клеток
Agger nasi (клетки которые расположены кпереди, латерально и ниже фронтального кармана,
самые передние клетки решетчатого лабиринта,
присутствуют практически у всех людей)встречались в 21% случаев хронического синусита передней группы ППН, инфраорбитальные
клетки (Галл ера) у 8% больных с хроническим
гайморитом, сфеноэтмоидальные или клетки
Оноди у 2% у больных с ХГС (сфеноидитом и
патологией задней группы клеток решетчатого
лабиринта), супраорбтальные в 9% случаев хронического фронтоэтмоидита.
Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы. Варианты анатомического строения костных структур пазух носа и
носовых структур необходимо внимательно
изучать и учитывать во время планирования
хирургического вмешательства у больных с
ХРС. Хирургическое вмешательство при ХГС
должно быть проведено с коррекцией тех структур, которые приводят к остиальной обструкции.
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Я.В. ШКОРБОТУН, В.В.ДЕЙНЕКА, А.В. ЖДАН, І.В.ЧЕРНИШУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОГО ОТИТУ
Зовнішній отит – захворювання, яке досить часто зустрічаються у поліклінічній практиці лікаря-оториноларинголога. За даними ДЗ
«Клінічна поліклініка №1» ДУС пацієнти із зовнішнім отитом складають близько 2,5% від усіх
хворих, які звернулися за отоларингологічною
допомогою. Вказане захворювання спричиняє
суттєвий дискомфорт для пацієнта, часто супроводжується виділеннями з вуха та вираженим
больовим синдромом, що приводить до тимчасової втрати працездатності. За даними Г.С.
Протасевича, Е.В. Савчук (2006), А.А. Лайко
(2006) при зовнішньому отиті із слухового ходу
переважно висіваються стафілококи та стрептококи.
Нами проведено аналіз результатів бактеріологічного дослідження мікрофлори із зовнішнього слухового ходу хворих, що лікувалися в
ЛОР-відділенні ДЗ «Клінічна поліклініка №1»
ДУС протягом останніх 6 місяців з діагнозом
«зовнішній отит». Із 142 пацієнтів чоловіків було 89 (62,6%), жінок – 53 (37,4%). Однобічний
запальний процес у зовнішньому слуховому ході діагностовано у 109 (76,8%) хворих, двобічний – у 33 (23,2%) осіб. Клінічними проявами
отиту був дискомфорт у вусі, виділення із зовнішнього слухового ходу, порушення слуху, а
при прогресуванні запального процесу – вушний біль, підвищення температури тіла, порушення самопочуття.
Всім пацієнтам при первинному звертанні
до лікаря-отоларинголога виконували посіви із
слухового ходу на мікрофлору та її чутливість
до антибіотиків. При аналізі результатів бактеріологічного дослідження виявлено, що бактеріальна мікрофлора була виділена у 106 (74,6%)
осіб, грибкова – у 14 (9,9%), мікробно-грибкові
асоціації – у 12 (8,5%), не отримано росту мікрофлори – у 10 (7,0%) випадках.
Серед бактерій, що висіялися, у 64
(45,1%) пацієнтів – золотистий стафілокок, у 23
(16,2%) – гемолітичний стрептокок, у 22 (15,5%)

– синьогнійна паличка. Частка іншої мікрофлори була значно меншою, епідермальний стрептокок – 16 (11,3%) випадків, ентерокок – 9
(6,3%), ешеріхія колі – 3, протей та клебсієла –
по 2 випадки.
Мікст інфекція виявлена у 23 (16,2%)
хворих, при чому бактеріальні асоціації у 14
випадках, а грибково-бактеріальні – у 12. При
отитах грибкової етіології (26 випадків) гриби
роду кандіда виділено у 15 (10,3%) осіб, аспергіліус рідше – у 11 хворих (7,7%).
Певні складнощі при виборі антибактеріального препарату для лікування зовнішнього
отиту, частіше виникають при виявленні синьогнійної палички. Саме в таких випадках нерідко
виникає необхідність заміни антибіотика в процесі лікування. За даними антибіотикограми
обстежених нами хворих синьогнійна паличка
була чутливою до гентаміцину в 90,9% випадків, амікацину – 77,8%, ципрофлоксацину –
90,5%, норфлоксацину – 78,9%, офлоксацину –
88,9%, цефтазидиму – 66,7%, іміпенему – 100%.
В нашій практиці, при підозрі на синьогнійну
природу запалення, ми призначали переважно
вушні краплі з аміноглікозидами чи фторхінолонами і, при необхідності, використовували
системно препарати групи фторхінолонів. Такий
вибір препаратів, як правило, забезпечує клінічну ефективність і дає можливість максимально
уникнути ототоксичної дії антибіотиків аміноглікозидного ряду.
Отже, основними збудниками зовнішнього отиту є золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок, але у 15,5% випадків
висівається синьогнійна паличка. За результатами антибіотикограми виявлені штами
синьогнійної палички були чутливими до
фторхінолонів та аміноглікозидів, що дозволяє рекомендувати препарати вказаних груп
до використання при емпіричному лікуванні
цієї патології як у вигляді монотерапії так і їх
комбінації.
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В.О. ШКОРБОТУН, В.В. КРИВША, О.О. ПЕЛЕШЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЧАСТКОВА МАСТОЇДОПЛАСТИКА ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ,
УСКЛАДНЕНИЙ МАСТОЇДИТОМ
На теперішній час при типових гострих
мастоїдитах за показаннями виконується мастоїдотомія: видаляється кортикальний шар кістки,
розкриваються до верхівки усі комірки соскоподібного відростка з утворенням однієї великої
трепанаційної порожнини. Особливо великих
розмірів трепанаційна порожнина утворюється
при мастоїдектомії, яка проводиться у випадках
внутрішньочерепних ускладненнях гострого
гнійного середнього отиту та атипових формах
гострого мастоїдиту (мастоїдит Бецольда, Орлеанського, Муре, Чителі).
Як відомо, у більшості хворих після мастоїдотомії та мастоїдектомії у віддаленому післяопераційному періоді внаслідок видалення
значного масиву кістки соскоподібного відростка виникає деформація завушної ділянки, глибоке рубцеве втягнення, а інколи за рахунок неспроможності адітуса забезпечити адекватне
дренування утвореної порожнини виникають
рецидиви мастоїдиту з подальшим розвитком
хронічного гнійного середнього отиту.
З метою профілактики вищезазначених
ускладнень мастоїдотомії, ми пропонуємо трепанаційну мастоїдальну порожнину зменшувати шляхом облітерації її нижнього сегмента
(часткова мастоїдопластика). Втручання по
зменшенню післяопераційної порожнини проводиться на етапі пластики завушного дефекту, після стихання запального процесу в середньому вусі. Часткова мастоїдопластика особливо показана хворим, у яких при санації соскоподібного відростка оголюється тверда мозкова оболонка задньої черепної ямки або стінка сигмоподібного синуса (розширена мастоїдотомія).
Для мастоїдопластики ми використовуємо
періостально – м’язевий клапоть на нижній живлячій ніжці, взятий із зовнішньої поверхні соскоподібного відростка, та потиличної кістки,

або застосовуємо біоактивний композиційний
матеріал «остеоапатит керамічний». Останній з
успіхом використовується в нашій клініці для
мастоїдопластики при хірургічному лікуванні
хронічного гнійного середнього отиту (Б.Г. Іськів і співавт., 2003). “Остеоапатит керамічний”
містить біологічний кальцій, не має антигенних
властивостей, добре взаємодіє з тканинами реціпієнта, сприяє швидкому загоєнню трепанаційної порожнини. Він має виражені сорбційні
властивості, що дає можливість додаткового
насичувати його медикаментозними препаратами (антибіотиками, ензимами, тощо). В нашій
практиці «остеоапатиту керамічному» надається
перевага у випадках гострого мастоїдиту з поширеним субперіостальним абсцесом, коли є
певні труднощі у формуванні періостальном’язевого клаптя.
За даною методикою прооперовано 12
хворих на гострий гнійний середній отит,
ускладнений мастоїдитом. Часткова мастоїдопластика нижнього сегменту мастоїдальної порожнини у 7 хворих проведена за допомогою
періостально-м’язевого клаптя, у 5 – «остеоапатитом керамічним».
Спостереження за перебігом післяопераційного періоду показали, що загоєння завушної
рани проходить без вираженої ексудативної реакції. Зовнішній слуховий хід зберігає свою
природну (доопераційну) форму. При рентгенологічних дослідження скроневої кістки (рентгенографія за Шюллером, комп’ютерна томографія) у віддаленому періоді нижні відділи соскоподібного відростку мають однорідну структуру
(як при склерозі), у верхньому відділі визначається повітроносна порожнина та адітус. Особливо помітних втягнень в завушній ділянці, при
спостереженні до 3 років, не відмічено. При дослідженні слухової функції відмічено відновлення слуху у всіх хворих.
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В.О.ШКОРБОТУН, Т.В. МАРКІТАН, О.Й. КИЗИМ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ПРОТЕАЗНО-АНТИПРОТЕАЗНОЇ СИСТЕМИ ГОМЕОСТАЗУ
У ХВОРИХ З ТОНЗИЛОГЕННИМИ НАГНІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ГЛОТКИ ТА ШИЇ
Незважаючи на значні досягнення сучасної медицини у вивченні запального процесу,
проблема лікування флегмонозних захворювань
глотки та шиї не втрачає актуальності і на даний
час. Без сумніву, рання та адекватна за об’ємом
хірургічна санація гнійного осередку в лікуванні
флегмонозної патології має визначальне значення (В.Г. Центило, 2002, І.Д. Герич і співавт.,
2004, В.И. Троян и соавт., 2006, Гарюк Г.І., та
співавт., 2006), але не менший вплив на кінцевий результат лікування справляє післяопераційна медикаментозна терапія.
Одним із важливих аспектів патогенетичної медикаментозної терапії хворих з нагнійними процесами є корекція стану протеазноантипротеазної системи гомеостазу. Рівновага в
цій системі підтримується завдяки антагоністичній дії ферментів протеолізу та інгібіторів протеіназ. Від переважання активності тих чи інших і залежить інтенсивність деструктивних
процесів у тканинах.
Одними з основних регуляторів процесу
протеолізу є α1-інгібітор протеіназ (α1-ІП) та α2
макроглобулін (α2-МГ), які гальмують більшість

протеіназ, зокрема, активність еластази. Крім
того, α2 макроглобулін інгібує активність калікреїну. (К.Н. Веремеенко, О.П. Голобородько,
А.И. Кизим, 1988).
З метою визначення стану протеазноантипротеазної системи нами було обстежено
28 пацієнтів з гнійно-запальними захворюваннями глотки та шиї, віком від 17 до 71 років.
Жінок було 11, чоловіків – 17. Контрольну
групу склали 30 здорових людей – донорів. Виконувалось визначення протамін розчеплюючої
активності (ПРА), концентрації α1-інгібітора
протеіназ (α1-ІП), α2-макроглобуліна (α2-МГ),
активності еластази та каллікреїну сироватки
крові пацієнтів при госпіталізації в ЛОР-клініку
та при виписці зі стаціонару.
З 28 обстежених хворих у 13 пацієнтів
запалення було обмежене одним анатомічним
простором (паратонзилярним або парафарингеальним), а у 15 – запалення поширювалось також на інші клітковинні простори шиї, що було
підтверджено комп’ютерною або магнітнорезонансною томографією. Результати проведених біохімічних досліджень наведені в таблиці.

Показники протеолітичної активності та рівень антипротеазних білків в системному кровотоці
у пацієнтів з тонзилогенними флегмонами шиї при госпіталізації їх в стаціонар та після лікування

Показники
біохімічних досліджень
ПРА (нмоль арг. хв/мл)
Еластаза (нмоль пНА. год/мл)
Калікреїн (нмоль пНА. хв/мл)
α1-ІП (г/л )
α2-МГ ( г/л )

Термін обстеження пацієнтів
(n=28)
На момент
При виписці
госпіталізації
зі стаціонара
(М±m)
(М±m)
103,35±23,12
73,39±14,5
21,47±12,5
20,89±10,7
40,94±26,48
39,23±23,0
3,21±0,3
2,96±0,53
1,67±0,4
1,79±0,4

Аналіз представлених в таблиці даних
вказує на наявність значних зрушень в протеазно-антипротеазній системі гомеостазу у хворих
з тонзилогенними флегмонами шиї. Так ПРА
сироватки крові при надходженні пацієнтів в
стаціонар становила 103,35±23,12 нмоль арг.
хв/мл, що в півтора рази перевищує норму, а
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Практично
здорові люди
(n=30)
73,0±3,3
9,0±1,2
48,0±3,2
2,0±0,08
2,0±0,09

Достовірність
різниці
Р 1-3

Р 2-3

< 0,05
< 0,05
> 0,05
< 0,05
< 0,05

> 0,05
< 0,05
> 0,05
< 0,05
> 0,05

активність еластази сягала 21,47±12,5 нмоль
пНА. год/мл, тоді як норма – 9,0±1,2.
Відмічаються також значні зміни в інгібіторній активності сироватки крові, зокрема за
рахунок зростання вмісту α1-ІП, основного антипротеазного білка. Його рівень при надходженні хворих в стаціонар становив 3,21±0,3
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г/л, при нормі – 2,0±0,09. При цьому, вміст α2МГ на висоті розвитку нагнійного процесу достовірно менший ніж в нормі, що можна пояснити його підвищеним споживанням для зниження активності ендогенних ензимів, зокрема
еластази, яка залишалась підвищеною тривалий
час навіть після клінічного одужання. Узагальнюючи отримані нами результати, можна гово-

рити про розвиток у хворих з гнійнозапальними захворюваннями глотки та шиї дисбалансу в протеазно-антипротеазній системі в
бік підвищення протеолітичної активності крові. Тому є перспективним подальше вивчення
стану системи протеолізу та удосконалення
схем антипротеазної терапії у пацієнтів з цією
патологією.

© В.О.Шкорботун, Т.В. Маркітан, О.Й. Кизим, 2008

В.О. ШКОРБОТУН, Т.Г. ЧУХРАЙ, О.В. НАУМЕНКО, О.А. РУДЬ, Я.В. ШКОРБОТУН
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ОПТИМІЗАЦІЯ І ОСОБЛИВОСТІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ “КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ” У ДІТЕЙ
Вимоги до наркозу при ЛОР-операціях у
дітей дещо відрізняються від таких на інших
органах. Загалом завдання загальної анестезії
при ЛОР-операціях, як і при хірургічних втручаннях на інших органах є забезпечення повної
аналгезії, нерухомості пацієнта, вчасного пробудження та швидкого відновлення всіх захисних рефлексів після виведення з наркозу. Необхідно відмітити, що важливим показником якісно проведеного наркозу є спокійний перебіг післяопераційного періоду, особливо в перші години після проведеного втручання. За даними
(Дж. А. Грегори, 2003; В.И. Гордеев, Ю.С. Александрович, 2004; Millar J.M., Rudkin G.E.,
Hithcock M., 1997) саме в цей період у 10-30%
дітей спостерігаються різні вегетативні розлади
- нудота, блювота. Причинами таких побічних
реакцій можуть бути препарати, що застосовуються для наркоза (газові анестетики, наркотичні аналгетики, кетамін, барбітурати) а також
порушення у водно-сольовому балансі, які виникли в результаті тривалої інфузії. Необхідно
підкреслити винятковість цієї проблеми при
операціях на внутрішньому вусі. Адже уникнути
подразнення вестибулярного аналізатора при
таких втручаннях практично неможливо. Саме
тому, лікар-анестезіолог має прикласти максимум зусиль для профілактики післяопераційної
нудоти та блювоти у цих пацієнтів.
В
Центрі
малоінвазивної
хірургії
ДЗ»Клінічна поліклініка №1» ДУС в період березень-травень 2008 року було прооперовано 8
дітей з діагнозом "Двобічна сенсоневральна
приглухуватість ІІІ-ІV ст." Їм була здійснена
операція «кохлеарна імплантація» з вживленням
імплантів фірми МЕD-EL. Вік пацієнтів – від 2
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до 12 років: 1 – 2 роки 3 міс, 6 – від 3 до 5 років
і 1 – 12 років.
Пацієнти були госпіталізовані в день операції, огляд анестезіолога здійснювався напередодні. Діти перебували в палатах з батьками, що
забезпечувало їм психологічний комфорт. Згідно з класифікацією Американського товариства
анестезіологів (ASA), 75% пацієнтів (6 дітей)
відносились до класу ASA – І, 25% (2 дитини) –
до класу ASA – ІІ. Пероральний прийом рідини
припинявся за 4 години до операції, тому передопераційний водний дефіцит був мінімальним.
Венозний доступ забезпечувався в операційній шляхом катетеризації периферичної вени
віалоновим катетером G22-G26. Перед катетеризацією периферичної вени, за 45-60 хв. місце
пункції оброблялося гелем з анестетиком, завдяки чому процедура не викликала ніяких емоційних та больових реакцій з боку дитини. Інфузію розпочинали з розчину Хартмана. Об’єм
інфузії визначався двома складовими – погодинна рідинна підтримки та дефіцит рідини за 4
години передопераційного голодування.
Всі оперативні втручання були виконані
під тотальною внутрішньовенною анестезією
(пропофолом) в дозі 1-5 мкг/кг для індукції та
100-250 мкг/кг\год для підтримки анестезії.
Аналгезія забезпечувалась фентанілом 5мкг/кг
для індукції та 10 мкг/кг/год – підтримуюча доза. В якості міорелаксанта використовували рокуроній. Перед початком операції всі діти внутрішньовенно (в/в) отримали Зінацеф (цефуроксим) – 10-20 мг/кг.
Інтраопераційний моніторинг включав в
себе неінвазивне вимірювання артеріального тиску (АТ), контроль частоти серцевих скорочень
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(ЧСС) – кардіомоніторінг та частоти пульсу, вимірювання SpO2, вимірювання PetCO2 на проксимальному кінці інтубаційної трубки. У всіх
дітей АТ на всіх етапах анестезії був в межах вікових норм. У 3-х хворих на початку роботи бормашини з використанням орошення середнього
вуха фізіологічним розчином відмічалося зниження ЧСС до нижньої межі вікової норми, що
потребувало додаткового в/в введення атропіну
(0,01 мг/кг). Рівень SpO2 у всіх дітей на всіх етапах анестезії тримався в межах 96-100%. PetCO2
на штучній вентиляції легень тримали в межах
33-37 мм тр.ст. Всі діти були екстубовані після
повного відновлення дихання та свідомості на 47-й хвилині та переведені до післяопераційної
палати під нагляд лікаря реаніматолога.
Пероральний прийом рідини розпочинався через 60-90 хв. після закінчення оперативного

втручання. Інфузійна підтримка в післяопераційному періоді не проводилась. Для профілактики післяопераційної нудоти та блювоти, враховуючи особливості післяопераційного періоду
проведеного хірургічного втручання, усі діти,
окрім адекватної інфузійної терапії в періопераційному періоді, перед екстубацією внутрішньовенно отримали ондасетрон з розрахунку 0,1
мг/кг. В жодної дитини не спостерігалося післяопераційної нудоти та блювоти, що, на нашу
думку, було зумовлено адекватною інфузійною
підтримкою під час оперативного втручання,
протиблювотною дією пропофолу, а також дією
ондасетрону.
Всі 8 пацієнтів в задовільному стані були
виписані зі стаціонару на 4-5-у добу, шви зняті
через 7 діб. На даний час оперовані діти успішно проходять слухову реабілітацію.

© В.О. Шкорботун, Т.Г. Чухрай, О.В. Науменко, О.А. Рудь, Я.В. Шкорботун, 2008

В.О. ШКОРБОТУН, Я.В.ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ НОСОВИХ
РАКОВИН У ХВОРИХ НА ГІПЕРТРОФІЧНИЙ ТА ВАЗОМОТОРНИЙ РИНІТ
Важливою умовою ефективного функціонування медичних закладів є не лише клінічні
результати лікування, а й економічна обґрунтованість лікувальних методик, що в ньому застосовуються.
На даний час існує багато методів оперативного лікування хворих із гіпертрофією носових раковин та вазомоторним ринітом: електрокоагуляція, ультразвукова дезінтеграція, кріодеструкція, лазерна коагуляція, підслизова вазотомія та інші. Переваги і недоліки вказаних методів добре відомі.
Відносно новою є методика корекції
об’єму носових раковин за допомогою високочастотної частково «випрямленої» радіохвилі.
Даний метод дозволяє достатньо швидкого досягти прогнозованого і тривалого ефекту редукції об’єму носових раковин при малій інвазивності та відносно легкій переносимості втручання хворим.
Нами проведено аналіз 187 випадків оперативних втручань з корекції об’єму носових раковин (турбінопластика) за допомогою високочастотного радіохірургічного апарату «Сургітрон»,
що були проведені в умовах Центру малоінвазивної хірургії ДЗ «Клінічна поліклініка №1» ДУС.
Вік пацієнтів: від 17 до 83 років. Чоловіків серед
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них було 126 (67,4)%, жінок – 61 (32,6%). Для
визначення необхідного об’єму оперативного
втручання, попередньо всім хворим проведено
ендоскопічне обстеження порожнини носу та
носоглотки. З урахуванням виконаних досліджень, у 102 (55,1%) з 187 хворих була здійснена
радіохірургічна турбінопластика, як ізольоване
втручання (вазомоторний риніт, алергічний риніт
при відсутності ефекту від медикаментозної терапії, медикаментозний риніт, гіпертрофія нижніх носових раковин), а у 85 (44,9%) – турбінопластика виконувалась одномоментно із іншими
оперативними втручаннями: риносептопластикою, синусотомією, латеропозицією нижніх носових раковин, розтином синехій порожнини носу, увулопалатинопластикою.
Для радіотурбінопластики ми використовували електрод типу «Байонет». Частота радіохвилі – 3,8 мГц. Електрод вводився під ендоскопічним контролем в тканину носової раковини
підслизово на всю довжину з подальшою експозицією радіодії від 10 до 20 секунд. Критерієм
тривалості радіовпливу були скорочення носової раковини або локальне поблідніння слизової
оболонки.
З 187 пацієнтів, яким була здійснена радіохірургічна турбінопластика нижніх носових
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раковин, у 12 (6,4%) виявилась необхідність в
корекції середнього носового ходу. Виконання
радіовазотомії середніх носових раковин у вказаних пацієнтів дозволило досягти адекватного
носового дихання та нормалізації функції остеомеатального комплексу.
Ізольована радіотурбінопластика виконувалась амбулаторно під місцевим аплікаційноінфільтраційним знеболюванням. Вона легко
переносилась хворими і не потребувала тампонування порожнини носу. При симультанних
операціях вид анестезії визначався основним
захворюванням, з приводу якого проводилось
хірургічне втручання.
Реабілітаційний період у пацієнтів після
радіохірургічної вазотомії варіював від 3 до 7
діб і визначався об’ємом втручання та інтенсивністю радіовпливу. Зазвичай післяопераційний

догляд передбачає вприскування ізотонічних
сольових розчинів в порожнину носу та видалення з неї кірок в разі необхідності. У частини
пацієнтів на наступний після втручання день на
поверхні слизової оболонки утворювалась щільна фібринова плівка, яка легко знімалась на 5-7му добу.
Радіохвильова вазотомія виявилась ефективною у 182 (97,3%) з 187 оперованих пацієнтів вже після першого втручання. Вони відмітили значне стійке покращення носового дихання,
зменшення виділень із порожнини носу та покращення загального стану. Недостатній ефект
при первинній операції був отриманий у 5 хворих (2,7%). Їм виконано корегуюче втручання
(радіовазотомію) через 1 місяць після першого і
отримано позитивний результат. Період спостереження за пацієнтами склав від 3 до 15 місяців.

© В.О. Шкорботун, Я.В.Шкорботун, 2008

Ф. ЮРОЧКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЕНДОНАЗАЛЬНІ КОРТИКОСТЕРОЇДИ ОЧИМА ПАЦІЄНТІВ.
ЩО ДОБРЕ ЛІКАРЮ, ЧИ ДОБРЕ ПАЦІЄНТУ?
Ендоназальні кортикостероїди (ЕКС) є
найпотужнішими препаратами місцевої дії в
отоларингології. Лікар часто обирає їх для своїх
пацієнтів, тому що вони надійно ліквідують
прояви запалення носа, не тільки алергічного
походження. При виборі препарату для пацієнта
слід враховувати його особливі потреби.
Потреба особлива перша. У пацієнтів з
алергічним ринітом часто проявляються супутні
симптоми зі сторони очей. Пацієнт хоче, щоб крім
ліквідації носових симптомів, на фоні лікування
минали б і очні симптоми. Доказано, що мометазону фуроату назальний спрей (Назонекс) надійно
ліквідовує очні симптоми при алергічному риніті.
Потреба особлива друга. Певна частина
пацієнтів з алергічним ринітом негативно реагує
на місцеві препарати, які мають запах – препарати з запахом іноді погіршують перебіг захворювань носа та приносових пазух. Оновлений
Назонекс тепер не має запаху і, відповідно, йому
пацієнти більше надають перевагу.

Потреба особлива третя. Деякі місцеві
ринологічні препарати містять спирти, що подразнює та висушує слизову оболонку носа.
Оновлений Назонекс тепер не містить спирту,
але гліцерин у ньому є. При усьому цьому новий
Назонекс не тільки не висушує/подразнює слизову носа, але й зволожує її.
Потреба особлива четверта. Пацієнти
хочуть більше і довше. Оновлений Назонекс
містить більше доз препарату. Тому пацієнти
тепер можуть на 17% довше користуватися
улюбленим препаратом.
Забезпечення усіх цих потреб поліпшує
результат лікування, оскільки доказано, що пацієнти, які користуються новим Назонексом,
більш прихильні до лікування. Ліпший комплаєнс збільшує ефективність лікування. Отже, Назонекс добрий лікарю, бо ефективний, надійний,
безпечний; Назонекс добрий пацієнту, бо забезпечує особливі потреби пацієнтів з хворобами
носа та приносових пазух.

© Ф. Юрочко, 2008
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Ф. ЮРОЧКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНЕ АНТИМІКРОБНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ
В ДІТЕЙ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ
Основним лікуванням гострого бактеріального середнього отиту (ГСО) є антибіотики,
при важкому перебігу ГСО їх вводять парентерально. Мало вивчена ефективність парентеральних форм захищених антибіотиків при стаціонарному лікуванні ГСО у дітей. Метою дослідження була оцінка ефективності парентерального
комбінованого препарату захищеного цефалоспорину Сульбактомакс (цефтріаксон/сульбактам)
при стаціонарному лікуванні ГСО у дітей.
В дослідженні прийняли участь діти з гострим середнім отитом важкого перебігу та перебігу помірної важкості. Препарат вводили внутрішньовенно двічі на день у добовій дозі 50-100
мг/кг маси тіла із застосуванням постійних внутрішньовенних катетерів. Загалом 60 пацієнтів
взяло участь у моноцентровому рандомізованому
відкритому порівняльному дослідженні Сульбактомаксу. Пацієнти після рандомізації отримували
Сульбактомакс у віковій дозі (група Сульбактомаксу, n=30) або цефтріаксон (група цефтріаксону, n=30). Основними кінцевими точками була
ефективність по симптомах, об’єктивна оцінка
лікарем, а також переносимість препарату.

Не виявлено суттєвої різниці між обома
групами лікування в аспекті кінцевої ефективності та безпечності. Тривалість лікування
ін’єкційним антибіотиком та тривалість перебування пацієнта в стаціонарі у групі Сульбактомаксу була на 1 день меншою. Динаміка зникнення симптомів «біль вуха» та «підвищена температура тіла» була на користь групи Сульбактомаксу. Також у групі Сульбактомаксу швидше
наставав задовільний загальний стан. У групі
Сульбактомаксу також занотовано меншу кількість рецидивів.
Комбінований препарат Сульбактомакс
прискорює одужання при бактеріальному ГСО в
дітей, збільшує ефективність загального лікування, запобігає рецидивам та доводить значення захищених цефалоспоринів у терапії ГСО.
При порівнянні з внутрішньовенним цефтріаксоном він показує більшу ефективність та забезпечує швидше одужання у таких пацієнтів. Результати дослідження вказують, що Сульбактомакс є дуже ефективним антибіотиком у лікуванні гострих середніх отитів у дітей в умовах
стаціонару.

© Ф. Юрочко, 2008

В.А.ЯВОРСКАЯ, Ю.В.ФЛОМИН, Е.Л.ИБРАГИМОВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ОТОНЕВРОЛОГИИ:
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПРИ ОСТРОМ ГОЛОВОКРУЖЕНИИ
Головокружение – одна из наиболее распространенных (5-10% пациентов любого возраста, обратившихся к семейному врачу, 10-20%
пациентов, направленных к неврологу или отоларингологу, и 3-5% больных, осмотренных в
приемных отделениях) и неверно интерпретируемых жалоб. Если больного доставляют в стационар с острым приступом головокружения, то
в качестве рабочего диагноза часто фигурирует
острое нарушение мозгового кровообращения
(ОНМК) в вертебро-базилярном бассейне (ВББ).
Однако в дальнейшем это предположение, как
правило, не подтверждается (лишь у 3% пациентов старше 45 лет, предъявлявших при поступлении жалобы на головокружение, был установЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

лен окончательный диагноз ОНМК), и выявляются другие причины головокружения, среди
которых преобладают заболевания периферического вестибулярного аппарата и психоэмоциональные расстройства.
Спектр проявлений, которые называют
головокружением, очень широк. Причиной системного (вестибулярного) головокружения (ложное ощущение движения окружающих предметов или собственного тела) могут быть поражения периферического (лабиринт, вестибулярный нерв) или центрального (ствол мозга, мозжечок) отделов вестибулярного анализатора.
Несистемное головокружение (ощущение неустойчивости, «будто качаешься на волнах»)
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обычно связано с такими состояниями, как липотимия (предобморочные состояния), нарушения походки и равновесия, интоксикации (в том
числе медикаментозные) или тревожность.
При дифференциальной диагностике острого системного головокружения важно отличать
изолированное головокружение и головокружение в сочетании с другими симптомами (снижение слуха, шум в ушах, неврологические нарушения). Дифференциальный диагноз изолированного системного головокружения включает
доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, острую периферическую
вестибулопатию (вестибулярный неврит) и вестибулярную мигрень. Наиболее частой причиной
системного головокружения с односторонним
снижением слуха является болезнь Меньера, которую обычно можно распознать по типичным
клиническим проявлениям (приступы обычно
начинаются с чувства наполнения и нарастающего шума в ухе, ундулирующая гипоакузия).
ОНМК в ВББ, которые сопровождаются односторонней гипоакузией, очень редки. Головокружение в сочетании с признаками поражения
ствола и/или черепных нервов (дисфагия, дизартрия, диплопия, прозопарез) являются показанием для экстренной нейровизуализации (как пра-

вило, МРТ) для исключения ОНМК в ВББ. К редким причинам головокружений с гипоакузией
относят перилимфатические фистулы, акустические невромы и кровоизлияния в лабиринт.
Существенную информацию для дифференциальной диагностики острых головокружений дает анализ нистагма. Типичный периферический нистагм смешанный (как правило, горизонтальный с ротаторным компонентом), быстрый компонент нистагма направлен в сторону,
противоположную очагу поражения, интенсивность минимальна при взгляде в сторону медленного и максимальна при взгляде в сторону
быстрого компонента, направление быстрого и
медленного компонентов не изменяется при
смене положения головы и направления взгляда,
нистагм существенно ослабевает или исчезает
при фиксации взгляда и усиливается при закрывании глаз. Нистагму центрального происхождения, напротив, свойственны только одно направление осцилляций (чистый горизонтальный
или вертикальный нистагм), которое может изменяться при различных положениях головы,
интенсивность нистагма не снижается при фиксации взгляда и нет никаких отклонений, указывающих на периферическое природу (шум или
боль в ухе, снижение слуха и т.д.).

© В.А.Яворская, Ю.В.Фломин, Е.Л.Ибрагимова, 2008

Р.К. ЯГУДИН, В.Р. ДЕМЕНКОВ, К.Ф. ЯГУДИН, Е.Н. ЛЫСЫХ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ПИКОВАЯ СКОРОСТЬ ВДОХА КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ПАРАЛИТИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ
Зависимость скоростных спирометрических показателей от ширины просвета верхних
дыхательных путей доказана многочисленными
исследованиями. Известно что, при срединном
стенозе гортани отмечается более выраженное
нарушение вдоха, чем выдоха, что обусловлено
пассивным смещением голосовых складок по
ходу трансмурального давления и их поведением в потоке воздуха подобно парусу. Именно
поэтому значение пиковой скорости вдоха (PIF)
рассматривается рядом авторов как критический
индикатор у данной группы больных (Bogaard,
Pauw et al. 1987; Hoijer, Ejnell et al. 1991; Zealear,
Billante et al. 2003).
Пиковая скорость вдоха зависит от максимального отрицательного внутритрахеального
давления, которое создается усилием пациента.
Так как максимальное усилие до и после лечения
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примерно одно и то же, увеличение скорости потока будет прямо зависеть от расширения просвета гортани и надежно характеризовать послеоперационный результат. В литературе только в
отдельных работах опубликованы данные о состоянии PIF у больных срединными стенозами
гортани (Lillie 1964; Курилин И.А., Тышко Ф.А.
1983; Ejnell, Bake et al. 1984; Павлык Б.И., Кононенко И.Н 1991) и почти нет сравнительных данных, характеризующих степень нарушения вдоха
и выдоха. Поэтому в период с октября 2004 по
2008 год мы провели исследование дыхания у 23
обратившихся к нам больных женского пола в
возрасте от 18 до 74 лет с длительностью двусторонней неподвижности голосовых складок от 64
дней до 30 лет. Было установлено, что у больных
паралитическим стенозом гортани показатель
пиковой скорости вдоха имеет среднее значение
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

0,99 (0,26) л/с и колеблется от 0,52 до 1,6 л/с. Показатель пиковой скорости выдоха имеет среднюю величину 2,44 (0,97) л/с и демонстрирует
значительно больший разброс значений от 0,51
до 4,17 л/с. Таким образом, наше исследование
подтвердило более выраженное снижение пиковой скорости вдоха по сравнению с выдохом
(p=0,00003), а также показало значительно меньший разброс ее значений, что доказывает ценность величины PIF для оценки динамики дыхательной функции у больных паралитическими
стенозами гортани.
В настоящее время показатель PIF официально не нормирован, хотя и определяется всеми современными спирометрами. Поэтому для
суждения о послеоперационных исходах нельзя
воспользоваться таблицами должных значений.
Zealear и соавт. (2003) предложили один из критериев оценки PIF, по их мнению, порогом, достаточным для дыхания, является инспираторный
поток равный 1,5 л/с. Подобный формальный
критерий, одинаково оценивающий состояние
дыхания у всех больных независимо от их возраста, роста и веса упрощает сравнение многочисленных способов вмешательств между собой
и позволит выявить среди них наиболее надежные и эффективные. Однако в отсутствие данных по нескольким способам лечения трудно
выработать пороговое значение критерия. Согласно полученным нами данным, величина
критерия по Zealear лежит в границах разброса
значений PIF у больных с клиникой срединного
стеноза гортани и, очевидно, занижена.

Пока нет общепринятой величины критерия PIF, мы предлагаем при определении групповой эффективности вмешательства у женщин
проводить оценку по двум значениям: 1) по
критерию PIF≥2,0 л/с, рассчитывая долю больных с послеоперационной величиной пиковой
скорости вдоха равной или большей 2,0 л/с среди всех оперированных больных; 2) по более
жесткому критерию PIF≥2,5 л/с, при этом окончательную оценку следует давать только после
полного завершения рубцевания оперированной
гортани.
За последние годы нами прооперированы
в объеме двусторонней пластической аритенохордотомии (патент Украины №61790) 25 женщин в возрасте от 24 до 74 лет. По предварительным данным, полученным у 17 из 25 оперированных больных в сроки от 180 до 2830 дней
после вмешательства, эффективность двусторонней пластической аритенохордотомии по
критерию PIF≥2,0 составила 94,1%, а по критерию PIF≥2,5 л/с – 82,4%, при этом среднее послеоперационное значение PIF равнялось 2,85
л/с (от 1,66 до 4,08 л/с).
У мужчин вследствие недостаточного количества наблюдений критерии нами не выработаны (среди 51 обратившихся к нам больных
мужчин было только 4). В целом можно сделать
вывод, что наиболее удобным и патогенетически обоснованным способом оценки дыхания у
больных паралитическим стенозом гортани до и
после лечения является определение пиковой
скорости вдоха.

© Р.К. Ягудин, В.Р. Деменков, К.Ф. Ягудин, Е.Н. Лысых, 2008

Р.К. ЯГУДИН, В.Р. ДЕМЕНКОВ, К.Ф. ЯГУДИН, Е.А. ХАМЧИЧ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
СПОСОБ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АРИТЕНОХОРДОТОМИИ
В ЛЕЧЕНИИ СРЕДИННЫХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ
Проблема хирургического лечения паралитических стенозов гортани все еще далека от
разрешения. Несмотря на большое число описанных методик, постоянно предлагают новые
способы и улучшения, что свидетельствует о
неполной удовлетворенности имеющимися подходами. С сентября 2000 г. мы используем собственный способ оперативного лечения, основанный на представлении о голосовой складке
как о выпуклой складке правильного четырехгранника с узкой верхней (≈30-40º) и широкой
нижней (90º) гранями.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Во время операции сначала проводим
разрез вдоль свободного края складки от голосового отростка до передней комиссуры. Второй
разрез ведем под прямым углом к первому от
задней границы желудочка гортани вниз в подголосовой отдел. Частично резецируем щиточерпаловидную мышцу и удаляем голосовой
отросток черпаловидного хряща. Из слизистой
оболочки и подлежащих тканей верхней поверхности голосовой складки формируем верхний треугольный лоскут, для чего третий разрез
ведем от передней комиссуры к наиболее лате-
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рально расположенной точке в задней трети
гортанного желудочка. Узкий верхний лоскут
опускаем вниз и вшиваем в раскрывшийся нижний разрез, а широкий нижний лоскут смещаем
латерально и сшиваем с оставшейся слизистой
оболочкой голосовой складки.
Для максимального расширения просвета
гортани и обеспечения лучшей переносимости
физических нагрузок мы предпочитаем выполнять операцию сразу с обеих сторон (у 26 из 31
оперированных больных обоего пола). Известно, что если площадь просвета голосовой щели
меньше 50-56 мм2, дыхание перестает быть
компенсированным, и появляются первые признаки стеноза (Templer, Von Doersten et al.
1991; Wassermann, Gitt et al. 1995). Проведенный нами анатомический эксперимент на 20
трупных гортанях с имитацией срединного
стеноза наложением лигатуры показал, что после двустороннего вмешательства площадь голосовой щели у мужчин увеличивается до
110,5 мм2 (от 88 до 149), у женщин до 84,5 мм2
(59-107). Таким образом, двусторонняя пластическая аритенохордотомия дает значительно
большее увеличение просвета, чем минимально
необходимое.
После вмешательства просвет дыхательных путей на уровне гортани ограничивают
только вестибулярные складки, поэтому становится возможным их пассивное перемещение в

потоке воздуха. На выдохе (при фонации) форма вестибулярной складки способствует ее медиальному смещению и является одним из факторов формирования в послеоперационном периоде вполне качественного «ложносвязочного»
голоса. Главный механизм голосовой компенсации основан на произвольном сдавлении щитоподъязычной жировой «подушки» наружными
мышцами шеи и корнем языка, что ведет к смещению стебля надгортанника кзади, утолщению
и смыканию вестибулярных складок (Ardran and
Kemp 1967; Reidenbach 1998). В литературе есть
рекомендации ограничить послеоперационный
просвет голосовой щели, чтобы найти золотую
середину между дыханием и послеоперационным качеством голоса. При пластической аритенохордотомии подобных ограничений нет, и
просвет голосовой щели следует расширять
максимально, так как голос компенсируется за
счет вестибулярных складок.
В настоящее время мы проводим вмешательство в условиях общего наркоза наружным
доступом через тиреотомную рану. Выбор доступа обусловлен необходимостью создания и
перемещения лоскутов, а также трудностью наложения швов в узком операционном поле. Однако нельзя исключить, что в дальнейшем, после совершенствовании эндоскопического инструментария операцию можно будет выполнять и
эндоскопически.

© Р.К. Ягудин, В.Р. Деменков, К.Ф. Ягудин, Е.А. Хамчич, 2008

С.Е. ЯРЕМЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
НОВІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ
Відкриття у 1995 році вторинних естрогенових рецепторів (ЕР) в призвело до підвищення зацікавленості о вивчення їхньої ролі в виникненні різноманітної патології. Вісім років поспіль було відкрито два різних типи цих рецепторів і доведено що вони мають різні механізми
впливу на органи та тканини в яких вони розташовані. Використання лікарських засобів, що
мають властивість активувати ЕР-β є новим напрямом в лікуванні багатьох хвороб.
На сьогоднішній день відомо, що ЕР розташовані в кістковій тканині, мозку, прямій ки-

178

шці, жировій тканині, легенях, середньому вусі,
симпатичних гангліях, клітинах імунної системи
ін. Дослідження ЕР-β в носовій порожнині та їх
вплив на формування обструкції носової порожнини до цього часу не проводилось.
Відомо, що при алергічному риносинуїті
виникає набряк слизової оболонки носової порожнини, що спричиняє її обструкцію. Мета
роботи – з’ясування впливу підвищеного вмісту
статевих стероїдів на формування обструкції та
її усунення при застосуванні препаратів, що
мають антиестрогенні властивості. Отримані
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

дані свідчать, що у жінок, хворих на алергічний
риносинуїт виявлено підвищення кількості естрадіолу у сечі. У 80% із 200 опитаних жінок,
хворих на алергічний риносинуїт виявлено явища, притаманні гіперестрогенії. На основі отриманих даних у комплексну терапію АР було

включено Мастодінон – фітопрепарат, якому
притаманні протиестрогенові властивості. При
порівнянні результатів лікування визначено достовірно вищу ефективність комплексного лікування із застосуванням препарату, що має антиестрогенні властивості.

© С.Е. Яремчук, 2008

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

179

ЗМІСТ
Абизов Р.А., Божко Н.В., Савчук Л.В.
Електрозварювання в техніці виконання хордектомії у хворих на рак гортані, переваги методу
Абизов Р.А., Голубок-Абизова Т.М., Бєлоусова А.О., Ромась О.Ю.
Особливості фармакотерапії гострого радіоепітеліїту верхніх дихальних шляхів у хворих на рак
гортані в процесі фоніатричної та фонопедичної корекції голосової функції.
Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Голубок-Абизова Т.М., Самойленко С.С.
Медикаментозний супровід хворих на хронічний субатрофічний та атрофічний фарингіт
Абизов Р.А., Шкорботун В.О., Лакіза С.О., Пелешенко О.О., Мельник М.О., Самойленко С.С.,
Кривша В.В., Горішній І.І.
Сучасні підходи до післядипломної підготовки лікарів інтернів за фахом «отоларингологія»
Андреев В.Н., Гинькут В.Н.
Сравнительная характеристика биофизических методов лечения отомикозов
Андреев С.В., Чернявская М.С., Соколова И.П.
Купирование болевого синдрома после тонзиллэктомии
Антонів В.Ф., Ушакова С.П., Ковалик А.П.
Порушення основних функцій гортані як симптом низки патологічних процесів та станів
Бачинський І.В., Рижик В.М., Попович В.І., Ванченко В.М., Дудій П.Ф.
Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні запальних процесів лобових пазух
Безшапочний С.Б.
Граматика отоларинголога. Поліпоз носа: оперувати, не можна, лікувати консервативно
Безшапочний С.Б., Лобурець В.В., Соннік Н.Б., Куценко Б.А.
Порушення носового дихання та шляхи їх усунення
Безшапочний С.Б., Лобурець В.В., Подовжній О.Г., Гапоненко І.О.
Тактика лікування міцетом навколоносових пазух
Березнюк В.В., Зайцев А.В., Шепеленко Н.В., Битева Е.Л.
Физиологические аспекты настройки кохлеарного импланта как этап подготовки к слухоречевому
тренингу
Березнюк В.В., Лившиц О.Д., Сотников С. В., Татьяненко М.М., Айрапетова Е.В., Куприенко Н.И.
Оценка микробиоценоза наружного слухового прохода у слухопротезированных пациентов
Березнюк В.В., Тымчук С.Н., Ковтуненко А.В.
Внутриартериальное применение паклитаксела в лечении больных раком верхних дыхательных путей
Березнюк В.В., Чернокур А.А., Соколенко Я.Б.
Использование лазера в хирургическом лечении двухстороннего пареза гортани
Блувштейн Г.М., Журавлёв А.С., Калашник М.В., Амосов В.В., Демина Е.В.
Инверсия акустических рефлексов внутриушных мышц в топической диагностике нарушений
слуховой системы
Бобров А.Л., Борисенко О.М., Куфтирева Т.П., Семенова В.В., Мініна А.Ю.
Вплив ФРН і антагоніста Са2+ - німодипіну на регенерацію лицьового нерва в експерименті
Богданов В.В., Балабанцев А.Г., Кобицкий М.М.
Новые технологии в устранении последствий гигантских мукоцеле лобной пазухи
Богданов В.В., Балабанцев А.Г., Красников В.А., Калинкина Н.А., Иванов С.Е., Гузев А.В.
Риносептопластика в остром периоде травмы лицевого скелета
Богданов В.В., Балабанцев А.Г., Хайбуллаев Н.Н.
Наш опыт лечения атрезии хоан у взрослых
Боенко С.К., Талалаенко И.А., Боенко Д.С., Кот Л.В., Гладкова Н.А., Гринчак А.И.
Функциональная эндоскопическая хирургия в лечении полипозного риносинусита у больных
бронхиальной астмой
Боенко Д.С., Талалаенко И.А., Боенко С.К., Кот Л.В., Гладкова Н.А., Гринчак А.И.
Анатомические варианты строения клиновидной пазухи и прилежащих структур основания черепа
Бондарчук О.Д., Кіщук В.В., Мельников О.Ф.
Використання тестів системного та місцевого імунітету для діагностики хронічного тонзиліту при
наявності захворювання нирок та суглобів
180

2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Бондаренко А.А., Золотарева М.А., Колисниченко А.И., Гуляева Л.В., Рахматова Л.Т.,
Загребельная Н.Б., Завадский А.В., Калинкин В.П.
Применение биоптрон-колор-светотерапии в лечении различных заболеваний уха на курортах АР
Крым
Борисенко О.Н., Сушко Ю.А., Сребняк И.А., Мищанчук Н.С., Прокопенко Е.Е.
Кохлеарная имплантация после перелома основания черепа
Бредун А.Ю., Заболотная Д.Д., Мельников О.Ф.
Неспецифические противовоспалительные факторы слюны, слезы и сыворотки крови при хроническом тонзиллите и гипертрофии небных миндалин
Бредун О.Ю., Лайко А.А.
Отруєння назальними деконгестантами в дитячому віці
Ванченко В.М., Попович В.І. Комашко Н.А., Бачинський І.В., Кудерська Н.М.
Наш досвід хірургічного лікування захворювань порожнини носа та приносових пазух
Васильєв В.М., Науменко О.М., Терещенко В.П.
Клініко-морфологічні паралелі у хворих на озену
Василюк Н.В., Попович В.І.
Морфологічні та ультраструктурні зміни слизової верхньощелепної пазухи у хворих на хронічний
гнійний синусит та обтяжений гепатологічний анамнез
Восовскі А., Лоренс А., Обрицька А., Валковяк А., Скаржиньскі Г.
Дистанційне налаштування кохлеарних імплантів
Восовскі А., Лоренс А., Обрицька А., Пьотровска А., Згода М., Лютек А., Панковска А.,
Скаржиньскі Г.
Процедура налаштування системи кохлеарного імпланту
Гарюк Г.И., Бодня Е.И., Головко А.Н., Филатова И.В., Головко Н.А.
Особенности клиники и диагностики аллергических риносинуситов у детей по материалам
30-й ГКБ г. Харькова
Гарюк Г.И., Гарюк О.Г., Бобрусь А.Б.
Перспективы применения полупроводникового лазера у больных медикаментозным ринитом
Гарюк Г.И., Мороз И.В.
Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы в диагностике уровней поражения слухового
анализатора у больных герпесвирусной инфекцией
Гарюк Г.И., Попов Н.Н., Огнивенко Е.В., Филатова И.В., Филатов С.В.
Клинико-метаболические аспекты гнойного риносинусита у больных с инсулинзависимым
сахарным диабетом
Гарюк Г.І., Почуєва Т.В., Киричок Д.В.
Вплив наркозалежності на перебіг гнійно-запальних процесів біляносових порожнин
і середнього вуха
Гарюк Г.І., Почуєва Т.І., Манойленко А.Г., Сапожніков О.В.
Оптимізація лікувальної тактики хворих з травматичними ушкодженнями гортані
Гарюк Г.И., Шевченко А.М., Гарюк О.Г., Тимошенко Ю.В., Должков Д.Ю., Кузнецова Т.А.
К ведению послеоперационного периода у больных после тонзиллэктомии и абсцесс-тонзиллэктомии
Гинькут В.Н., Андреев В.Н.
Эффективность применения гатифлоксацина в лечении больных хроническим рецидивирующим наружным отитом
Гинькут В.Н., Гинькут В.В.
Эффективность левофлоксацина при лечении острых гнойных гайморитов
Голод А.Н.
Коррекция формы наружного носа с применением дермальных наполнителей
Губин Н.В., Ольховский В.А., Гарюк Г.И., Губин В.Н., Ковтун М.С.
Механизм образования повреждений органа слуха как решающий судебно-медицинский диагностический критерий переломов височных костей
Губин Н.В., Ольховский В.А., Гарюк Г.И., Губин В.Н., Ковтун М.С., Чуваков В.Л.
Обязательный объем диагностических исследований при судебно-медицинской оценке
посттравматических кохлеарных невритов
Гуляева Л.В.
О состоянии и мерах по улучшению отоларингологической помощи детскому населению АР Крым

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

25
25
26
27
28
29
30
31
32
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
42
43
44

181

Гуляева Л.В., Золотарева М.А., Лебедева Т.Н., Стадничук Н.А., Бондаренко А.А.,
Михальченко А.М., Летягина Л.Н., Ляшенко О.М.
Синдром увеличенных периферических лимфатических узлов у детей
Дармаков В.В., Бойкова Н.Э., Орлова О.С., Рыкова Л.В.
Реабилитация функций гортани с учетом эндокринного статуса – возможности нехирургической
коррекции
Деменков В.Р., Приставко Т.М.
Современная антибактериальная терапия у больных паратонзиллитами
Дерев’янко М.І., Буняк В.І.
Вивчення фенофаз цвітіння дерев та кущів в сучасних кліматичних умовах з метою профілактики
сезонного алергійного риніту
Диденко В.И., Гусаков А.Д., Диденко В.В.
Ирригационно-элиминационная терапия при реабилитации больных, перенесших операции
на околоносовых пазухах
Диденко В.В., Диденко В.И.
Ближайшие и отдаленные результаты ринопластики с использованием растянутого
политетрафторэтилена
Дмитренко І.В., Кіщук В.В.
Імунологічні маркери ефективності лікування хворих на склерому
Долженко В.В., Карпенко С.С.
Диагностика и лечение детей с гипертрофией носоглоточной и нёбных миндалин с помощью
программно-аппаратного комплекса «Медбиотех»
Дячук В.В., Дячук В.В.
Тактика отоларинголога при лікуванні дітей з фурункулами носа
Дячук В.В., Дячук В.В.
Зауваження по антибіотикотерапії гострих середніх отитів у дітей грудного та малечого віку
Дячук В.В., Дячук В.В.
Невідкладна допомога при тромбозах кавернозного синуса
Дячук В.В., Дячук В.В.
Спелеотерапія алергічних риносинуситів, поєднаних з хронічними неспецифічними
захворюваннями нижніх дихальних шляхів
Євчев Ф.Д., Гаєвський В.В.
Нове в тактиці лікування отомікозів
Журавлев А.С., Калашник М.В., Блувштейн Г.М., Ященко М.И.
К вопросу об особенностях клинического течения и лечебной тактике при гнойных
верхне-шейных медиастинитах
Журавлев А.С., Калашник М.В., Демина Е.В.
Использование лазерного излучения в хирургическом лечении лор заболеваний
Журавлев А.С., Калашник М.В., Ященко М.И.
Использований ровамицина в лечении воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух
у беременных
Журавлев А.С., Кармазина И.С., Калашник Ю.М.
Цитологические изменения слизистой оболочки ротоглотки у больных с хроническими фарингитами
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Журавлев А.С., Шушляпина Н.О.
Цитологическая характеристика хронического атрофического фарингита у ликвидаторов
аварии на ЧАЭС
Жусупов Б.З., Тулебаев Р.К.
Особенности внешних этиологических факторов, влияющих на частоту встречаемости
хронического аспергиллезного риносинуита
Заболотная Д.Д., Селезнев К.Г., Лаврентьева Е.С., Окунь О.С.
Микробиологическое обоснование реабилитации пациентов, перенесших острый тонзиллит
Заболотний Д.І., Клочков Є.І., Савченко Т.Д.
Гіперпластичні процеси в гортані і можлива роль в їх виникненні вірусного фактора
Заболотный Д.И., Лупырь А.В., Мельников О.Ф.
Гуморальные факторы иммунитета ротоглоточного секрета у больных полипозным риносинуитом
при различных схемах противорецидивного лечения
182

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
54
59
60
60
61
62
62
63
64
65

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Заболотний Д.І., Самбур М.Б., Кікоть Ю.В., Костюченко О.Л., Пелешенко Н.О.,
Савченко Т.Д., Кривохатська Л.Д.
Значення вірусологічних методів дослідження в отоларингології
Заболотный Д.И., Мельников О.Ф.
Фармакотерапия в отоларингологии: иммунологические аспекты
Завалий М.А., Балабанцев А.Г., Загорулько А.К., Завалий А.А., Орел А.Н., Шапран С.В.
Метод оценки эффективности применения бронхоальвеолярного защитного комплекса при
лечении острого гнойного синусита в условиях эксперимента
Зайцев В.С., Китенко Н.В., Медяков А.В., Буцукина Л.А., Чигрина Л.А.
Лечебно-диагностические подходы в клинике хронического тонзиллита
Зинченко Д.А., Сарнацкий К.С.
Схема послеоперационного обезболивания ринологических больных
Зинченко Д.А.
Респираторные фторхинолоны в лечении пациентов с наружным отитом бактериальной этиологии
Залманова С., Ковнер Ф., Винницкая А.
Органосохраняющее комбинирoванное лечение
рака гортани и гортаноглотки
Золотарева М.А., Гуляева Л.В., Лебедева Т.Н., Коровайко Т.И., Муранова В.В., Бондаренко А.А.,
Русакова А.И., Летягина Л.Н.
Экстрапищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей
Іськів Б.Г., Кривша В.В., Таннінех Е.
Нова методика хірургічного лікування хворих на епітимпаноантральний хронічний середній отит
Калиновская О.Н., Бондаренко А.А., Колисниченко А.И., Каменская Л.В., Золотарева М.А.,
Загребельная Н.Б., Калинкина Н.А., Шалабасова А.П.
Чрезкожная неинвазивная электрокохлеостимуляция в комплексной терапии больных
с сенсоневральной тугоухостью
Карал-Оглы Р.Д., Карал Ю.Р.
Эффективность применения октенисепта в комплексном лечение пациентов с воспалительными
заболеваниями околоносовых пазух
Карпищенко С.А., Верещагина О.Е.
Классификация фиброларингоскопических тестов
Кизим В.В., Боенко С.К., Павленко Н.С.
Проявления гастроэзофагальной рефлюксной болезни в ларингологической практике
Кизим В.В., Попов А.В., Павленко Н.С.
Первично-множественные раковые инвазии с поражением гортани
Кікоть Ю.В.
Досвід застосування препарату «Евказолін® аква» у хворих після оперативних втручань
у порожнині носа
Кислощук Т.А., Затайдух М.Г., Скакун З.А.
Ефективність протезування дітей дошкільного віку
Кищук В.В., Барциховский А.И., Дмитренко И.В., Скичко С.В., Орлов В.Г., Лихицкий О.М.
Информативность традиционных и биофизических методов верификации склеромы по данным
Украинского склеромного центра (г. Винница)
Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Стечишин О.О.
Нанотехнології в оториноларингології
Кіщук В.В., Лобко К.А., Лобко А.Д.
Імунологічні фактори забезпечення фізіологічно перебігаючої вагітності у хворих на
хронічний тонзиліт
Климов З.Т.
Инвертированная папиллома околоносовых пазух
Кокоркин Д.Н.
Туберкулез височной кости
Косаковський А.Л., Косаківська І.А.
Головний біль при деформації перегородки носа у дітей
Кривша В.В.
Актуальні питання хірургічного лікування хворих на тимпаногенний лабіринтит в сучасних умовах

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

67
67
68
69
71
73
75
76
77

78
79
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
90

183

Кривша В.В., Пелешенко О.О.
Результати хірургічного лікування хворих на тимпаногенний лабіринтит
Крук М.Б., Герон Р.М., Крук М.М., Олашин В.В.
Застосування гіпербарооксигенації (ГБО) в комплексному лікуванні негнійних хронічних середніх
отитів в поєднанні з риносинуситами
Крук М.Б., Олашин В.В., Герон Р.М.
Анатомічні дефекти в патогенезі хронічних верхньощелепових синуситів
Кузьменко Д.Е.
Высокоинтенсивный фонофорез в профилактике послеожоговых рубцовых деформаций шеи
Кузьменко Е.Я., Кузьменко Д.Е.
Тератома носоглотки у новорожденного
Кулакова Т.Б., Гуйван С.О., Шепеленко Н.В.
Ефективність верботональної методології в реабілітації дітей з вадами слуху
Куликова Е.А.
Содержание некоторых цитокинов сыворотки крови у больных хроническим ларингитом
с сопутствующим аутоиммунным тиреоидитом
Лайко А.А., Мельников О.Ф., Гавриленко Ю.В.
Особливості клініко-імунологічної діагностики хронічного сальпінгоотиту у дітей
Лайко А.А., Олійник В.В., Шух Л.А.. Ісмагілова Е.Р., Панченко О.О.
Фармакотерапія папіломатозу гортані у детей
Лайко А.А., Синяченко В.В., Бредун О.Ю., Гавриленко Ю.В., Савчук І.Т.
Особливості технології піднаркозної аденотомії та тонзилотомії у дітей
Левицька С.А.
Проблема вибору антибіотика при лікуванні гнійних синуїтів у дітей
Левицька С.А., Понич О.М.
Вплив хірургічного лікування кіст верхньощелепних пазух на перебіг епілепсії
Лопотко А.И., Климанцева Т.В., Бобошко М.Ю., Климанцев С.А.
Основные направления фармакотерапии тубоотопатий вегетативного генеза
Любинець Ю.В., Любинець О.Б., Меджибовський Р.Ф., Меджибовська Н.А.
Аспергілльоз у сумісній практиці отоларинголога і дерматолога
Малеев О.В., Волков О.Р., Зубов А.Д., Кобзарь В.Э.
Дифференцированный подход к выбору метода воздействия хирургического лазера при
хронических гипертрофических ринитах
Маляренко Т.В., Мельников О.Ф., Тимченко М.Д.
Иммунологическая оценка комбинированной терапии сезонного аллергического ринита
Маляренко Т.В., Рильська О.Г.
Нові можливості церуменолізису в ЛОР-практиці
Мельников О.Ф., Дидиченко Ю.А.
Применение фитоиммуномодулятора «Имупрет» при тонзиллэктомии
Мельников О.Ф., Комашко Н.А.
Обоснование иммунофармакотерапии больных хроническим катаральным ринитом при наличии
серопозитивной реакции на вирусы герпеса
Мельников О.Ф., Кудь Л.А., Тимченко С.В., Заболотна Д.Д.
Зміни відносного клітинного складу осадів ротоглоткового секрету у хворих на риносинусит
у різних вікових групах
Мельников О.Ф., Пелешенко Н.А.
Иммунологическое обоснование применения препаратов «Синупрет» и «Тиоцетам» у больных хроническим катаральным ринитом в пожилом возрасте
Минин Ю.В., Черкесов Б.А., Мельников О.Ф.
Состояние иммунореактивности больных полипозным риносинуитом как основа для выбора средств
фармакотерапии в послеоперационном периоде
Мітін Ю.В., Гомза Я.Ю.
Спосіб лікування порушень функції внутрішнього вуха у хворих на церебральний гіпертонічний криз
Митин Ю.В., Гомза Я.Ю.
Особенности антибиотикотерапии острых гнойных средних отитов и синуситов при тяжелом
течении заболевания
184

92
92
93
94
95
95
96
97
98
99
99
100
100
101
102
103
104
105
106
106
107
108
109
110

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

Мітін Ю.В., Криничко Л.Р.
Зміна аеродинаміки ділянки клапана носа після функціональної хірургічної корекції носового дихання
Мітін Ю.В., Криничко Л.Р., Аксьонова Н.Г.
Архітектоніка порожнини носа у хворих на міцетому верхньощелепної пазухи
Нестерчук В.І.
Cучасний погляд на вибір антигістамінних препаратів при лікуванні алергічних ринітів
Нечипоренко П.В., Коваль О.Н.
Хирургический доступ к образованиям задней стенки барабанной полости
Никитчин С.Д., Славчева Е.О.
Флегмона шеи отогенного происхождения
Опришко В.І., Кравченко К.О., Мамчур В.Й.
Проблеми безпеки застосування антибіотиків
Паламарчук В.В.
Гепатопротекторна терапія у ЛОР-онкологічних хворих
Паламарчук В.В.
Профілактика та лікування пульмонологічних ускладнень у ЛОР-онкологічних хворих
після хірургічного лікування
Піонтковська М.Б.
Оптимізація променевої терапії хворих на злоякісні пухлини порожнини носу
та навколоносових пазух
Плужников М.С., Карпищенко С.А., Скиданова И.А.
Возможности контактной лазерной техники в удалении папиллом полости носа
Плужников М.С. , Колотилов Л.В., Карпищенко С.А., Павлов В.Е.
Техническое обеспечение анестезиолога при эндоскопических операциях в области гортани
Попович В.І., Оріщак Д.Т.
Стан мікроциркуляторного русла при сенсоневральній приглухуватості судинного генезу
Попович В.І., Гречаніна О.Я., Попович І.В., Фіщук Р.М., Ванченко В.М., Борчук О.З.
“Аспіринова тріада” – метаболічна хвороба
Попович В.І., Пілецька Л.І., Гайналь М.О., Мороз М.Д., Вальчишин В.П., Семанюк В.П.
EBV – асоційована патологія глотки у дітей
Попович В.І., Рижик В.М., Дудій П.Ф., Ванченко В.М., Попович І.В., Кудерська Н.М.
Неінвазивна диференційована терапія гострих синуїтів
Протасевич Г.С.
Застосування анальгіну після тонзилектомії
Протасевич Г.С., Гавура І.А., Говда О.В., Глух Є.В., Стахів О.В., Кліщ М.І., Ковалик П.В.,
Савчук Е.В., Башинський В.А.
Застосування епсилонамінокапронової кислоти перед тонзилектомією
Протасевич Г.С., Яшан О.І., Андрейчин Ю.М., Гавура І.А., Стахів О.В., Говда О.В., Глух Є.В.,
Савчук Е.В., Кліщ М.І., Башинський В.А.
Застосування секретолітичного препарату синупрет в лікуванні гострих гнійних
верхньощелепових синуїтів
Протасевич Г.С., Яшан О.І., Андрейчин Ю.М., Кліщ М.І., Гавура І.А., Стахів О.В., Глух Є.В.,
Говда О.В., Савчук Е.В., Береговий Д.В.
Порівняльна оцінка знеболення дикаїном і лідокаїном при пункції верхньощелепової пазухи
Протасевич Г.С., Яшан О.І., Глух Є.В., Гавура І.А., Стахів О.В., Говда О.В., Андрейчин Ю. М.,
Савчук Е. В.
Застосування препарату тонзильгон в комплексній терапії загострення хронічного тонзиліту
Протасевич Г.С., Яшан О.І., Гавура І.А., Говда О.В., Ковалик А.П., Стахів О.В., Глух Є.В.,
Савчук Е.В.
Застосування гіперосмолярної мазі „Левомеколь” при підслизовій резекції перегородки носа
і конхотомії
Протасевич Г.С., Яшан О.І., Глух Є.В., Гавура І.А., Стахів О.В., Говда О.В., Кліщ М. І.,
Савчук Е.В., Береговий Д.В.
Фармакознеболення при аденотомії
Пухлик С.М.
Назальные деконгестанты – за и против

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

111
112
112
113
114
115
116
116
117
118
119
120
121
122
123
124
124

125
126
127

128
128
129

185

Рахманов В.М., Клименко Д.І., Рахманов Р.В.
Психофізіологічна реабілітація приглухуватих та глухих осіб із синдромом хронічної втоми
Розенфельд Л.Г., Заболотный Д.И., Дубок В.А., Шинкарук А.В., Зинченко Д.А., Пелешенко Н.А.
Применение биоактивного материала «Синтекость» с целью реконструкции косметических
и функциональных дефектов носа
Русанова К.В., Берьозова Р.К., Антонів Т.В.
Застосування гемостатичного клею „Гемокомпакт” при тонзилектомії
Рыбалко А.П., Патока А.Ф., Соловейко Ю.В.
Роль элиминационной терапии в комплексном лечении сезонного аллергического ринита
Рыльская О.Г., Забродская Л.В., Маляренко Т.В.
К вопросу о современных подходах к лечению аллергических ринитов у взрослых и детей
Селезнев К.Г., Андреев П.В., Леонтьева А.В.
Использование слуховых аппаратов с системой двух микрофонов в слухопротезировании
опытных пользователей
Селезнев К.Г., Андреев П.В., Сердюк С.Н.
Наш опыт лечения аденоидитов у детей дошкольного возраста
Селезнев К.Г., Андреев П.В., Сердюк С.Н.
Использование нейротропной фармакотерапии при слухопротезировании
Селезнев К.Г., Байрак Д.М.
Медицинская реабилитация пациентов, страдающих ронхопатией
Селезнев К.Г., Долженко С.А., Окунь О.С.
Фармакокинетическое обоснование оптимизации химиотерапии больных раком гортани
Селезнев К.Г., Сердюк С.Н., Андреев П.В.
Современные подходы к лечению назальной ликвореи
Селезнев К.Г., Хомяков К.А.
Критерии выбора тактики лечения больных с хроническим тонзиллитом
Семчук О.Б., Семчук А.Л., Попович В.І.
Основний тон фонації при захворюваннях голосового апарату
Скаржиньскі Г., Коханек К., Сендерскі А., Скаржиньскі П. Г., Бариляк Р.
Результати програми скринінгового обстеження слуху і голосу серед групи 100000 дітей у віці 7 років
Скаржиньскі Г., Лоренс А., Мрувка М., Бариляк Р., Обрицка А., Подскарбі-Фаєт Р.,
Поровскі М., Пьотровска А.
Трьохрічний досвід двобічної кохлеарної імплантації
Скаржиньскі Г., Лоренс А., Пьотровска А., Бариляк Р.
Віддалені результати кохлеарної імплантації часткової глухоти (PDCI) з доступом через кругле вікно
Скаржиньскі Г., Мрувка М., Поровскі М., Бариляк Р., Скаржиньскі П.Г.
Анатомічна і функціональна реконструкція провідникового апарату середнього вуха після
радикальних модифікованих операцій
Скаржиньскі Г., Поровскі М., Подскарбі-Фаєт Р., Бариляк Р., Мрувка М.
Принципи ведення хворих з синдромами вад лицевого черепа
Скоробогатый В.В.
К вопросу о лечении атрофического ринита
Скорохода А.О.
До питання застосування КТ високого розрізнення у пацієнтів з мікротією та вродженою аномалією
систем зовнішнього та середнього вуха
Сміянов Є.В.
Досвід використання ендоскопічних методів діагностики в умовах поліклініки
Стжембош А., Гвіздальска І., Лазецка К., Скаржиньскі Г.
Система навігації під час ендоскопічних операцій на пазухах носа
Стжембош А., Гвіздальска І., Лазецка К., Скаржиньскі Г.
Класифікація грибкових риносинуситів
Сушко Ю.О., Борисенко О.М., Міщанчук Н.С., Поліщук Г.С., Сребняк І.А.
Стан функцій лицевого нерва у хворих з гломусними пухлинами основи черепа класів С та D після
нейрорафії у ранньому післяопераційному періоді
Сушко Ю.О., Борисенко О.М., Сребняк І.А., Міщанчук Н.С.
Показники аудіометрії та вестибулометрії у хворих на хронічний гнійний середній отит з інвазивною
186

130
131
133
134
135
136
137
137
138
139
140
141
142
143
143
144
144
145
146
147
148
149
149
149
151

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

та інкапсулюваною холестеатомами до та у ранньому післяопераційному періоді після комплексного
(хірургічного та медикаментозного) лікування
Тимен Г.Э., Писанко В.Н., Миронюк Б.Н., Винничук П.В., Профант М., Кудь Л.А.,
Заболотная Д.Д., Шепеленко Н.В., Муравьев Н.В., Холоденко Т.Ю., Литвин Ю.Г., Руденко К.Л.
Результаты слуховой реабилитации детей после кохлеарной имплантации
Тімен Г.Е., Писанко В.М., Миронюк Б.М., Кобзарук В.В.
Використання інтратимпанального введення вітаміну В1 в комплексному лікуванні дітей
з хронічною сенсоневральною приглухуватістю.
Тимен Г.Э., Писанко В.Н., Чубко С.П.
Злокачественные новообразования ЛОР-органов у детей (по материалам отделения
ЛОР-патологии детского возраста гос. учереждения «Институт отоларингологии им. проф.
А.И. Коломийченко АМНУ»)
Тимченко Н.М., Яловой С.Ф.
Опыт лечения больных с хронической нейросенсорной тугоухостью в дневных стационарах
ЛПУ г. Кривого Рога
Титаренко О.В.
Санаторная реабилитация при хронической сенсоневральной тугоухости
Тишко Ф.О.
Ендоскопічна оптика в діагностиці та хірургічному лікуванні хвороб голосового апарату
Тишко Ф.О.
М’язово-суглобові дисфункції як причинний фактор в патогенезі отолгії та шийно-лицевого болю
Тишко Ф.О.
Екзофтальм як симптом в диференційній діагностиці в ЛОР-практиці
Ткаченко В.Н.
Экстренная помощь при остром стенозе гортани
Ткаченко В.Н.
Усовершенствование четырехтубусного облучателя носоглотки с целью повышения
эффективности УФО ЛОР-органов
Толчинский В.В., Трофимова Е.Н., Мироненко Н.Г.
Трахеопищеводное протезирование: осложнения и их профилактика
Цимар А.В.
Аспекти комплексного лікування гострих риносинуситів
Цимар А.В., Пушкарьова В.М.
Полівалентний піобактеріофаг в лікуванні хронічного аденоїдиту
Цьолко Т.Р., О.О.Галай
Сучасні підходи до лікування регіонарних метастазів в ЛОР-онкології
Чернышева И.Э.
Применение антигомотоксических препаратов в лечении синуситов
Шербул В.І., Кунах Т.Г., Головко В.В., Олейников В.Б., Омерова Л.М., Антонець А.Е.
Використання вигнутих лез для мікродебридера під час функціональних ендоскопічних операцій
на навколоносових пазухах
Шербул В.И., Омерова Л.М., Олейников В.Б., Кунах Т.Г.
Варианты анатомического строения параназальных синусов и носовых структур у больных
хроническим риносинуситом
Шкорботун Я.В., Дейнека В.В., Ждан А.В., Чернишук І.В.
Мікробіологічна характеристика зовнішнього отиту
Шкорботун В.О., Кривша В.В., Пелешенко О.О.
Часткова мастоїдопластика при хірургічному лікуванні хворих на гострий гнійний середній отит,
ускладнений мастоїдитом
Шкорботун В.О., Маркітан Т.В., Кизим О.Й.
Деякі показники протеазно-антипротеазної системи гомеостазу у хворих з тонзилогенними
нагнійними процесами глотки та шиї
Шкорботун В.О., Чухрай Т.Г., Науменко О.В., Рудь О.А., Шкорботун Я.В.
Оптимізація і особливості анестезіологічного забезпечення оперативних втручань «кохлеарна
імплантація» у дітей

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

152
153

154
155
156
157
157
158
160
161
162
163
165
165
166
167
168
169
170
171
172

187

Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В.
Наш досвід застосування радіохірургічної корекції носових раковин у хворих на гіпертрофічний
та вазомоторний риніт
Юрочко Ф.
Ендоназальні кортикостероїди очима пацієнтів. Що добре лікарю, чи добре пацієнту?
Юрочко Ф.
Сучасне антимікробне лікування гострого середнього отиту в дітей в умовах стаціонару
Яворская В.А., Фломин Ю.В., Ибрагимова Е.Л.
Неотложные состояния в отоневрологии: дифференциальный диагноз при остром головокружении
Ягудин Р.К., Деменков В.Р., Ягудин К.Ф., Лысых Е.Н.
Пиковая скорость вдоха как критерий эффективности лечения паралитических стенозов гортани
Ягудин К.Р., Деменков В.Р., Ягудин К.Ф., Хамчич Е.А.
Способ пластической аритенохордотомии в лечении срединных стенозов гортани
Яремчук С.Е.
Нові аспекти комплексного лікування алергічного риніту

188

173
174
175
175
176
177
178

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2008

