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МАТЕРІАЛИ 
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСНЯНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ 

«СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ  
ТА ЛІКУВАННЯ В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ» 
 

 
 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ  
ТА ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ 

ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 
 
 
 

И.И.АБАБИЙ, В.К.КАБАК, В.И.ОСМАН, С.В.ВЕТРИЧАН, А.И.АНТОХИЙ, К.В.ЕРЕМИЯ  
(КИШИНЭУ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНАЯ МИКРОХИРУРГИЯ И РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ 
ПАПИЛЛОМАТОЗ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ 

 
Рецидивирующие папилломы гортани – 

это наиболее распространенный вид доброкаче-
ственных опухолей этой локализации у детей и 
продолжает быть мучительной проблемой для 
врачей и пациентов в одинаковой мере. Этиоло-
гическим фактором считается вирус папилломы 
человека из семейства паповавирусов. Бурный 
рост и частое рецидивирование после удаления 
определяют тяжесть заболевания, особенно у 
детей младшего возраста. Лечение представля-
ется достаточно сложным. Предложенные мето-
ды лечения разнообразны и многочисленны, это 
объясняется отсутствием этиологического лече-
ния. Методом выбора является хирургическое 
удаление папиллом гортани. 

Целью данного исследования является: оп-
ределение роли эндоларингеальной микрохирур-
гии в комплексном лечении рецидивирующего 
папилломатоза гортани и сохранение голосовой 
функции у детей. 

Материалы и методы. В течение 1981-
2007 годов в оториноларингологической клинике 
ДРКБ были обследованы и лечились 152 детей с 
рецидивирующим папилломатозом гортани в воз-
расте от 6 месяцев до 18 лет. Из них 79 (52%) де-
вочки и 73 (48%) мальчики. Был выставлен диаг-
ноз детям до 6 лет в 124 случаях (81,6%), до 1 го-
да – в 12 случаях (7,9%), самое раннее выявление 
папилломатоза гортани зарегистрировано у ре-
бенка в возрасте 6 месяцев. Всем наблюдавшимся 
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было произведено хирургическое лечение. У всех 
мам детей до 1 года были выявлены кандилломы 
гениталий. Диагноз во всех случаях был подтвер-
жден гистологически. 

Так как папилломатоз является рецидиви-
рующим заболеванием, то должны быть приняты 
во внимание некоторые особенности: сохранение 
проходимости дыхательных путей, избегать дис-
семинацию и других неприятностей, сохранение 
голоса. 

Сохранение проходимости дыхательных 
путей – это первая и главная цель. При появлении 
папиллом в самом узком месте может возникнуть 
потенциальная угроза для жизни, особенно у де-
тей. Смертельные случаи редки. Сохранение про-
ходимости дыхательных путей должно произво-
диться с минимальной травматизацией, чтобы 
избежать обструктивного отека, фиброза, рубце-
вания и последующего стеноза. Избежать диссе-
минацию – это желательно. Единственным фак-
тором, явно вовлекающим обсеменение, является 
наличие трахеостомы. 

Папилломатоз гортани рецидивирует с раз-
личными интервалами в течение многих лет, при 
этом самое главное – сохранить голос. Воспроиз-
ведение голоса требует адекватного потока воз-
духа и полное удаление папиллом. Намного луч-
ше оставить небольшую папиллому на голосовой 
складке, чем рисковать нарушением голоса. По-
вышенный энтузиазм в отношении хирургии, 
приводящий к обнажению поверхности эпителия 
гортани, неизбежно приводит к проблемам. Это 
включает передние и задние спайки, обширный 
фиброз и рубцевание, что нарушает подвижность 
голосовых связок и вибрации эпителия. Может 
возникнуть не только нарушение голоса, но и тя-
желый стеноз. Повышенный энтузиазм при про-
ведении микрохирургии не всегда влияет на кли-
ническое течение папилломатоза. Для исключе-
ния возможных осложнений и тщательного уда-

ления папиллом особое внимание следует обра-
тить на техническое оснащение эндоларингеаль-
ной микрохирургии. 

Период в 27 лет был разделен на два этапа. 
I этап - 1981-1990 - 58 (38,1%) больных, ко-

гда в нашей клинике отсутствовал инструмента-
рий и необходимая аппаратура, для реализации 
эндоларингеальной микрохирургии. Больным из 
этой группы были произведены 618 операций 
(10,7 в среднем), 7 (12,1%) больным проиведена 
трахеотомия, у 12 (20,1%) больных произошли 
рубцовые изменения, 21 (36,2%) больных не нуж-
дались в дополнительном противорецидивирую-
щем лечении.  

II этап – 1991-2007 – 94(61,9%) больных, 
период, когда в нашей клинике была внедрена и 
широко использована эндоларингеальная микро-
хирургия с видеозаписью и фотосъемкой, с при-
менением микроинструментария фирмы "Karl 
Storz". В этой группе произведено 380(4,04 в 
среднем) хирургических вмешательств, двум па-
циентам произведена трахеотомия по поводу гру-
бых рубцовых изменений в гортани, у 7(7,4%) 
больных образовались комиссуральные мембра-
ны, 38(41,2%) больных не нуждались в дополни-
тельном противорецидивирующем лечении.  

Всем детям проводилось иммунологиче-
ское исследование и по необходимости назнача-
лось иммунокорригирующее лечение с левамизо-
лом или реафероном. 

Вывод.  
Современная эндоларингеальная микрохи-

рургия позволяет удалить папилломы с мини-
мальной травматизацией, исключить трахеото-
мию из арсенала лечебных мероприятий, значи-
тельно снижает число хирургических вмеша-
тельств и тем самым сохранение голосовой функ-
ции гортани. Но изолированное применение не-
способно во всех случаях разрешить проблему 
папилломатоза гортани. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ МИКРОХИРУРГИИ  
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК 

 
Хирургическое лечение больных с раз-

личной патологией голосовых связок и их по-
следствиями является одной из важных проблем 
Оториноларингологии. Актуальность этой про-
блемы объясняется широким распространением 

заболеваний голосовых связок, они занимают 
одно из важных мест в общей структуре заболе-
ваний ЛОР-органов.  

Патологические доброкачественные из-
менения голосовых связок протекают в разных 
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клиническо-морфологических формах, в виде 
ограниченных, распространенных поражений 
или параличей голосовых связок, которые име-
ют не полностью изученный этиопатогенез, час-
то рецидивирующий характер, с длительным 
непредсказуемым течением, и изменением фун-
кции дыхания или фонации, а также с вероятно-
стью малигнизации.  

Эндоскопическая микрохирургия голосо-
вых связок имеет цель восстановление голосо-
вой функции, которое достигают путём выпол-
нения микрохирургических операций с большой 
точностью на чувствительных эндоларингеаль-
ных структурах объединяемые в настоящее вре-
мя под общим названием «Фонохирургия». Не-
смотря на достигнутые успехи в диагностике и 
лечении заболеваний голосовых связок, полу-
ченные результаты не всегда удовлетворяют, 
требования медицины, часто встречаются неже-
лательные хирургические результаты, с повреж-
дением во время операции здоровых слоёв голо-
совых связок, появлениям постоперационных 
рубцов, которые приводят к расстройствам фо-
нации, часто окончательные, и с вероятностью 
развития рецидивов. 

Эндоскопическая микрохирургия с ис-
пользованием СО2 лазера, явилось мощным им-
пульсом в развитии хирургии гортани с непо-
средственным влиянием на хирургические ре-
зультаты.  

В то же время, очень важно, чтобы не ра-
спространялись широко показания этой экстре-
мальной патологии. Необходимо учитывать 
превосходства, недостатки, эффективность и 
ограничения хирургических вмешательств, су-
ществующих в эндоскопической микрохирургии 
гортани с использованием СО2 лазера, или клас-
сических инструментов – микропинцеты и мик-
роножницы.  

В зарубежной литературе существуют 
мало публикаций, которые делали сравнитель-
ную оценку эндоскопической ларингеальной 
микрохирургии голосовых связок с использова-
нием Лазера СО2 и классической эндоскопиче-
ской микрохирургии с использованием «холод-
ных» хирургических инструментов. 

Не существует общепринятого метода 
выбора в лечении доброкачественной патологии 
голосовых связок, одни авторы используют ми-
крохирургию с «холодными» инструментами, 
другие СО2 лазер. 

Однако существуют и некоторые пред-
почтения в применении хирургического метода 
лечения доброкачественных заболеваний голо-
совых связок. 

Фономикрохирургическое удаление по-
липа и папилломы голосовых связок предпочти-

тельно конвенциональному (традиционному) 
лечению. В распространённых формах папил-
ломатоза гортани используется СО2 лазер, а в 
ограниченных формах удаление папилломатоза 
классической микрохирургией, с последующим 
завершением операции с использованием СО2 
лазер. Лазерная хирургия при нодозных образо-
ваниях гортани не имеет преимуществ перед 
операциями с использованием микрохирурги-
чекских инструментов. 

Энуклеация кист голосовых связок при 
прямой микроларингоскопии является самым 
эффективным методом хирургического лечения 
этой доброкачественной патологии. Использо-
вание хирургического лазера в лечении отёка 
Рейнке не будет благоприятным из-за местного 
повреждающего эффекта. Другие авторы опи-
сывают анатомические результаты, которые 
одинаковы в обеих группах больных, опериро-
ванных с использованием микрохирургических 
инструментов и с помощью хирургического ла-
зера, однако период заживления был короче, а 
функциональные результаты лучше в первой 
группе больных. При двустороннем параличе 
голосовых связок с помощью эндоскопической 
лазерной хордектомии удаётся создать доста-
точно широкий просвет гортани. Задняя транс-
версальная лазерная хордэктомия описанная 
Dennis & Kashima является мало травматичной 
техникой, эффективная в большинстве случаев 
и может быть повторена на противоположную 
голосовую связку при неудовлетворительном 
результате. 

В периоде 2001-2005 мы исследовали 248 
больных с доброкачественной патологией голо-
совых связок, которые были оперированы ис-
пользуя эндоскопическую микрохирургию с 
хирургическими «холодными» инструментами и 
СО2 лазер. 135 (54,4%) больных были опериро-
ваны с использованием классических «холод-
ных» инструментов и 113 (45,6%) больных опе-
рированных СО2 лазером. Полипы голосовых 
складок были диагностированы в 43,5% случаев 
из общего числа больных, хронический гипер-
трофический ларингит в 18,3% случаев, папил-
ломатоз голосовых связок в 10,5% случаев, ги-
перпластический узел в 7,7% случаев, солитар-
ная папиллома в 5,2% случаев, двусторонний 
паралич голосовых связок в аддукции 5,2% слу-
чаев, кисты голосовых связок в 4,8% случаев, 
гранулёмы в 4,0% случаев и синехии передней 
комиссуры в 0,8% случаев. 

В зависимости от диагноза пациенты с 
доброкачественной патологией голосовых свя-
зок были распределены на три группы: 
164 (66,1%) пациенты с ограниченной патологи-
ей голосовых связок, 71 (28,6%) пациенты с ди-
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ффузными изменениями голосовых связок и 13 
(5,2%) пациенты с двусторонними параличами 
голосовых связок в аддукции. 

Представленное клиническое наблюдение 
сопоставимо с клиническими наблюдениями 
других оториноларингологических клиник и 
позволяет нам делать следующие заключения. 

Выводы: 1) полипы голосовых связок, 
папиломатоз голосовых связок и хронический 
гиперпластический ларингит составляют при-
мерно 72% из общего числа доброкачественной 

патологии голосовых связок; 2) эндоскопиче-
ская лазерная микрохирургия была использова-
на чаще при двустороннем параличе голосовых 
связок в аддукции. Эндоскопическая микрохи-
рургия с использованием микроинструментов 
чаще использовалась пациентам с певческими 
узелками, кистами голосовых связок и хрониче-
ским гипрепластическим ларингитом. Исполь-
зовались оба хирургических метода пациентам с 
полипами, папилломой голосовых связок, гра-
нулёмами и сенехиями передней комиссуры.  
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Р.А. АБИЗОВ, В.Р. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КОНТАКТНА ВИРАЗКА ГОЛОСОВОГО ВІДРОСТКА ЧЕРПАКУВАТОГО  
ХРЯЩА – ВИНЯТКОВО РІДКА, АЛЕ НЕБЕЗПЕЧНА ПАТОЛОГІЯ 

 

Контактна виразка голосового відростка 
черпакуватого хряща гортані вперше описана C. 
Jackson у 1928 році і згідно даних літератури 
зустрічається дуже рідко (М.І. Светлаков, 1964; 
Ю.Б. Преображенский и соавт., 1980; 
Р.А. Абизов, 2001). Вищезгадані автори відно-
сять цю патологія до передракових захворю-
вань. В цьому зв'язку (виняткова рідкість цієї 
патології з одного блоку й небезпека виникнен-
ня злоякісного процесу з другого боку) обумо-
вили необхідність опублікування наших спосте-
режень. 

Під нашим спостереженням знаходилися 
4 чоловіка з гістологічно встановленим діагно-
зом "Контактна виразка голосового відростка 
черпакуватого хряща" та одна жінка з раком 
гортані голосової ділянки у стадії Т2N0M0, у якої 
розвитку пухлини передувала контактна язва 
(згідно даних анамнезу). Всі хворі належать до 
представників голосомовних професій. Беручи 
до уваги велику кількість хворих з передрако-
вими процесами гортані й 40-річний термін ро-
боти кількість хворих з контактною язвою дійс-
но винятково мала. 

Дослідні хворі акцентували увагу на шви-
дкий втомлюваності голосу, незначну охрип-
лість, двоє чоловіків відмічали відчуття болю в 
гортані під час довгої розмови. 

При ларингоскопії уражена ділянка гор-
тані мали вигляд заглибленої поверхні, дно якої 
вкривав сірий нальот. Краї виразки оточує гра-
нуляційний валок. який відокремлює її від сусі-
дньої незміненої слизової оболонки. У пацієнт-

ки згідно з записом у амбулаторній картці кон-
тактна виразка перетворилася у гранульому, яка 
за зовнішнім виглядом нагадувала поліп. Оскі-
льки за рік до спостереження жінка перенесла 
інтубаційний наркоз у неї помилково був поста-
влений діагноз "інтубаційна гранульома". І тіль-
ки гістологічне дослідження швидко розростаю-
чої пухлини встановило малігнізацію процесу. 

Диференціювати контактну виразку необ-
хідно від інтубаційної гранульоми (у стадії ви-
разковості), туберкульозу гортані та виразково-
інфільтративного раку. 

Важлива роль в діагностиці надається мі-
кроскопії гортані та комп'ютерній відеоларинго-
стробоскопії. Останнє слово за патогістологіч-
ним дослідженням, яке свідчить про хронічне 
запалення і поверхневу виразковість.  

У всіх чотирьох хворих біопсія патологі-
чного осередка проходила шляхом радикально-
го висічення усієї виразки. В подальшому ліку-
ванні контактної виразки голосового відростка 
велике значення мав тривалий режим навчання 
й фонопедична корекція голосу. 

Подальше спостереження за 3 хворими на 
протязі 3-х років (один пацієнт зникнув з під 
контролю) не виявило рецидив або малігніза-
цію. Останні 6-7 років при контрольному огляді 
з успіхом застосовується комп'ютерна відеола-
рингостробоскопія. 

Необхідно пам'ятати, що для точного гі-
стологічного дослідження і водночас радикаль-
ного видалення виразки необхідно патологічне 
вогнище, яке не перевищує у діаметрі кілька 
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міліметрів, забирати повністю у межах здорових 
тканин. Отож, контактна виразка голосового 
відростка черпакуватого хряща є винятково-

рідкою патологією й у зв'язку з небезпекою ма-
лігнізації потребує радикального видалення й 
довготривалого спостереження.  

 
© Р.А. Абизов, В.Р. Абизов, Я.В. Шкоба, 2008 
 
 
 
 
 

Р.А.АБИЗОВ, Я.В.ШКОБА, В.О.ШКОРБОТУН, С.О.ЛАКІЗА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОПТИМІЗАЦІЯЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ 
НАВИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ЛІКАРЯ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

 
Необхідність постійного підвищення ква-

ліфікації лікаря оториноларинголога, вимагає 
оптимізації викладення матеріалу, удосконален-
ня оперативних структур знань, які будуть реа-
лізовані в практичній діяльності. 

Реалізація методологічних основ теорети-
чних обґрунтувань, а також способи і алгоритми 
трансформації цих знань в практичні навики, є 
пріоритетною сферою післядипломної освіти. 

Методологія викладання вимагає тісного 
зв'язку теоретичних знань з їх подальшою 
трансформацією в структури алгоритмів прак-
тичних дій. 

Лікарі-оториноларингологи, які хочуть 
відповідати сучасному рівню, повинні оволодіти 
новими професійними технологіями, підвищу-
вати свої знання і практичні навики на переда-
тестаційному і тематичному циклах підвищення 
кваліфікації, отримувати різносторонню, бага-
топрофільну інформацію не тільки в рамках свої 
спеціальності, а і з суміжних дисциплін, зокрема 
таких як фармакологія, мікробіологія, рентгено-
логія та ін. 

Це вимагає гнучкішого, і часто індивідуа-
льного підходу в подачі як теоретичного, так і 
практичного матеріалу. Важливою складовою є 
поєднання теоретичних знань з набуттям прак-
тичних навиків, і безумовно що не замінимим 
фактором є безпосередня робота з хворим.  

На кафедру оториноларингології прихо-
дять лікарі-курсанти з різним стажем роботи, 
теоретичною та практичною підготовкою. Звід-
си очевидні відмінності, як в рівні теоретичної 
підготовки, так і практичному досвіді роботи. В 
зв'язку з цим надзвичайно важливим є визна-
чення їх початкового базового рівня знань, який 
проводиться на початку циклу навчання. Вважа-
ємо що визначення базових знань повинно про-
водитися як шляхом комп'ютерного тестування, 
так і проведенням індивідуальних співбесід. 
Обов’язковим, на наш погляд, при проведенні 

таких індивідуальних співбесід, повинно бути 
розв’язань ситуаційних задач, що дає змогу ви-
кладачеві зорієнтуватися в підготовці курсанта. 
Така інформація в подальшому дозволяє розро-
бити індивідуальну програму підготовки. Вра-
ховуючи, що на курси приїжджають як лікарі 
поліклініки, так і стаціонару, то зрозумілим 
стає, що рівень висвітлення матеріалу на семі-
нарських, практичних і кредитно-модульних 
заняттях повинен бути адаптованим до рівня 
підготовленості слухачів. Важливим завданням 
викладача під час проведення заняття, є забез-
печенням навчання новими технологіями в ото-
риноларингології. Для цього необхідно прави-
льно методологічно побудувати структуру про-
ведення заняття, керуючись основними дидак-
тичними принципами навчання. На занятті по-
винні органічно поєднуватися як теоретична 
(викладання наукових знань) так і практична 
(оволодіння методами обстеження, діагностики 
та лікування конкретного хворого) складові уч-
бового процесу. 

Все це вимагає від викладача будувати 
учбовий процес на науковій снові, з врахову-
ванням психо-емоційної підготовленості ліка-
рів-курсантів та поєднанням учбового процесу з 
лікувальною роботою. 

Заняття повинно відповідати наступним 
вимогам:  

1. бути науково обґрунтованим;  
2. мати світоглядну спрямованість;  
3. максимально активізувати інтелектуа-

льний потенціал того, хто навчається, тобто но-
сити проблемний характер;  

4. бути наочним, зрозумілими і доступ-
ними; 

5. бути систематизованим і послідовним;  
6. бути активним і усвідомленим, тим хто 

навчається. 
Сучасні методики проведення заняття ви-

магають залучення новітніх технологій, зокрема 
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використання в процесі викладання 
комп’ютерної програми Microsoft Pover Point. 
Таке викладання матеріалу разом з практичними 
навиками, дає можливість кожному лікарю за-
своїти діагностичний алгоритм обстеження, ви-
значити показання і протипоказання методів 
лікування в залежності від діагнозу, перебігу 
захворювання, статі і віку пацієнта. 

Важливим у визначенні результатів є про-
ведення підсумкового контролю практичних і 
теоретичних знань, що не тільки дисциплінує, 
але і активізує діяльність лікарів-курсантів в 
засвоєнні нових знань, а також дає змогу викла-
дачеві виявити недоліки в викладанні, та усуну-
ти їх у майбутньому. 

Практична частина екзамену з оволодіння 
навиками, включає письмову частину, зокрема 
вирішення ситуативних завдань, та в умінні 
слухача викласти алгоритм виконання того або 
іншого практичного навику. 

Поєднання таких складових, як теоретич-
ні знання та практичні навики, дозволяє визна-
чити рівень підготовки курсанта.  

Таким чином, вважаємо, що пошук нових 
сучасних методів викладання та подальша стру-
ктуризація знань, є пріоритетною областю дія-
льності структур післядипломної освіти, спря-
мованих на підготовку висококваліфікованих 
лікарів оториноларингологів, які відповідають 
вимогам сьогоднішнього дня. 

 
© Р.А.Абизов, Я.В.Шкоба, В.О.Шкорботун, С.О.Лакіза, 2008 
 
 
 
 
 

Н.Э.АЛЬТШУЛЕР, Н.А.ПЕТУНИНА, Г.Б.ЭЛЬКУН, Э.Р.ХАСАНОВА, И.М.ЗАББАРОВА  
(МОСКВА, РОССИЯ)  

 СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ 

 
Хронический тонзиллит характеризуется 

выраженными изменениями в органах и систе-
мах человека. Чаще всего эти изменения обу-
словлены воздействием нервно-рефлекторного, 
токсинемического и аллергического факторов. 
На этом фоне развивается дисбаланс иммунного 
ответа - перераспределение в содержании Т- и 
В-лимфоцитов, появление циркулирующих им-
мунных комплексов, сенсибилизация грануло-
цитов Активация иммунных комплексов (анти-
ген-антитело) повышает протеолитическую спо-
собность ферментов макрофагов, что приводит 
к лизису ткани миндалин. В результате этого, 
денатурированные белки приобретают антиген-
ные свойства и, попадая в кровь, вызывают об-
разование аутоантител. Помимо этого, сущест-
вуют нервно-рефлекторный механизм влияния 
хронического тонзиллита на развитие сопря-
женных заболеваний.  

 Функциональное и структурное состоя-
ние щитовидной железы у пациентов страдаю-
щих хроническим тонзиллитом исследовано 
недостаточно. Под влиянием инфекционного 
фактора у лиц генетически предрасположенных 
к аутоиммунным заболеваниям происходит 
дальнейшие угнетение дефекта в системе Т-
лимфоцитов супрессоров. В зависимости от ти-
па вырабатываемых антител, процесс реализует-
ся как в развитии аутоиммунного тиреоидита с 

исходом в гипотиреоз, так и приводит к мани-
фестации диффузного токсического зоба. Общ-
ность эмбриогенеза, лимфоидной ткани глотки и 
стромы щитовидной железы позволяет предпо-
ложить наличие зависимости изменений в желе-
зе при воспалительных заболеваниях глоточного 
лимфоэпителиального кольца.  

Целью нашей работы явилось выявление 
патологических изменений в структуре и функ-
ции щитовидной железы у пациентов с различ-
ными формами хронического тонзиллита. 

Материалы и методы: 33 пациента с раз-
личными формами хронического тонзиллита 17-
60 лет. Средняя продолжительность заболевания 
хроническим тонзиллитом составила более 9 лет 
(от 5 до 20 лет). У 27 пациентов( 81,8 %) диаг-
ностирована декомпенсированная форма хрони-
ческого тонзиллита. У одного пациента диагно-
стирован ревматоидный полиартрит. До начала 
исследования только пять больных (15,2%) на-
блюдались ранее у эндокринолога по поводу 
узловых образований щитовидной железы. 

 Размеры и структуру щитовидной железы 
мы оценивали по результатам ультразвукового 
исследования. При выявлении объемных обра-
зований в ткани щитовидной железы мы реко-
мендовали тонкоигольную пункционную био-
псию с последующим цитологическим исследо-
ванием. Оценка функционального состояния 
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щитовидной железы осуществлялась на основа-
нии определения в сыворотке крови тиреотроп-
ного гормона (ТТГ), свободного тироксина (св. 
Т4), свободного трийодтиронина (св. Т3). В пе-
речень обследования пациентов также включали 
определения уровня антител к ТПО, ТГ щито-
видной железы.  

Диагноз аутоиммуного тиреоидита был 
поставлен на основании наличия у больных зо-
ба, низкой эхогенности ткани при УЗИ, повы-
шения титра антител к ткани щитовидной желе-
зы. У части исследуемых пациентов диагноз 
был подтвержден результатами пункционной 
биопсии (псевдоузловая форма тиреоидита).  

Результаты: При обследовании выявлен 
диффузный зоб у 2х пациентов (6,1%), диффуз-
но-узловой зоб у 3х пациентов (9,1%). Единич-
ные узлы обнаружены у 3 пациентов (9,1 %); 
эхографические признаки хронического тиреои-
дита - у трех больных (9,1%). В остальных слу-
чаях структурные изменения щитовидной желе-
зы не были обнаружены. Функциональные из-
менения были выявлены у 4 пациентов - у двоих 
снижение уровня гормонов щитовидной железы 
и наличие антител к ТПО и ТГ позволило нам 
поставить диагноз аутоиммуного тиреодита; 
субклинический гипертиреоз мы диагностиро-
вали у пациентов с диффузно-узловым зобом. В 
этих случаях речь шла о наличии тиреотоксиче-
ской аденомы. Необходимо особо отметить, что 
у 5 из 11 пациентов, перенесших ранее паратон-
зиллярный абсцесс, выявлены следующие изме-
нения: у двоих наблюдалось повышение уровня 
антител к ТПО и ТГ, у одного диагностирован 

многоузловой зоб, в одном случае тиреотокси-
ческая аденома, и у одного пациента диффузный 
нетоксический зоб.  

 Таким образом, из 33 обследованных 
больных с хроническим тонзиллитом у 12 паци-
ентов (36,4%) мы выявили изменения в структу-
ре или функции щитовидной железы. Наши же 
исследования показывают, что изменения в 
структуре и функции щитовидной железы край-
не разнообразны и не могут быть оценены одно-
значно. Мы наблюдали как гипертиреоз, так и 
развитие первичного гипотиреоза на фоне хро-
нического тонзиллита. При этом генез наруше-
ний функционального состояния различен: речь 
идет как о наличии аутоиммуного процесса в 
щитовидной железе, так и о развитии узлового 
коллоидного пролиферирующего зоба, с форми-
рованием функциональной автономии в двух 
случаях. В функциональном отношении у по-
давляющего большинства больных сохранялся 
эутиреоз, у двух человек декомпенсация функ-
циональной автономии с развитием субклини-
ческого гипертиреоза.  

Выводы: 1) Изменения в структуре или 
функции щитовидной железы отмечены у 36,4% 
больных с хроническим тонзиллитом; 2) Во всех 
наблюдаемых случаях гипотиреоз у больных 
хроническим тонзиллитом обусловлены нали-
чием ХАТ; 3) В отличии от общепринятого 
мнения среди отоларингологов о повышении 
гормонообразовательной функции щитовидной 
железы, наличие тиреотоксикоза отмечено лишь 
у двух пациентов в связи с декомпенсацией 
функциональной тиреоидной автономии. 

 
© Н.Э.Альтшулер, Н.А.Петунина, Г.Б.Элькун, Э.Р.Хасанова, И.М.Заббарова, 2008 
 
 
 
 
 
И.АНТОХИ, С.ВЕТРИЧАН, А.АНТОХИ, В.ОСМАН, В.КАБАК, Э.ЧЕРНОЛЕВ, А.БАЖУРЕАНУ, 

К.ЕРЕМИЯ (КИШИНЭУ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

ИМПЛАНТО-ОДОНТОГЕННЫЙ ГАЙМОРИТ  

 
Одно из направлений современной стома-

тологии является имлантология полости рта. 
Совершенствование имплантов существенно 
сократило возможные осложнения. Одним из 
этих осложнений является острый гнойный гай-
морит. 

На протяжении 1997-2006 гг. в нашей 
клинике проходили лечение 14 пациентов с ост-
рым гнойным гайморитом как осложнение зуб-
ного протезирования с использованием цилинд-
рических титановых имплантов. 

Диагноз ставили на основании анамнеза, 
клинических данных, риноскопии, стоматологи-
ческого и рентгенологического обследования 
(при необходимости КТ или ЯМР). Всем боль-
ным проводилось бактериологическое исследо-
вание. 

Клиническое течение было острым или 
подострым. Постоянными симптомами были 
односторонняя заложенность носа, гнойные, 
слизисто-гнойные выделения, неприятные запах 
и вкус. Болевой синдром не был выраженным. 
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Были высеяны Stafilococcus aureus, 
Haemophylus influenzae, Enterobacter, Prevotella, 
Fusibacterium. У 6 пациентов было обнаружено 
сочетание бактериологической флоры с грибко-
вой (Aspergillus, Candida, Mucor). 

Медикаментозное лечение включало 
применение антибиотиков согласно антибио-
грамме в течении 10-14 дней, местно сосудосу-
живающие средства, как профилактически, так 

и с лечебной целью назначались противогриб-
ковые препараты, десенсибилизанты, неспеци-
фические иммуномодуляторы. 

Дренирование пазух осуществлялось пу-
тём пунктирования или дренирования послед-
них. В то же время проводилось стоматологиче-
ское лечение. Эти мероприятия оказались ус-
пешными в 11 случаях. Трём больным была 
проведена гайморотомия (по Caldwell-Luc). 

 
© И.Антохи, С.Ветричан, А.Антохи, В.Осман, В.Кабак, Э.Чернолев, А.Бажуреану, К.Еремия, 2008 
 
 
 
 
 

А.Ж.БАЙМЕНОВ, Р.К.ТУЛЕБАЕВ, Б.З.ЖУСУПОВ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) 

АНАЛИЗ ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКОГО ДАКРИОЦИСТИТА 

 
Известно, что хронический гнойный дак-

риоцистит, как правило, возникает на фоне на-
рушенного оттока слезы в полость носа. Нару-
шение пассажа слезы через слезно–носовой ка-
нал приводит к возникновению гнойно-
воспалительного процесса в слезном мешке. 
Вместе с тем, существенной особенностью кли-
матических условий Центрального Казахстана, в 
частности, г. Астана, является сильный ветер, а 
его влияние на течение хронического дакриоци-
стита удается выявить практически во всех слу-
чаях.  

Цель исследования: Определить причи-
ны возникновения хронического дакриоцистита 
и изучить особенности его клинического тече-
ния в Центральном Казахстане. 

Материал и методы: Обследованные бо-
льные (n=101) были разделены на группы по 
половому признаку, по возрастным группам. 
Мужчин было 5 (4,9%), женщин - 96 (95,1%). 
Возрастные группы были разделены с 10 летним 
интервалом в промежутке от 20 до 70 лет. Нами 
был проведен анализ клинико-лабораторных 
показателей и динамики развития заболевания у 
больных, страдающих хроническим гнойным 
дакриоциститом. Прежде всего, у наблюдав-
шихся больных тщательным образом проводил-
ся сбор анамнеза заболевания. Особое внимание 
при этом уделялось таким вопросам, как появ-
ление первых симптомов заболевания, были ли 
связаны эти симптомы с какими либо лечебно-
диагностическим вмешательством на носу, в 
полости носа и придаточных пазух носа, на гла-
зах; наблюдались ли какие - либо травмы носа, 
даже незначительного характера, с которыми 
можно было бы связать данное заболевание. 

Выяснялось также, не страдал ли больной каки-
ми-либо соматическими хроническими заболе-
ваниями, которые могли бы повлиять на воз-
никновение и течение хронического дакриоци-
стита. 

 Результаты и обсуждение: Собствен-
ные исследования показали, что ведущей при-
чиной возникновения хронических дакриоци-
ститов в Центральном Казахстане являлись 
травмы носа и слезных путей, среди которых 
особое место занимали ятрогенные травмы. К 
ним относились операции по коррекции наруж-
ного носа, операции на придаточных пазухах 
носа, эндоскопические вмешательства, а также 
банальные пункции верхней челюстной пазухи. 
Только один больной (1,0%) отмечал, что стой-
кое слезотечение из правого глаза возникло не-
посредственно после хирургического вмеша-
тельства. Этому больному по поводу хрониче-
ского гипертрофического ринита была проведе-
на двусторонняя нижняя конхотомия. Другой 
больной (1,0%) отмечал, что слезотечение из 
глаза с последующим развитием дакриоцистита 
произошло в связи с дорожно-транспортным 
происшествием. При этом были травмированы 
мягкие ткани лица, имел место открытый пере-
лом костей носа со смещением. Оба описанных 
пациента были мужчинами в возрасте до 30 лет. 
Среди женщин в возрасте от 50 до 60 лет 
2 пациентки (2,0%) в прошлом проходили лече-
ние по поводу воспалительных заболеваний в 
полости носа. Обеим проводились пункции па-
зух. Однако, лечение данным больным прово-
дилось более 30 лет назад, в то время как воспа-
ление слезного мешка беспокоило одну боль-
ную в течение 2-х, а вторую – 3-х лет.  
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У 11 больных (10,9%) удалось при клини-
ко-лабораторном обследовании, включая мико-
логическое, выявить наличие сопутствующего 
хронического риносинуита аспергиллезной эти-
ологии. 

При анализе клинической картины и те-
чения заболевания мы выяснили, что, по мне-
нию большинства наблюдавшихся пациентов, 
заболевание развивалось постепенно без каких-
либо – причин. При появлении сильного ветра 
усиливалось слезотечение из одного глаза. В 
помещении слезотечение обычно прекращалось. 
Практически ни один пациент в данной стадии 
заболевания за врачебной помощью не обра-
щался. В последующем при прогрессировании 
заболевания больные отмечали, что слезотече-
ние продолжалось и в помещении, а на улице 
при ветре усиливалось. В этой стадии заболева-
ния за врачебной помощью к офтальмологам 
обращалось до 15% обследованного континген-
та. Как правило, всем им назначалось консерва-
тивное лечение, которое заключалось в местном 
применении антибактериальных препаратов, как 
правило, в первичной сети – сульфацила натрия 
(альбуцида). Некоторым больным (n=8, 7,9%) 
проводилось промывание слезного мешка через 
слезные точки растворами с антисептиками.  

У 12% пролеченных пациентов не от-
мечалось клинического эффекта от прове-

денного лечения. Остальная часть обратив-
шихся больных отмечали кратковременное 
улучшение, заключающееся в уменьшении 
слезотечения. Дальнейшее течение заболева-
ния приводило к нарушению проходимости 
слезы, появлялась припухлость в проекции 
слезного мешка с развитием вторичного 
гнойного инфицирования. В данной стадии 
заболевания больные отмечали, что в утрен-
нее время происходило слипание ресниц, на-
капливание на поверхности глаза гнойного 
содержимого, покраснение глаза. Также бо-
льных беспокоил болевой синдром от растя-
жения и гнойного воспаления слезного меш-
ка. Появлялись признаки развития гнойного 
раздражения роговицы.  

Таким образом, гнойное воспаление слез-
ного мешка формируется как самостоятельное 
заболевание в результате нарушения физиоло-
гии слизистой в полости слезного мешка, нару-
шения пассажа слезы. В дальнейшем происхо-
дит стенозирование носослезного протока, ко-
торый находится в одноименном костном кана-
ле и открывается под нижней носовой ракови-
ной.  

Наиболее эффективным методом лечения 
данного заболевания, по нашим данным, явля-
лась эндоскопическая эндоназальная дакриоци-
сториностомия. 

 
© А.Ж.Байменов, Р.К.Тулебаев, Б.З.Жусупов, 2008 
 
 
 
 
 

А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, В.В. БОГДАНОВ, Н.В. ЛУКАШИК, Т.А. БОЙКО  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ БОЛЬНЫХ С ПОДОЗРЕНИЕМ  
НА ГЭРБ-АССОЦИИРОВАННУЮ ЛОР-ПАТОЛОГИЮ 

 
Гастроэзофагеальная рефлюксная бо-

лезнь (ГЭРБ) – это хроническое склонное к ре-
цидивированию заболевание, обусловленное 
патологическим рефлюксом желудочного или 
дуоденального содержимого в пищевод с нали-
чием или без эндоскопически позитивных из-
менений дистальных его отделов в виде реф-
люкс- эзофагита. Это одно из наиболее широко 
распространенных заболеваний органов пище-
варения c длительным течением и угрожаю-
щими жизни осложнениями, имеющее боль-
шую социальную значимость и оказывающее 
существенное влияние на качество жизни 
больных. Значительная часть пациентов с ГЭРБ 
длительно и безуспешно лечатся у различных 

специалистов–терапевтов, оториноларинголо-
гов по поводу симптомов болей в горле, сухо-
сти в глотке и т.д. 

Предварительно проведенный нами ана-
лиз выявил необходимость разработки алгорит-
ма диагностики данной патологии для ком-
плексного подхода к решению проблемы, так 
как традиционные подходы к выбору методов 
обследования этой категории больных оказались 
недостаточно эффективны. 

Нами разработан и успешно используется 
в повседневной практике алгоритм обследова-
ния больных при подозрении на ГЭРБ-
ассоциированую ЛОР-патологию, который 
включает в себя следующие мероприятия:  
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− Тщательный опрос пациента (сбор жа-
лоб, данных истории жизни и заболевания), ак-
центируя внимание на наличие таких симпто-
мов: 

− изжога, отрыжка, тошнота, боль в эпи-
гастрии, осиплость, хронический кашель, отхо-
ждение мокроты, дисфагия, дисфония, наличие 
заболеваний ЖКТ, не поддающихся стандарт-
ной терапии. 

− Детальный осмотр уха, горла, носа и 
гортани с использованием всех доступных ме-
тодов.  

− Суточная ph метрия – «Золотой стан-
дарт». 

− Пробный курс лечения: модификация 
образа жизни, назначение ингибиторов протон-
ной помпы.  

При получении положительного эффекта 
(уменьшение или исчезновение жалоб со сторо-
ны ЛОР-органов, положительная динамика объ-
ективных симптомов) терапию продолжают до 3 
месяцев. В рефрактерных случаях показано про-
ведение ФЭГДС (с хромоэзофагогастроскопией, 
биопсией, тестом Бернштейна), рентгеноскопии 
пищевода, консультация гастроэнтеролога; по 
показаниям – консультация хирурга для реше-
ния вопроса об оперативном лечении. 

Использование всего комплекса диагности-
ческих мероприятий при подозрении на ГЭРБ-
ассоциированую ЛОР-патологию, позволяет свое-
временно установить или опровергнуть связь па-
тологического процесса с заболеваниями системы 
желудочно-кишечного тракта и добиться скорей-
шего и полного выздоровления больного.  

 
© А.Г. Балабанцев, В.В. Богданов, Н.В. Лукашик, Т.А. Бойко, 2008 
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 
 

Аллергический ринит (АР) – одно из наи-
более широко распространенных заболеваний 
человека, связанное с различными ограниче-
ниями в физических, психологических и соци-
альных аспектах жизни, являющееся причиной 
существенного снижения качества жизни, на-
рушений сна и в тяжелых случаях создающее 
проблемы в обучении и профессиональной 
карьере больного. В целом, эпидемиологические 
исследования позволяют заключить, что от 10 
до 25% населения болеют АР. Однако, по дан-
ным Д.И.Заболотного и соавт.(2004г.), в на-
стоящее время в Украине регистрируется только 
1 больной из 60 страдающих АР. Учитывая та-
кую широкую распространенность заболевания 
и недостаточную выявляемость, в нашей клини-
ке все больные с длительной носовой обструк-
цией и ринореей рассматриваются как потенци-
ально больные с АР. Поэтому в практике мы 
придерживаемся определенного диагностиче-
ского алгоритма у таких пациентов. 

1-й уровень – подробный аллергологиче-
ский анамнез, тщательный осмотр ЛОР-
органов и обязательные клинические исследо-
вания: общий анализ крови, сахар крови, об-
щий анализ мочи, рентгенография околоносо-
вых пазух. Обязательно проводится цитологи-
ческое исследование мазков отделяемого из 
полости носа. 

При положительном семейном или собст-
венном аллергологическом анамнезе, характер-
ной риноскопической картине, преобладании 
эозинофилов в мазке выполняются кожные про-
бы с аллергенами (прик-тест).  

2-й уровень – при сомнительных кожных 
пробах и наличии противопоказаний для их 
проведения (возраст, обострение заболевания, 
прием антигистаминных препаратов) проводит-
ся определение специфического иммуноглобу-
лина Е (мы пользуемся ИФА медицинской ла-
боратории «Синево»). 

Если не удается найти причинно-
значимый аллерген при наличии клинической 
картины АР, проводятся дополнительные ис-
следования для исключения других заболеваний 
(особенно гастроэзофагеальнорефлюксная бо-
лезнь, хронические заболевания ЖКТ, эндок-
ринная патология, NARES) и псевдоаллергиче-
ских ринитов. 

За последний год мы провели обследова-
ние у больных с хроническими ринитами по при-
веденному алгоритму. Аллергический характер 
воспалительного процесса в полости носа уста-
новлен у 67,5% больных. Благодаря такой «ал-
лергологической настороженности» нам удается 
выявлять АР на ранних стадиях, когда возможно-
сти различных видов противоаллергической те-
рапии более эффективны. Так, в течение первого 
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года после появления симптомов обследуется 
12,6%, от 1 года до 3-х- 28,4%. Этот процент уве-
личился, по сравнению с прошлыми годами.  

Чаще у больных с длительной носовой 
обструкцией выявляется сенсибилизация к бы-
товым аллергенам: на клеща домашней пыли 
рода Dermatophagoides pteronissinus – 48,86%, к 
клещам рода Dermatophagoides farinae – 34,3%, к 
перу подушки – 41,37%, отмечается сенсибили-
зация к домашней пыли 032 серии – у 41,58%, 

027 серии – 17,46%, среди эпидермальных ал-
лергенов большой процент чувствительности 
(6,7%) выявляется к шерсти кошки. 

Это дало возможность провести специфи-
ческую иммунную терапию 27 пациентам, ос-
тальные получали гипосенсибилизирующие 
препараты. 

Ранняя диагностика АР позволяет добить-
ся успеха при элиминации аллергена и провести 
СИТ с помощью драже. 

 
© А.Г. Балабанцев, Т.А. Крылова, В.В. Богданов, 2008 
 
 
 
 
 

А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, Т.А. КРЫЛОВА, В.В. БОГДАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ  
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

 
 Вопрос о хирургическом лечении боль-

ных аллергическим ринитом (АР) является 
весьма актуальным и сложным. Однако хирур-
гические вмешательства необходимы многим 
больным с АР, хотя методики предоперацион-
ной подготовки и послеоперационного ведения 
больных разработаны недостаточно. Многим 
больным производятся хирургические вмеша-
тельства в полости носа без диагностики и учета 
сопутствующего АР. Надо помнить, что хирур-
гическая интервенция не излечивает основное 
аллергическое заболевание, поэтому эффект от 
операции может быть неполный. Так, по нашим 
данным, повторно с жалобами на затруднение 
носового дыхания после подслизистой резекции 
носовой перегородки обратилось 14,38% боль-
ных, аденотомии – 7,9%, полипотомии – 5,6 %, 
различных хирургических вмешательствах на 
нижних носовых раковинах – 4,6% с положи-
тельными аллергическими пробами. В то же 
время некоторые аллергологи и отоларингологи 
с осторожностью относятся к хирургическим 
вмешательствам при аллергическом рините, хо-
тя аллергические заболевания не являются про-
тивопоказанием для проведения необходимых 
хирургических вмешательств в области верхних 
дыхательных путей. 

Показания для хирургического лечения 
больных с АР:  

1. Препятствие для воздушного потока в 
полости носа – искривления носовой перегород-
ки, шипы, гребни, гипертрофия глоточной мин-
далины. Шипы и гребни, соприкасающиеся с 
нижней и средней носовой раковиной приводят 
к механически раздражительной гиперреактив-

ности слизистой оболочки и усиливают сим-
птомы аллергического ринита. 

2. Заболевания, возникшие вследствие ал-
лергического ринита – хронические синуситы и 
средние отиты, которые не могут быть излечены 
консервативными мероприятиями. 

3. Гиперплазия носовых раковин, или уве-
личение задних концов носовых раковин, вслед-
ствие многолетней аллергической реакции, при 
которых симптоматическая терапия не приводит 
к обратному развитию. Необходимо уменьшить 
раковины, провести латеропозицию или резек-
цию задних концов носовых раковин. При этом 
достигается снижение потребности в постоян-
ном применении лекарственных препаратов, 
например, сосудосуживающих капель или глю-
кокортикостероидов. 

4. Полипы полости носа больших разме-
ров. 

5. «Санация очагов» перед гипосенсиби-
лизирующей терапией – оперативное лечение 
хронических гнойных поражений околоносовых 
пазух. 

В послеоперационном периоде необходи-
мо обязательно проводить специфическую или 
неспецифическую гипосенсибилизацию, как 
общую, так и местную.  

Современные хирургические технологии 
позволяют восстановить носовое дыхание, уст-
ранить скрытые от невооруженного глаза ано-
малии строения внутриносовых структур, а при 
необходимости - тщательно вскрыть все пора-
женные околоносовые пазухи, восстановить их 
нормальный дренаж, аэрацию и удалить патоло-
гическое содержимое. Однако положительный 
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результат даже такой функциональной операции 
лишь на 50% зависит от хирурга и техники са-
мого вмешательства, остальные 50% успеха – 
эта правильная предоперационная подготовка и 
обследование больного, грамотное ведение по-
слеоперационного периода и выполнение самим 
пациентом данных ему рекомендаций (Лопатин 
А.С. и соавт., 2002).  

 В настоящее время в нашей клинике со-
блюдаются следующие принципы - тщательное 

аллергологическое обследование больных и 
обязательная пред- и послеоперационная гипо-
сенсибилизирующая терапия. 

Применение данной схемы позволяет 
значительно улучшить течение послеопераци-
онного периода, повысить эффективность 
оперативных вмешательств. Повторное обра-
щение пациентов по поводу носовой обструк-
ции снизилось до 1,5 % при сроке наблюдения 
3 года. 
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(ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ ХРОНІЧНИХ ДАКРІОЦИСТИТАХ 

 
Хірургічна операція по відновленню слі-

зовідвідних шляхів – дакріоцисториностомія 
(ДЦРС) здійснюється із застосування екстрана-
зального (за Тоті) та ендоназального доступів. 
Впровадження ендоскопічних технологій та за-
стосування ендовідеохірургії уможливило впро-
вадити ендоназальний підхід зробити його тра-
диційним. Оперативне втручання, в основі якого 
є методика Веста відрізняються більш ощадли-
вим характером, функціональною спрямованіс-
тю, косметичністю. Однак і при проведенні 
втручання за цією методикою можуть виникати 
ускладнення. Серед них – синехії порожнини 
носа, нагнійні процеси і, як наслідок, – рецидив 
захворювання.  

Нами проведено 84 ендоназальних ДЦРС, 
накопичено певний досвід, зроблено висновки з 
приводу виникнення ускладнень. Проведенню 
ДЦРС передує ретельне обстеження пацієнтів: 
комп’ютерна томографія навколоносових пазух, 
контрастна рентгенографія слізного мішка, ен-
домікрориноскопія, дослідження мукоциліарно-
го кліренсу порожнини носа, ринопневмометрія. 
Кореляції між виявленими патологічними змі-
нами порожнини носа та навколоносових пазух 
(викривлення переділки носа, аномалії остіоме-
атального комплексу, кісти пазух, тощо) нами 
не виявлено. Але в післяопераційному періоді 
гірші результати чітко корелюють в групі паціє-
нтів з наявністю патології внутрішньоносових 
структур.  

Метою нашої роботи була розробка ком-
плексу методів, спрямованих на підвищення 
ефективності хірургічного лікування хворих на 
хронічний дакріоцистит із застосуванням ендо-

назальної ДЦРС. Проведено ретельний аналіз 
всіх ускладнень, що виникали у пацієнтів з па-
тологію слізовідвідних шляхів. Серед інтраопе-
раційних ускладнень найчастіше зустрічалась 
кровотеча. В жодному з випадків вона не носила 
загрозливого характеру, але порушувала візуалі-
зацію при роботі з ендоскопом. При цьому про-
ведення окремих етапів операції повноцінно 
виконати не вдавалось. Серед ранніх післяопе-
раційних ускладнень були запальні явища в зоні 
оперативного втручання. До пізніх ускладнень 
ДЦРС насамперед відносяться синехії порожни-
ни носа та рубцева обтурація слізовідвідних 
шляхів. Аналіз ускладнень на всіх етапах ДЦРС 
дозволив розробити методики щодо їх запобі-
гання.  

В окремих випадках корекція внутріш-
ньоносових структур передувала ДЦРС, але час-
тіше операція проводилась одномоментно. Пе-
ревагу віддавали загальному наркозу. В разі від-
сутності внутрішньоносових аномалій ДЦРС 
проводили під місцевою анестезією. Для прове-
дення ендоназальної ДЦРС нами були викорис-
тані ригідні оптичні ендоскопи Hopkins II з на-
бором хірургічних інструментів для ендоназа-
льної ендоскопічної хірургії фірми «Karl Storz». 

Пацієнтам з морфофункціональними по-
рушеннями порожнини носа (56%), крім ДЦРС, 
проводилися адекватні ендоназальні операції 
(риносептопластика, конхотомія, полісинусото-
мії). Для запобігання кровотечі в ділянці опера-
тивного втручання проводилась аплікація та 
інфільтрація деконгестантів з подальшою коагу-
ляцією слизової оболонки. Запобіганню надли-
шкової травматизації сприяло уведення в якості 
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орієнтиру волоконного світловоду через нижню 
слізну крапку. Після розкриття слізного мішка, в 
більшості випадків заповненого гнійним ексуда-
том, проводилось ретельне його видалення до 
нижніх відділів з усуненням карманів та усту-
пів. Наприкінці операції відсепарованим лоску-
том слизової оболонки прикривали оголений 
кістковий масив. 

У післяопераційному періоді хворим у 
порожнину носа в області штучного співустя 
встановлювали губчатий тампон – ентоцель бо 
мєроцель і призначали інтраназальне введення 

спрею Полідекса з фенілефрином. За даними 
ринопневмометрії в цих пацієнтів швидше спо-
стерігалось відновлення носового дихання та 
мукоциліарного кліренсу, що відповідало пози-
тивній клінічній картині. 

У 7 пацієнтів (8%) спостерігався рецидив 
обтурації слізовідвідних шляхів. В анамнезі в них 
була флегмона слізного мішка з екстраназальним 
розтином. Вважаємо, що такі пацієнти потребують 
окремого підходу з більш тривалим перебуванням 
кільцевого стенту у сформованих сльозовідвідних 
шляхах, індивідуальної лікувальної тактики.  

 
© С.Б.Безшапочний, В.В.Лобурець, Б.З.Жусупов, І.О.Гапоненко, 2008 
 
 
 
 
 
 

В.В. БЕРЕЗНЮК, Е.В. САПРОНОВА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЕКРЕТА В КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХЕ 
 

Изучение путей мукоциллиарного транс-
порта в клиновидной пазухе позволяет оценить 
важность его для восстановления нормального 
функционирования пазухи, и продиктовано по-
иском путей предотвращения рецидивов после 
оперативных вмешательств на ней с наложени-
ем соустья. Естественное продвижение секрета 
внутри пазухи направленное непосредственно к 
созданному соустью позволит избежать застоя 
слизи и оптимизировать восстанавливаемую 
дренажную функцию. 

При проведении оперативных вмеша-
тельств на клиновидной пазухе и наблюдая за 
характером мукоциллиарного транспорта, отме-
чено, что путь перемещения секрета в пазухе 
имеет свои особенности. 

Исследования проводились с использова-
нием операционного микроскопа и эндоскопа во 
время оперативных вмешательств. Характер пе-
ремещения секрета в клиновидной пазухе опре-
делялся у 20 больных подвергшихся транссфе-
ноидальному удалению аденом гипофиза и у 10 
больных оперированных трансназальным досту-
пом по поводу сфеноидита. Маркером характера 
мукоциллиарного транспорта служила кровь.  

Визуальным наблюдением за перемеще-
нием слизи смешанной с кровью установлено, 

что движение ее идет с латеральной и нижней 
стенок кзади, и кверху веерообразно, в сторону 
верхней и медальной стенок, с которых секрет 
направляется к выводному отверстию пазухи и 
выделяется в полость носа. Иногда отмечалось 
направление секрета с нижней латеральной и 
медальной стенок в сторону, и по ней поток на-
правлялся к устью клиновидной пазухи. 

Активность перемещения секрета различ-
на, однако у большинства обследованных она 
имела примерно одинаковую скорость на всех 
стенках.  

Во время трансназальных вмешательств 
на клиновидной пазухе производится расшире-
ние соустья к низу на месте прежнего, что не 
влияет на нормальный мукоцилиарнный поток. 

Во время транссфеноидального доступа к 
аденоме гипофиза выполняется обширное уда-
ление межпазушной перегородки клиновидной 
пазухи, разрушение  передней и задней стенки с 
максимальным сохранением слизистой оболоч-
ки, что позволяет сохранить мукоцилиарный 
клиренс. В наших наблюдениях мы не отмечали 
развития воспаления в клиновидной пазухе в 
отдаленном послеоперационном периоде от 6 до 
24 месяцев. 

 
© В.В.Березнюк, Е.В.Сапронова, 2008 
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В.В.БЕРЕЗНЮК, Л.А.ЧИГРИНА, М.В.ТАРАН (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ПОРАЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ ГРУППЫ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА У ПАЦИЕНТОВ  
С ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ 

 

С 2000 по 2008 годы в ОКБ имени Меч-
никова проведено обследование и лечение 90 
больных, которым был установлен диагноз ва-
зомоторный ринит, протекавший на фоне воспа-
лительного поражения придаточных пазух носа. 
Мужчин было - 41, женщин – 49. 

Для данных пациентов, у которых кроме 
заложенности носа и признаков нейровегета-
тивной формы вазомоторного ринита важным 
симптомом является стекание слизи по задней 
стенке глотки, а также характеры отек слизи-
стой в области сфеноэтмоидального кармана и 
гипертрофия задних концов нижних носовых 
раковин.  

Среди обследованных с такой симптома-
тикой наблюдалось 46 пациентов. У них по дан-
ным КТ и МРТ отмечалось поражение задних 
клеток решетчатого лабиринта и клиновидной 
пазухи. 

В этой группе пациентов на снимках у 26 
пациента определялось изолированное пораже-
ние задних клеток решетчатого лабиринта, по-
ражение только клиновидной пазухи у 9 чело-
век. Сочетанное поражение основной пазухи и 
задних клеток у 11 пациентов.  

Тридцати двум пациентам в план хирур-
гического вмешательства по восстановлению 
носового дыхания включено вмешательство на 
придаточных пазухах носа. Показанием для 
вскрытия околоносовых пазух были патологи-
ческие изменения по данным компьютерной или 
магнитно-резонансной томографии. 

По данным операционной картины у всех 
46 больных отмечалось утолщение слизистой 
оболочки в пораженных пазухах и скопление 
слизистого или слизисто-гнойного отделяемого. 
В задних клетках решетчатого лабиринта утол-
щение слизистой оболочки отмечалось у 21 
больного. У всех 20 больных с поражением кли-
новидной пазухи отмечено утолщение слизи-
стой и скопление слизи.  

Вывод: 
пациентам с вазомоторным ринитом и 

стеканием слизи по задней стенке носоглотки 
рекомендовано перед оперативным вмешатель-
ством выполнять КТ придаточных пазух носа. В 
случае обнаружения патологических изменений 
в них в план операции по восстановлению носо-
вого дыхания стоит включить ревизию пора-
женных пазух. 
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Б.Н.БІЛЬ, А.С.КУШНІР (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НОВИЙ ТОПІЧНИЙ КОРТИКОСТЕРОЇДНИЙ ПРЕПАРАТ «НАЗОФАН» В ЛІКУВАННІ 
ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

 

Алергічний риніт (АР) є найпоширенішим 
алергічним захворюванням. Поширеність АР 
(сезонного і цілорічного) в Європейських краї-
нах зростає і становить в окремих місцевостях 
від 2 - 4 до 30 – 40 %. Несвоєчасна діагностика і 
нераціональне лікування АР може призводити 
до незворотніх органічних змін слизової оболо-
нки порожнини носа. Серед них – гіпертрофії 
слизової оболонки, поліпозна дегенерація носо-
вих раковин, що можуть блокувати остіомеата-
льний комплекс, провокувати розвиток синуїтів 
і секреторних отитів і потребують хірургічних 
втручань. Крім того, існують тісні причинно-
наслідкові зв’язки між алергічним процесом 
верхніх дихальних шляхів і розвитком бронхіа-
льної астми.  

Серед специфічних методів лікування АР 
виділяють елімінацію алергенів (що не завжди 
можливо) і проведення специфічної імунотера-
пії «причинними» алергенами. Однак проведен-
ня специфічної алергодіагностики (прик-тести з 
алергенами) та імунотерапії в період загострен-
ня процесу протипоказане, тому в цій стадії АР 
визначальною є фармакотерапія.  

На сьогоднішній день серед великої кіль-
кості лікарських засобів, значна роль в лікуванні 
АР належить топічним інтраназальним глюко-
кортикостероїдам (ТГКС). Це єдина група пре-
паратів, які забезпечують протизапальний ефект 
при еозинофільному процесі в слизовій оболон-
ці порожнини носа і впливають на всі ланки па-
тогенезу алергічного риніту. Згідно сучасного 
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протоколу лікування АР, топічні кортикостерої-
ди можуть призначатися самостійно або в ком-
плексі, послідовно і одночасно з іншими проти-
алергічними засобами. Перевагою ТГКС є висо-
ка місцева активність при мінімальному систем-
ному ефекті, що пояснюється їх низькою біодо-
ступністю. Одним з таких засобів є флютиказо-
ну пропіонат, що випускається у вигляді нового 
препарату під назвою НАЗОФАН і нещодавно 
з’явився на фармацевтичному ринку України. 
Назофан має доведену біоеквівалентність оригі-
нальному флутиказону. 

Назофан – місцево діючий глюкокортико-
їдний препарат з вираженою протиалергічною, 
протизапальною і антипроліферативною дією, 
що зумовлена стабілізацією лізосомальних мем-
бран, а також попередженням виділення ферме-
нтів, які пошкоджують клітини. Препарат зни-
жує проникність капілярного ендотелію, змен-
шує інфільтрацію слизової оболонки лейкоци-
тами і тучними клітинами. При місцевому за-
стосуванні Назофан (флютиказону пропіонат) в 
терапевтичних дозах практично не абсорбується 
зі слизової оболонки носової порожнини і не 
викликає системних ефектів. При внутрішньо-
носовому застосуванні флутиказону пропіонату 
в дозі 200 мкг на добу, змін добового рівня кор-
тизолу в сироватці крові порівняно з плацебо 
виявлено не було.  

Під нашим спостереженням перебувало 
52 пацієнти з цілорічним алергічним ринітом в 
період маніфестних клінічних проявів, з них у 
18 виявлено гострі синуїти та загострення хро-
нічних запальних процесів біляносових пазух на 
фоні АР. Тривалість захворювання становила 
від 2 до 10 років. За вираженістю проявів АР 
відносився до середньоважкого ступеню. Типо-
вими проявами були закладеність носа – 84,8 %, 
напади чхання в ранкові години – 67,5 %, рино-
рея – 54,5 %, гіпосмія – 51,4 %, свербіж – 32,3 
%. У всіх хворих проводилося: збір алергологі-
чного анамнезу, загальноклінічне обстеження, 
риноскопія; лабораторні методи - аналіз крові 
(еозинофілія, ШОЕ), мазки-відпечатки слизової 
оболонки носа (еозинофіли, тучні клітини), у 
окремих випадках визначення рівня Іg Е в крові. 

Лікування проводилося комплексно і по-
етапно спільно з лікарем алергологом. В період 
загострення призначалася базова фармакотера-
пія, що включала пероральні антигістамінні за-
соби (препарат 2 покоління - Аналергін) протя-
гом 3 – 4 тижнів та препарат Назофан інтраназа-
льно за нижчеприведеною схемою. Всі хворі 
застосовували носовий душ з 0,9 % розчином 
NaCl, що забезпечувало елімінацію алергену з 
поверхні слизової оболонки і відновлення муко-
циліарного кліренсу. Після санації порожнини 
носа застосовувався препарат Назофан за схе-

мою: 2 рази на добу по 2 дози (в одній дозі 50 
мкг) в кожну половину носа протягом 2 тижнів, 
потім – 1 раз на добу вранці по 2 дози в кожну 
половину носа протягом 3 – 4 тижнів, через 2 – 
3 місяці повторні місячні курси. При риносинуї-
тах разом із призначенням Назофану, загальною 
антибактеріальною, антиалергічною і протиза-
пальною терапією виконувалося промивання за 
Проетцом або пункція верхньощелепних пазух. 
Вираженість типових симптомів АР при оцінці 
ефективності лікування оцінювалася за 4-ох ба-
льною шкалою: 0 – відсутність симптомів; 1 – 
слабко виражені симптоми; 2 – помірно вираже-
ні симптоми; 3 – інтенсивні симптоми.  

Загалом відмінний і добрий ефект від лі-
кування, використовуючи Назофан, досягнуто у 
86,5 % хворих. Це визначалося повним зник-
ненням або значним зменшенням ознак АР, від-
сутністю необхідності прийому інших лікарсь-
ких засобів, а саме місцевих деконгестантів, ан-
тигістамінних препаратів. Після досягнення ре-
місії хворі направлялися до алерголога для про-
ведення специфічної алергодіагностики і вико-
нання імунотерапії «причинними» алергенами 
за показаннями. У 6 хворих в періоді ремісії ви-
конано деякі хірургічні втручання – підслизова 
резекція переділки носа, вазотомія, УЗД нижніх 
носових раковин.  

Застосування Назофану значно приско-
рювало видужання у хворих на синуїт, що роз-
винувся на фоні алергічного риніту. Це, на нашу 
думку, забезпечується зняттям набряку в остіо-
меатальному комплексі і покращенням дрену-
вання навколоносових пазух. Жодних побічних 
впливів під час застосування препарату Назо-
фан, в тому числі атрофії слизової оболонки по-
рожнини носа ми не відмічали. 

Привертає нашу увагу той факт, що в ба-
гатьох випадках запальні захворювання біляно-
сових пазух розвиваються на фоні алергічного 
цілорічного риніту, що часто не береться до 
уваги. В цьому разі звичайні деконгестанти за-
безпечують недостатній протинабряковий ефект 
на слизову оболонку порожнини носа, що вима-
гає застосування засобів патогенетичного спря-
мування, одним з яких є новий топічний глюко-
кортикостероїд – Назофан.  

 Приведені нами результати клінічного 
застосування Назофану, підтверджують його 
високу ефективність і безпечність при лікуванні 
хворих на алергічний риніт. Це дає змогу споді-
ватися, що в найближчому майбутньому Назо-
фан стане одним з найбільш призначуваних то-
пічних кортикостероїдів при лікуванні алергіч-
ної і супутньої патології верхніх дихальних 
шляхів, потіснивши, таким чином, існуючі на 
нашому ринку недостатньо ефективні і наділені 
побічними впливами аналоги.  

 
© Б.Н.Біль, А.С.Кушнір, 2008 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОДОНТОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 

 

Проблеме одонтогенных гайморитов, сто-
ящей на стыке двух специальностей – оторино-
ларингологии и стоматологии, посвящено бо-
льшое количество публикаций. Несмотря на 
значительный прогресс стоматологической по-
мощи населению, число больных одонтогенным 
гайморитом не только не уменьшается, но и 
имеет тенденцию к росту. Заболевание возника-
ет, как правило, у лиц с хорошей пневматизаци-
ей верхнечелюстных пазух при несвоевремен-
ной некачественной санации полости рта. По 
данным различных авторов частота одонтоген-
ных гайморитов колеблется от 1 до 60%. Такая 
разноречивость данных объясняется следую-
щим: а) очаги хронической одонтогенной ин-
фекции, а также гранулемы, кисты и др. патоло-
гические процессы зубочелюстной области не 
всегда удается установить при визуальном ос-
мотре полости рта; б) очаги одонтогенной ин-
фекции могут быть сопутствующими при рино-
генных формах синуситов и усугублять их тече-
ние; в) к моменту осмотра полость рта уже мо-
жет быть санирована; г) недостаточное внима-
ние отоларингологов к состоянию полости рта. 

Для улучшения диагностики одонтоген-
ных форм гайморитов нами был разработан и 
успешно используется комплекс диагностиче-
ских мероприятий, который может быть исполь-
зован в качестве алгоритма действий оторино-
ларинголога. Он включает в себя следующие 
этапы: 

1. Тщательный сбор жалоб и изучение 
истории заболевания, анализ имеющейся меди-
цинской документации. 

2. Полный комплекс оториноларинголо-
гического обследования, включая анемизацию 
слизистой оболочки полости носа 0,18% раство-
ром адреналина, заднюю риноскопию, пальпа-
цию стенок околоносовых пазух, перкуссию 
зубов.  

3. Рентгенография околоносовых пазух в 
стандартных проекциях, дентальная рентгено-
графия (14-18 и 24-28) или альвеолярного отро-
стка (при отсутствии зубов), ортопантомогра-
фия. 

4. Электроодонтодиагностика.   

5. Диагностические пункции поражен-
ных пазух и исследование микрофлоры. 

6. Контрастная рентгенография пора-
женной пазухи в двух проекциях и, одновре-
менно, повторные дентальные рентгенограмм.  

7. Консультация челюстно-лицевого хи-
рурга, стоматолога.   

8. Эндоскопическое обследование. 
9. Компьютерная и магниторезонансная 

томография.   
10. Интраоперационная верификация по-

лученных диагностических данных. 
 В настоящее время для уточнения ха-

рактера процесса в верхнечелюстной пазухе и 
альвеолярном отростке используются такие ме-
тоды, как цифровая панорамная зонография 
(оропантомография), цифровая полипозицион-
ная дентальная рентгенография с компьютерной 
обработкой изображения, МРТ с цифровым ана-
лизом изображения и локальной денситометри-
ей, полипозиционная (трехмерная) микроком-
пьютерная рентгеновская томография. Широкое 
использование этих методов ограничивается 
отсутствием необходимого диагностического 
оборудования и средств на его приобретение.  

В клинике КГМУ им. С.И. Георгиевского 
в течение последнего года успешно использует-
ся спиральная КТ (аппарат CT/E Medical System 
GE), которая обладает высокой скоростью ска-
нирования, возможностью охвата значительного 
по протяженности фрагмента лицевого скелета, 
а также дает возможность построения высоко-
качественных многоплоскостных и объемно-
поверхностных (3D) реконструкций. Анализ 
полученных изображений позволяет с большей 
достоверностью уточнить характер процесса в 
пазухе и его связь с зубочелюстной системой. 

Комплексный этиопатогенетический под-
ход к диагностике, использование современных 
методик диагностики позволяет решить задачи 
по уточнению и дифференциации основных 
форм заболеваний околоносовых пазух рино-
генного и одонтогенного характера, а также 
адекватно планировать и осуществлять хирур-
гическое лечение в максимально щадящем ре-
жиме. 

 
© В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, В.А. Черноротов, 2008 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЁМА КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ  
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
В настоящее время благодаря развитию 

компьютерной томографии (КТ) появилась воз-
можность прижизненного изучения особеннос-
тей строения околоносовых пазух (ОНП). Рас-
положенная в центре черепа клиновидная пазу-
ха (КП) может соприкасаться с передней, сред-
ней и задней черепной ямками, а также с нахо-
дящимися там нервами, кровеносными сосуда-
ми и долями головного мозга (С.З.Пискунов и 
соавт., 2004). Поэтому изучение степени пнев-
матизации этой пазухи, её размеров и объёма 
имеет важное значение в хирургии синуса, осо-
бенно при использовании эндоскопической оп-
тики (А.С. Лопатин, 1996). 

Целью нашей работы было определение 
объёма КП по данным компьютерной томогра-
фии. 

Материалы и методы. Нами проанали-
зированы КТ-сканограммы черепа 208 пациен-
тов, обследованных по поводу неврологических 
и нейрохирургических заболеваний (без патоло-
гии ОНП). Женщин было 84 (40,4%); мужчин – 
124 (59,6%). Возраст больных колебался от 20 
до 74 лет.  

Измерения выполняли на срезах-
изображениях, полученных на томографах Hi 
Speed CT фирмы General Electric в боковой (то-
пограмма), аксиальной и коронарной проекциях 
(3/5,7/7мм).  

При морфометрии клиновидной пазухи на 
топограммах измеряли её высоту и максималь-
ный сагиттальный размер (длину), а на аксиаль-
ных срезах - фронтальный размер (ширину). Для 
изучения объёма КП применяли планиметриче-

ский метод, предложенный Г.Г. Автандиловым 
(1990), который позволяет использовать данные 
прямых измерений на плоскости для перехода к 
количественной характеристике трёхмерной 
структуры. При этом измеряли площадь КП в 
пределах каждого аксиального среза с последу-
ющим умножением на высоту среза и суммиро-
ванием объёмов отдельных срезов в зависимос-
ти от их количества. Для более точного опреде-
ления площади пазухи на каждом срезе на ска-
нограмму накладывали сетку с шагом деления 1 
мм, затем подсчитывали число полных и непол-
ных квадратов в пределах анализируемой струк-
туры. Таким методом последовательно на всех 
срезах определяли площадь клиновидной пазу-
хи. 

Объём синуса рассчитывали по формуле: 
V = (S1•h + …+ Sn•h), где V- объём пазухи; S - 
площадь синуса на конкретном срезе; h – тол-
щина томографического «среза» (3мм); n- коли-
чество срезов. 

Статистическую обработку материала 
осуществляли методами классической вариаци-
онной статистики.  

 Полученные результаты и их обсужде-
ние. Диапазон объёмов КП, исчисленный пла-
ниметрическим методом, составил от 1,6 до 14,2 
мл (среднее значение – 8,8 ± 0,53). Полученные 
нами данные об объемах КП несколько выше 
общепринятых (2,9-6,5 мл). 

Вывод. Для определения объёма клинови-
дной пазухи может использоваться планиметри-
ческий метод измерения отдельных срезов акси-
альной проекции компьютерной томограммы. 
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ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ИНФЕКЦИОННОГО РИНИТА  
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ  

 
 Острый ринит – одна из наиболее частых 

нозологических форм, встречающихся на амбу-
латорном приеме оториноларинголога. В его 
возникновении все большую роль придают ви-
русному инфицированию (Г.З. Пискунов, С.З. 

Пискунов, 2006). Терапия острого инфекцион-
ного ринита должна носить этиотропную и па-
тогенетическую направленность. Одной из со-
ставляющих лечения острого ринита является 
элиминационная терапия. 
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 Элиминационная терапия проводится с 
целью удаления со слизистой оболочки полости 
носа вирусов и бактерий, аллергенов, пылевых 
частиц, патологического отделяемого, блоки-
рующих мукоцилиарный клиренс. Чаще всего 
для элиминационной терапии используют вод-
ные растворы антисептиков (фурациллина, 
хлоргексидина и т.д.). Эти растворы редко вы-
зывают аллергию, обладают лечебными свойст-
вами, но способствуют сухости слизистой обо-
лочки полости носа, у некоторых пациентов вы-
зывают существенный дискомфорт. Более мяг-
ким и не вызывающим аллергию средством яв-
ляется физиологический раствор. Также для 
элиминационной терапии используют растворы 
морской воды, богатой естественными мине-
ральными комплексами, но изотоничные на-
зальному секрету. Для промывания полости но-
са используют несколько методик: промывание 
по Проэтцу, водно-струйное или водно-
капельное промывание, промывание полости 
носа и околоносовых пазух катетером «ЯМИК-
2». Перечисленные методы высокоэффективны, 
но возможны только в условиях лечебного уч-
реждения. В последние годы для промывания 
носа успешно применяются методики назально-
го душа, позволяющие промывать нос не только 
в стационаре и поликлинике, но и в домашних 
условиях. Для этих целей разработан комплекс 
«Dolphin», представляющий собой комбинацию 
устройства для промывания носа (флакон-
ирригатор) и набора солей с фитодобавками для 
приготовления раствора по определенной мето-
дике. При использовании этого раствора 
уменьшается отек и воспаление слизистой обо-
лочки носа, улучшается тонус капилляров, уси-
ливается мукоцилиарный клиренс, повышаются 
защитные свойства слизистой оболочки за счет 

стимуляции неспецифического местного имму-
нитета (А.Б. Киселев, В.А. Чаукина, 2007). 

 Целью нашей работы являлось опреде-
ление эффективности применения комплекса 
«Dolphin» в клинической практике. 

 Материалы и методы. В осенне-зимний 
период 2007-2008 гг. мы наблюдали 2565 боль-
ных с острым инфекционным ринитом. Из них 
мужчины составили 1325 (51,7%) человек, а 
женщины -1240 (48,3%). Группа пациентов, со-
стоящая из 2309 (90,0%) человек получала тра-
диционное лечение (противовоспалительные, 
противовирусные, иммуномодулирующие, ан-
тигистаминные средства, деконгестанты и пр.), 
а в терапию у 256 (10,0%) больных введено ис-
пользование комплекса «Dolphin» 2 раза в сутки 
в домашних условиях. 

 Полученные результаты и их обсужде-
ние. Применение комплекса «Dolphin» в качест-
ве средства элиминационной терапии позволило 
сократить сроки лечения на 2 суток в сравнении 
с контрольной группой. Явное улучшение носо-
вого дыхания отмечено с 3 дня после начала 
лечения. После первой процедуры около 55 % 
пациентов отмечали обильное отделяемое из 
носовых ходов с последующим улучшением 
носового дыхания. У 43 % пациентов наблюда-
лось постепенное улучшение носового дыхания 
от процедуры к процедуре. Осложнения в виде 
острого синусита возникали в 8 раз реже, чем в 
контрольной группе, и были связаны с наруше-
ниями схемы лечения самими больными. 

 Выводы. Использование комплекса 
«Dolphin» в лечении больных с острым инфек-
ционным ринитом позволяет проводить им дос-
таточную элиминационную терапию в домаш-
них условиях, сокращает сроки лечения и улуч-
шает качество жизни этой группы пациентов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ НОСОВОЙ РАКОВИНЫ И ИХ КОРРЕКЦИЯ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СИНУСИТЕ 

 
Лечение хронического гнойного риноси-

нусита является важной медико-социальной 
проблемой. В последние годы среди факторов, 
способствующих хронизации воспалительного 
процесса в передней группе околоносовых па-
зух (ОНП), ведущую роль отводят анатомичес-

ким аномалиям остиомеатального комплекса. 
Довольно частыми при этом являются измене-
ния средней носовой раковины. Внедрение в 
практику новых диагностических и хирургичес-
ких технологий позволяет решать эту проблему 
на современном уровне. 
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Целью работы являлся анализ изменений 
средней носовой раковины при хроническом 
синусите и их хирургическая коррекция.  

Материалы и методы. В 2005-2007 годах 
в Донецком ринологическом центре оперирова-
но 384 больных, страдающих хроническим си-
нуситом. Мужчин было 182 (47,4%), женщин – 
202 (52,6%). Возраст пациентов колебался от 18 
до 73 лет. Перед операцией всем больным прои-
зведены видеоэндориноскопия, компьютерная 
томография ОНП и общеклинические исследо-
вания. 

Патологические изменения средней носо-
вой раковины, требующие хирургической кор-
рекции, имели место у 214 ( 55,7%) пациентов. 

Оперативное лечение проводилось под 
атаралгезией с управляемой гипотонией и эндо-
скопическим контролем и включало коррекцию 
внутриносовых структур и различные вмешате-
льства на синусах и их соустьях. Коррекция 
средних носовых раковин включала вскрытие и 
резекцию буллезно измененной раковины у 96 
(25,0%) больных, резекцию раковины у 46 
(12,0%), вмешательства по оригинальной мето-
дике – у 92 (24,0%). Во всех случаях мы сохра-
няли медиальную порцию раковины. В послео-
перационном периоде пациенты получали деко-
нгестанты, аква марис, ринофлуимуцил, а с 7 – 
10 дня – на протяжение месяца – назонекс по 1 
дозе в обе половины носа 2 раза в день. Сроки 
наблюдения больных составили от 10 месяцев 
до 3 лет. 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. При поступлении в ринологический центр 
все больные предъявляли жалобы на затрудне-
ние носового дыхания, 318 (82,8%) отмечали 
головные боли, 356 (92,7%) – переднюю и зад-
нюю ринорею, 262 (68,2%) – гипосмию, 146 
(38,0%) – снижение слуха, 120 (31,2%) – храп. 

На спиральных компьютерных томограммах у 
всех пациентов отмечены утолщение и отёк сли-
зистой оболочки ОНП.  

Средние носовые раковины были отёчны 
и гиперемированы у 170 (44,3%) больных. Ги-
пертрофия средней носовой раковины обнару-
жены у 214 пациентов (55,7%). Из них Сoncha 
bullosa была отмеченена у 118 (30,7%) больных, 
она была двухсторонней у 58 пациентов. Удвое-
ние средней носовой раковины констатировано 
при проведении эндориноскопии у 38 (9,9%) 
больных. Эта аномалия была выражена с двух 
сторон у 8 (2,1%) пациентов. Парадоксальные 
изгибы средней носовой раковины обнаружены 
у 93 (24,2%) больных, у 51 из них они были вы-
ражены с двух сторон. 

Средняя операционная кровопотеря при 
операциях на средних носовых раковинах сос-
тавляла не более 5 мл, интра- и послеопераци-
онных осложнений мы не наблюдали. Результа-
ты операций были хорошими. Субъективное 
улучшение носового дыхания отмечалось уже 
на 2 – 3 день, а восстановление назального ком-
форта – к концу второй недели после операций. 
Длительность пребывания больных в стациона-
ре составляла в среднем 7 дней. Исчезновение 
всех «назальных жалоб» отмечено у 370 (96,4%) 
больных.  

Выводы.  
Анатомические аномалии средней носо-

вой раковины (concha bullosa, парадоксальный 
изгиб, удвоение) встречаются более, чем у по-
ловины больных с хроническим синуситом. Их 
диагностика базируется на данных эндоринос-
копического и компьютерно-томографического 
исследований. Щадящая хирургическая коррек-
ция средних носовых раковин является важной 
составляющей оперативного лечения хроничес-
ких синуситов.  
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ НОСОГЛОТКИ 

 
Врожденные кисты носоглотки являются 

редкой патологией. Их клиническая картина 
неспецифична и получила название «болезни 
Торнвальдта». Её диагностика базируется на 
данных риноэндоскопического и радиологиче-

ского исследования, а современное лечение – 
хирургическое.  

Целью нашего исследования являлась оп-
тимизация лечения больных с кистами носо-
глотки. 
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Материалы и методы. С 2004 по 2007 
годы в Донецком ринологическом центре на-
блюдалось 6 больных с кистами Торнвальдта. 
Мужчин было 5, женщин – 1. Возраст больных 
колебался от 16 до 77 лет, сроки заболевания - 
от 2 до 7 лет.  

Предоперационное обследование включа-
ло видеоэндориноскопию, компьютерную томо-
графию, магнитно-резонансное исследование 
околоносовых пазух и общеклинические иссле-
дования.  

Все больные были оперированы эндоско-
пически под атаралгезией с управляемой гипо-
тонией в сочетании с местной анестезией. Вна-
чале пациентам выполняли коррекцию носовой 
перегородки по Коттле, затем под эндоскопиче-
ским контролем производили удаление кисты 
микродебридером. Кровоточащие участки обра-
батывались монополярным электродом аппарата 
ЭХВЧ «ФОТЕК-Е300». Последним этапом под 
контролем эндоскопа выполняли подслизистую 
вазотомию, высокочастотную диатермию зад-
них концов нижних носовых раковин и конхо-
пексию. Операционный материал исследовался 
гистологически. 

Медикаментозная поддержка в послеопе-
рационном периоде в течение 10 дней включала 
местную (НОК-спрей, солевой душ полости но-
са, ринофлуимуцил, аква марис, септолете) и 
общую терапию (агистам и дуовит), а затем в 
течение 1 месяца - назонекс. Сроки наблюдения 
пациентов составили от 11 месяцев до 3 лет. 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. При поступлении в ринологический центр 
все больные предъявляли жалобы на нарастаю-
щую носовую обструкцию, упорные цефалгии в 
теменной и затылочной области, переднюю и 
заднюю гнойную ринорею. Трое пациентов от-
мечали боль в горле, двое – храп, один – била-
теральное снижение слуха. Все шесть пациентов 

страдали хроническим рецидивирующим рино-
синуситом, двое – хроническим сальпингооти-
том. Эндориноскопически во всех случаях в за-
дне-верхних отделах носоглотки определялось 
плотное, напряженное, гиперемированное, ок-
руглое образование с четкими контурами, со-
держащее воспалительный экссудат. На компь-
ютерных и магнитно-резонансных томограммах 
у всех больных обнаружены солитарные округ-
лые, гиперэхогенные образования правильной 
формы с четкими контурами, не связанные с 
мышцами глотки. Это позволяло проводить ди-
фференциальную диагностику с другими объ-
емными процессами носоглотки, в частности, с 
интрааденоидными, ретенционными и бранхи-
альными кистами, злокачественными новообра-
зованиями носоглотки, превертебральными и 
заглоточными абсцессами, хоанальным поли-
пом. 

Средняя операционная кровопотеря была 
около 50 мл. Интра- и послеоперационных ос-
ложнений не наблюдали. У всех шести пациен-
тов результаты операции были хорошими. Суб-
ъективное улучшение носового дыхания отме-
чалось уже на 2 день, а полное исчезновение 
назальной симптоматики и восстановление «на-
зального комфорта» - к концу второй недели 
после операции. Длительность пребывания бо-
льных в стационаре составляла в среднем 5 
дней. Патогистологически во всех случаях ди-
агностирована киста. 

Выводы: Эндоскопическое исследование 
носоглотки является необходимым у всех боль-
ных с хроническими заболеваниями носа, око-
лоносовых пазух и уха. Диагностика кисты Тор-
нвальдта базируется на данных риноэндоскопи-
ческого и радиологического исследований. Со-
временные медицинские технологии открывают 
широкие возможности в диагностике и лечении 
кист Торнвальдта.  
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ГАСТРО-ЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС КАК ПРИЧИНА ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ГОРТАНИ И ТРАХЕЕ 

 
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) – 

заброс содержимого желудка в пищевод – расп-
ространенное состояние, встречающееся у мил-
лионов людей. В целом изжогу испытывают 
61,7% мужчин и 63,6% женщин, причем 10,3 и 

15,1% – часто или постоянно. Эпизоды рефлюк-
са могут встречаться у здоровых лиц и проте-
кать бессимптомно. Гортань и глотка очень чув-
ствительны к воздействию желудочного секре-
та, к которым более устойчива нижняя часть 
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пищевода. Пациенты с экстраэзофагеальным 
рефлюксом, поражающим глотку, гортань и 
трахео-бронхиальное дерево, могут иметь раз-
личные симптомы и клинические проявления, 
иные чем у больным с «типичным» гастро-
эзофагеальным рефлюксом. Диагностический 
протокол, применяемый у пациентов с фаринго-
ларингеальным рефлюксом, должен включать 
сбор анамнеза, подробный ЛОР-осмотр, микро-
ларингоскопия, 24-часовой двойной (тройной) 
pH мониторнинг, исследование акта глотания с 
барием (контрастная эзофагография), консуль-
тацию гастроэнтеролога, а также обследование 
нижних дыхательных путей на предмет выявле-
ния легочной дисфункции  

Среди симптомов, которые обращают на 
себя внимание при сборе анамнеза - желание 
прочистить горло, «псевдоаллергические» сим-
птомы – зуд в горле, жжение; «ком» в горле; 
выделения из носа (стекание слизи по задней 
стенке глотки); эпизоды ларингоспазма; боли в 
горле; охриплость; ощущение инородного тела 
горле; кашель, причину которого обычными 
исследованиями установить не удается. Изжога 
часто отсутствует. У ряда пациентов в анамнезе 
бронхиальная астма, которая с трудом поддает-
ся рутинной терапии.  

При фарингоскопии отмечают симптомы 
раздражения слизистой оболочки задней стенки 
глотки, яркие гранулы, умеренную субатрофию 
слизистой оболочки, в гортани - гиперемия сли-
зистой оболочки глотки, гранулы на задней сте-
нке глотки, субатрофия слизистой в сочетании с 
застойной гиперемией и инъекцией сосудов, 
преимущественное поражение задних отделов 
гортани («кислотная» дорожка), наличие харак-
терных органических изменений (полипы, рас-

ширенные кровеносные сосуды, гранулемы, ко-
нтактные язвы, лейкоплакии).  

Целью нашей работы было своевременное 
выявление рефлюксной патологии у пациентов, 
которым планировалась реконструктивная опе-
рация на гортани и трахее (хронические рубцо-
вые стенозы гортани и трахеи, двухсторонние 
параличи гортани) и коррекция данной патоло-
гии с учетом стентирования обтураторами и да-
лее Т-образной трубкой.  

Материалы и методы. 
 Из обследованных в 2004-2007 гг. 86 па-

циентов с хроническими рубцовыми стенозами 
и двухсторонними параличами гортани 15 име-
ло гиперацидные гастриты и гастродуодениты, 
10 грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, у 
16 пациентов был выявлен фаринго-
ларингеальный рефлюкс – в целом 36% пациен-
тов, 2 больных – желчный рефлюкс. В предопе-
рационном периоде предлагалась стандартная 
схема лечения рефлюкса с использованием бло-
каторов протонной помпы (нексиум), при по-
ступлении в стационар пациенты были компен-
сированы по рефлюксу. Схема лечения после 
вмешательства предполагала совместное веде-
ние таких больных с гастроэнтерологом с уче-
том возможного заброса кислотного содержи-
мого в область операции. Обязательным было 
нахождение пациентов в стационаре на кровати 
с приподнятым головным концом.  

В результате комплексного подхода к по-
слеоперационному ведению пациентов после 
реконструктивных вмешательств на гортани и 
трахее отмечалось сокращение сроков нахожде-
ния на послеоперационной койке (в среднем до 
5 дней), а также уменьшение рубцевания при 
наблюдении в динамике.  

 
© Н.Э.Бойкова, В.В.Дармаков, Д.Т.Дичева, 2008 
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КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
ХРОНІЧНИМ ТОНЗИЛІТОМ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ НИРОК 

 
Запропонована раніше методика визна-

чення функціонального стану піднебінних миг-
далин при хронічному тонзиліті (ХТ), що проті-
кає без ускладнень і сполучених захворювань), 
ґрунтувалася на активній участі мигдалин у ви-
робленні секреторного імуноглобуліну А (sАIg) 
і його реєстрації в ротоглотковому секреті (РС) 
до й після проведення локальної стимуляції під-

небінних мигдалин (Патент України № 33382 А 
від 2001р.) неспецифічними (магнітне поле, 
імуномодулятори) і адекватними специфічними 
факторами (лізат мікробів, препарат ИРС-19 або 
імудон). З метою розширення діагностичних 
можливостей запропонованого методу він був 
використаний у комплексі із загальноімунологі-
чним (Т- і В-лімфоцити крові, обумовлені по 
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CD2 і CD20, функціональна активність К-
кілерів, Т-лімфоцитів крові, антимікробні анти-
тіла, тест Ana-sreen, антитіла до мембрани клу-
бочків нирок, ЦІК) і лабораторним ( рівень се-
чової кислоти й креатиніна, загальний аналіз 
сечі й крові) обстеженням хворих ХТ, сполуче-
ному із запальними захворюваннями нирок до й 
після стимуляції піднебінних мигдалин. 

Виявлено, що найбільш характерними від-
хиленнями для сполучення ХТ із захворювання-
ми нирок у стадії клінічної ремісії були збіль-
шення в сироватці крові ЦІК, антистрептолізина-
о, рівня креатиніна в сироватці й вариабільне 
відхилення в аналізах сечі (сліди білка, наявність 
збільшеного в порівнянні з нормою вмісту ерит-
роцитів і лейкоцитів). Специфічні антитіла в під-
вищеному вмісті до базальної мембрани клубоч-
ків і антиядерні антитіла (Ana-sreen тест) вияв-
ляються лише у окремих пацієнтів. 

Після проведення стимуляції піднебінних 
мигдалин можна було виділити три типи реагу-
вання. Перший полягав у тому, що в РС збіль-
шувалося ( > 30% від вихідного рівня ) вміст sIg 
(наявність у мигдалинах функціонального резе-
рву), була відсутня клініка загострення хроніч-

них захворювань нирок, зміни в імунологічних і 
біохімічних показниках крові, відхилень в ана-
лізах сечі. Другий тип реагування був полярно 
протилежним першому – не спостерігалося під-
йому рівня sIg у РС, у крові збільшувався вміст 
антистрептолізина-о, ЦІК, сечової кислоти й 
кретиніна, а в аналізах сечі виявлявся підвище-
ний вміст білка й формених елементів. Третій 
тип реагування після проведення стимуляції 
піднебінних мигдалин був змішаним і досить 
вариабільним, де поряд зі збільшенням або на-
віть зниженням sIg у РС були різні по вектору 
відхилення в імуно-біохімічних показниках кро-
ві й сечі. 

При виборі методу лікування хронічного 
тонзиліту в сполученні із захворюваннями ни-
рок необхідне проведення зазначеного тесту-
вання. При реагуванні по першому (позитивно-
му) типу хворим варто проводити консерватив-
не лікування, при реакції по другому (негатив-
ному) типі доцільним є тонзилектомія. При змі-
шаному типі реагування можна рекомендувати 
курс консервативної терапії як ХТ, так і захво-
рювань нирок і потім провести повторну проце-
дуру тестування. 
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А.Ю. БРЕДУН, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.А. ЛАЙКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ФАКТОРЫ ИММУНИТЕТА В НЕБНЫХ МИНДАЛИНАХ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ И ГИПЕРТРОФИИ 

 
Состояние факторов иммунитета в неб-

ных миндалинах при их воспалении и гипер-
трофии исследовалось неоднократно, однако до 
сих пор нет единого мнения об иммунопатоло-
гических различиях этих заболеваний. Имеются 
сообщения о том, что при гипертрофии небных 
миндалин наблюдается более высокая функцио-
нальная активность лимфоцитов при хрониче-
ском тонзиллите (О.Ф. Мельников и соавт., 
2000; К.А. Хоцяновский, 2002), в частности в 
отношении продукции факторов торможения 
миграции лимфоцитов под воздействием мито-
генов. 

Учитывая принадлежность небных мин-
далин к системе иммунитета (MALT), мы пред-
положили, что основные подходы к поиску раз-
личий между хроническим тонзиллитом (ХТ) и 
гипертрофией небных миндалин (ГНМ) могут 
быть в количественных или качественных пока-
зателях основных иммунологических реакций. 

С этой целью проведено исследование клеточ-
ных лизатов небных миндалин 10 детей с гипер-
трофией небных миндалин 2-3 степени в возрас-
те от 6 до 14 лет и 10 больных ХТ аналогичного 
возраста. В ткани миндалин исследовали нали-
чие иммуноглобулинов класса А и Е, фактор 
некроза опухоли (ФНО-α), интерлейкина 1β, 
лактоферрина и антител к стрептолизину-О. 

Все исследования выполняли с примене-
нием иммуноферментного метода и набора ре-
активов фирм "ООО Цитокины", "Вектор-Бест", 
"Протеиновый контур" (РФ), анализаторов Stat-
Fax-2100 (США). 

В результате проведенного анализа было 
установлено, что в лизатах миндалин при ГНМ 
определялось достоверно более высокое содержа-
ние антистрептолизина-О (в 3 раза), иммуногло-
булинов класса А и Е (в 5 раз), ФНО-α (в 2 раза). 

При определении интерлейкина 1β в тка-
ни миндалин не выявлено существенных разли-
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чий между группами пациентов с ГНМ и ХТ, а 
концентрация лактоферрина была более высо-
кой у больных ХТ. 

Исходя из современных представлений о 
роли цитокинов, иммуноглобулинов и антител, 

можно полагать, что уровень реактивности кле-
ток небных миндалин при гипертрофии значи-
тельно превосходит таковую при хроническом 
тонзиллите. 

 
© А.Ю. Бредун, О.Ф. Мельников, А.А. Лайко, 2008 
 
 
 
 

В.М ВАСИЛЬЄВ, О.М НАУМЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВІДЕОЕНДОСКОПІЇ В ДІАГНОСТИЦІ  

ТА ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОЗЕНУ 

 
Розвиток методики риноендоскопічних 

втручань пов’язаний з появою відповідної тех-
ніки та спеціалістів, в підготовці яких на Україні 
в значній мірі ми завдячуємо клініці професора 
С.З. Піскунова (м. Курськ). 

 Застосування методу відеоендоскопії 
значно розширило можливості діагностики та 
виконання хірургічних втручань при лікуванні 
хворих на озену. Крім того, ця методика створи-
ла умови для візуальної документації як проявів 
захворювання так і результатів лікування хво-
рих. Насамперед це стосувалось деталізації дис-
трофічних змін в носовій порожнині у хворих з 
різною вираженністю патологічного процесу. 
Внаслідок використання цієї методики ми за-
пропонували нову класифікацію клінічних про-
явів озени і виділили три стадії захворювання: 
початкову, явну (виражену) та регресивну. 

Впровадження ендоскопічного методу да-
ло можливість прицільно вивчити не тільки пе-
редні, але й задні відділи носа, огляд яких рані-
ше був практично неможливим. При цьому було 
встановлено, що у хворих на озену деформація 
носових ходів більше всього виражена саме в 
задній частині носової порожнини, патологічне 

розширення якої досягає інколи 2,5-3 см. При 
цьому було знайдено, що при вираженій формі 
захворювання спостерігається майже повна ат-
рофія (практична відсутність) заднього відділу 
нижньої носової раковини. Виявлена обставина 
спонукала нас до проведення хірургічного від-
новлення цього відділу носової раковини шля-
хом розміщення імплантату під слизову оболон-
ку носа. 

При проведенні відеоендоскопічних до-
сліджень було встановлено, що у хворих на озе-
ну внаслідок різкої атрофії всіх носових раковин 
створюється краща можливість дослідження 
приносових синусів, оскільки їх природні отво-
ри, особливо основної пазухи, чітко візуалізу-
ються. 

Використання відеоендоскопічної мето-
дики значно покращило технічні умови прове-
дення хірургічного лікування хворих на озену і, 
насамперед, виконання найважливішого і най-
складнішого етапу втручання – відшарування 
витонченої слизової оболонки носа, збереження 
цілісності якої є необхідною умовою успішного 
приживлення введеного імплантату і забезпечує 
успіх проведеної операції. 

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

А.Г. ВЫСОЦКИЙ, Е.Я. КУЗЬМЕНКО, Л.В. АТАМАНОВА, Д.Е. КУЗЬМЕНКО 
(ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА 

 
 

Паратонзиллярный абсцесс является наи-
более частым заболеванием глотки, при котором 
необходима экстренная госпитализация больно-

го, проведение хирургического лечения. Это 
заболевание нередко осложняется подчелюст-
ным лимфаденитом, парафарингитом, флегмо-
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ной шеи, медиастинитом. Несмотря на опреде-
ленные успехи, достигнутые в диагностике и 
лечении острых воспалительных заболеваний 
глотки и их осложнений, летальность продол-
жает оставаться высокой, что свидетельствует о 
необходимости ранней диагностики, прогнози-
рования течения и эффективного лечения дан-
ного заболевания. В некоторых случаях тонзил-
логенную флегмону шеи необходимо диффере-
нцировать с другой (иногда редкой) патологией. 
В этой связи приводим следующее наблюдение. 

Больной К., 73 года, госпитализирован в 
хирургическое отделение районной больницы, с 
подозрением на наличие правостороннего пара-
тонзиллярного абсцесса, осложненного флегмо-
ной шеи. При поступлении он предъявлял жало-
бы на боль в горле при глотании, наличие болез-
ненности в проекции шеи и грудины, затруднен-
ное дыхание. При осмотре справа в области пе-
редней и латеральной поверхности шеи, отмеча-
лось наличие округлого опухолевидного образо-
вания, размерами 7х4 см, неподвижного, плотной 
консистенции. В анамнезе травма правой поло-
виной грудной клетки. Через сутки стал отмечать 
опухолевидное образование в области шеи, кото-
рое увеличивалось в размерах. Появилась боль в 
горле при глотании, затрудненное дыхание, по-
высилась температура до 37,7 градусов. Больно-
му проводилась противовоспалительная, десен-
сибилизирующая терапия, но без эффекта. 

 На 2-е сутки заболевания пациент был 
переведен в ЛОР-отделение Донецкого област-
ного клинического территориально медицинс-
кого объединения (ДОКТМО). При фарингос-
копии в полости ротоглотки по правому контуру 
выявлено выпячивание стенки ротоглотки вле-
во, которое перекрывало просвет глотки на 1/2 
диаметра. Ларингоскопия выполнена с больши-
ми трудностями из-за деформации глотки и гор-
тани. При ларингоскопии слизистая глотки не 
изменена. Гортань деформирована, отклонена 
влево.  

 Больному проведена диагностическая 
пункция новообразования шеи, при которой по-
лучена кровь. Выполнено УЗИ сосудов шеи. 
Заподозрена посттравматическая аневризма 
сонной артерии и пациент переведен в отделе-
ние сосудистой хирургии Института неотлож-
ной и восстановительной хирургии им. 
В.К.Гусака, где был прооперирован. Во время 
операции у него выявлено травматическое по-
вреждение стенки наружной сонной артерии 
справа, с образованием гематомы в межмышеч-
ном, межфасциальном пространстве шеи.  

 Описанный случай интересен тем, что 
пациентам, у которых подозревается наличие 
паратонзиллярного абсцесса, и при фарингоско-
пии, ларингоскопии выявлено наличие дефор-
мации, выпячивания стенки глотки, гортани, 
необходимо выполнять УЗИ шеи.  

 
© А.Г. Высоцкий, Е.Я. Кузьменко, Л.В. Атаманова, Д.Е. Кузьменко, 2008 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНОСИНУИТОВ  
У ДЕТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 30-Й ГКБ Г.ХАРЬКОВА 

 
Удельный вес аллергических риносинуи-

тов (АР) составляет, по данным литературы, от 
20 до 25% в амбулаториях и стационарах (А.А. 
Лайко 2001, Б.М. Пухлик 2005 и др.). Аллерги-
ческие заболевания органов дыхания принадле-
жат 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 количе-
ства лекарственных препаратов, схем обследо-
вания и лечения детей с аллергическими рино-
синуитами не приводят к значительному повы-

шению эффективности лечения патологии в це-
лом (А.П. Волосовец, С.В. Врублевская 2003; 
Ю.Л. Курако 1995; С.В.Смирнова, И.А. Игнать-
ева, 2004; Skoper, 2006). 

Цель настоящего исследования – изучить 
статистику и клинико-диагностические особен-
ности аллергических риносинуитов у детей 
г.Харькова по материалам 30-й ГКБ. 

Исследования проводились по несколь-
ким направлениям:  

- изучение и анализ историй болезни па-
циентов детского отделения за 2005-2006  
годы; 
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- анализ амбулаторных карт за 2006-2007 
годы; 

- клиническое обследование группы дли-
тельно болеющих детей с торпидностью к про-
водимой терапии. 

На основании проведенного анализа уста-
новлено, что по поводу аллергического риноси-
нуита 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 пациен-
тов детского отделения за этот период. Аллер-
гический риносинуит как сопутствующая пато-
логия указана еще в 197 историях болезни 
(2,3%) при секреторных отитах (73 ребенка), 
рецидивирующих средних отитах (48 пациен-
тов), аденоидах 3-й степени (44 случая), хрони-
ческих аденоидитах (32 больных). Диагноз ал-
лергического риносинуита подтвержден цитоло-
гически, эозинофилия периферической крови 
(до 10%) имела место у 101 ребенка, аллерголо-
гический анамнез установлен у 87 пациентов. 
Эозинофилия крови была заметно выше у боль-
шинства детей с наличием сочетанной патоло-
гии (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 неко-
торых случаях неоднократно) обращались в по-
ликлинику 30-й ГКБ по поводу рецидивов забо-
левания на фоне затруднения носового дыхания. 
52 детям рекомендована и выполнена аденото-
мия по поводу аденоидных вегетаций 2-й степе-
ни с хроническим аденоидитом, а у 31 ребенка 
проведена комплексная десенсибилизация. Из 
этой группы у 39 больных стойкой ремиссии 
достигнуто не было. Это свидетельствует о не-
обходимости совершенствования диагностиче-
ских подходов для выявления ведущих патоге-
нетических звеньев аллергического риносинуи-
та у детей. 

 Известным фактором аллергизации и 
иммуносупрессии признана паразитарная инва-
зия, однако полиморфизм клинических прояв-
лений, отсутствие патогномоничных симптомов, 

наличие субклинических форм являются причи-
ний снижения выявляемости и диагностических 
ошибок ( Е.И.Бодня 2000, А.П.Казанцев 1992, 
Н.М.Ковалева 2000 , W Kociecka 1990). С уче-
том 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, ал-
лергологического и эпидемиологического анам-
неза, проведения корреляции анамнестических, 
клинических и лабораторных данных нами раз-
работана анкета – опросник. Все больные об-
следованы клинически, произведено УЗИ внут-
ренних органов, определение белковых фракций 
крови, паразитологическое обследование по об-
наружению антител и ПЦР. В результате нали-
чие паразитарной инвазии установлено в 11 
случаях (1-энтеробиоз, 2- аскаридоз, 4-
токсоплазмоз, 4=токсокароз). Клинически груп-
па характеризовалась отсутствием аллергологи-
ческого анамнеза (у 2-х детей с токсокарозом 
имели место «беспричинные» дерматиты типа 
крапивницы), частыми бронхитами (у всех бо-
льных токсокарозом), несоответствием местной 
и общей эозинофилии (максимально- при токсо-
карозе), увеличением печени (у всех больных 
токсокарозом и у 2-х с токсоплазмозом), гипер-
гаммаглобулинемией (у всех с токсокарозом). 
Эпидемиологический анамнез выявил контакты 
с животными у всех детей. 

Таким образом, аллергический риносину-
ит не является ведущей патологией детсткого 
отделения 30-й ГКБ г.Харькова, однако гораздо 
чаще регистрируется как фоновый процесс при 
рецидивирующей патологии ЛОР-органов у де-
тей. Данные ретроспективного анализа и обсле-
дования длительно болеющих свидетельствуют 
о клинический значимости паразитарной инва-
зии в патогенезе аллергических риносинуитов у 
детей. Дальнейшее изучение и сопоставление 
анамнестических, клинических и лабораторных 
данных перспективно для определения критери-
ев отбора контингента детей для углубленного 
обследования и проведения адекватного специ-
фического лечения. 

 

© Г.И. Гарюк, Е.И. Бодня, А.Н. Головко, И.В. Филатова, Н.А. Головко, 2008 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ФРОНТИТОВ  
И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 
Частота воспалительных заболеваний око-

лоносовых пазух за последние 10-15 лет увели-
чилась. То же относится к орбитальным и внут-
ричерепным осложнениям. Особые условия от-
тока из лобной пазухи с развитием блокады лоб-
но-носового соустья приводит в короткое время к 
выраженным, а подчас и необратимым измене-
ниям слизистой оболочки. Это выражается обра-
зованием грануляций, кист, некроза костных сте-
нок фронтального синуса и расценивается пато-
морфологами как хроническое воспаление и дает 
основание трактовать процесс как первично-
хронический с развитием продуктивно – альтера-
тивных изменений в слизистой оболочке тре-
бующих срочного хирургического вмешательст-
ва. Консервативная терапия, в том числе и с ис-
пользованием трепанопункции, чаще всего быва-
ет малоэффективной, ведет к возникновению ор-
битальных или внутричерепных осложнений и 
требует неотложного хирургического лечения. 

 Все это свидетельствует о том, что про-
блема лечения фронтальных синуситов и их ос-
ложнений до настоящего времени остается ак-
туальной, а нередко и дискуссионной и требует 
дальнейшего исследования. 

 В 2005-2007 гг. в ЛОР-клинике ХМАПО 
операция на лобной пазухе с наружным подхо-
дом была произведена 76 больным (57 мужчин, 
19 женщин). Больные были осмотрены ларинго-
логом, окулистом, невропатологом. Кроме обще-
принятых клинических анализов, произведено 
КТ, МРТ исследование. Обострение хроническо-
го процесса диагносцировано у 56, острого – у 20 
больных. У 44 больных воспалительный процесс 
выявлен в лобном синусе, клетках решетчатого 
лабиринта и в верхнечелюстной пазухах. У 45 
больных при поступлении выявлены реактивный 
отек век, периостит передней стенки лобного 
синуса, субпериостальный абсцесс, остеомиелит, 
абсцесс верхнего века, флегмона орбиты, экзоф-
тальм. Кроме того, у 38 больных диагносцирован 
арахноэнцефалит, 4 – риногенный менингит, у 1 
– абсцесс мозга. При операции выявлены: поли-
позно – гнойный процесс с разрушением межпа-
зушной перегородки (22 больных), глазничной 
стенки лобного синуса (7больных), церебральной 
стенки (6 больных). У 3х больных с кариесом 
костных стенок удалены секвестры. У 55 опери-
рованных больных отмечена непроходимость 
лобно-носового соустья. При обследовании вы-
явлено значительное расширение спектра возбу-

дителей воспалительного характера (ассоциаций 
бактерий с вирусами, грибами и анаэробами), что 
обусловило нарушение факторов иммунной за-
щиты с развитием вторичного иммунодефицита. 
Это вызвало необходимость назначения в ком-
плексе лечения иммунокорригирующих препара-
тов. У большинства оперированных больных вы-
явлены расстройства микроциркуляции (гипер-
коагуляция с повышением уровня фибриногена, 
снижение содержания гепарина и фибринолити-
ческой активности), что является показанием к 
применению гепарина. Эти изменения играют 
важную роль в патогенезе рецидивов синуситов 
после их хирургического лечения. После произ-
веденной операции и адекватного курса лечения 
все оперированные больные были выписаны с 
выздоровлением. 

 Следует отметить, что все больные были 
оперированы в 1-2 сутки после поступления в 
стационар. Течение фронтита часто не совпада-
ет с операционными находками и результатами 
патоморфологического исследования слизистой 
оболочки и свидетельствует о мало или бессим-
птомном течении острого фронтита, либо быст-
рого течения рецидива заболевания. 

 В результате многолетнего опыта ЛОР – 
кафедрой ХМАПО выработаны показания к 
оперативному вмешательству при острых и 
хронических фронтитах: 

- безуспешность лечения трепанопункцией; 
- обострение хронического фронтита ра-

нее леченного трепанопункцией; 
- полипозно-гнойные формы фронтита 

при неэффективности консервативного лечения 
или эндоназальных вмешательств; 

- кисты лобной пазухи (пневмоцеле, пио-
целе); 

- рецидивы фронтитов после эндо- или 
экстраназального вскрытия лобных пазух; 

- деструкция костных стенок пазухи или 
орбиты; 

- отек век и периоститы передней стенки 
лобной пазухи (мы считаем это патогномонич-
ным признаком для начинающегося остеомие-
лита, что требует срочного оперативного вме-
шательства); 

- орбитальные и внутричерепные ослож-
нения. 

 Больных с риногенными абсцессами мо-
зга следует оперировать с участием нейрохи-
рурга и окулиста. 

 

© Г.И.Гарюк, А.М.Шевченко, О.Г.Гарюк, Ю.В.Тимошенко, В.М.Арнольди, 2008 
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В.Н. ГИНЬКУТ, В.В. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕНИЕ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОГО МИКОЗА 

 

Кандидомикоз слизистых оболочек стоит 
на втором месте среди всех грибковых пораже-
ний организма человека, при этом орофаринге-
альный микоз составляет до 40% случаев (В. Я. 
Кунельская, 1989; М. Р. Богомильский, В. Р. 
Чистякова, 2001). В терапии микотической ин-
фекции слизистой оболочки глотки доминируют 
антифунгальные азолы (И. В. Чумичева, 2003). 
Эти препараты могут использоваться как мест-
но, так и системно.  

Целью данного исследования являлось 
изучение эффективности системного лечения 
орофарингеального микоза. 

Материалы и методы исследования. 
Нами наблюдалось 28 больных с орофаринге-
альным микозом в возрасте от 20 до 52 лет. 
Мужчин было 11 (39,3%), женщин - 17 (60,7%). 
На фоне системных заболеваний крови микоз 
развился у 2 пациентов, злокачественных ново-
образований – у 2, сахарного диабета – у 3, хро-
нических заболеваний желудочно-кишечного 
тракта – у 4, бронхиальной астмы – у 5, ВИЧ-
инфекции – у 2. У 10 пациентов иной патологии 
не выявлено. 

При поступлении в клинику всем пациен-
там после осмотра и фарингоскопии были вы-
полнены общеклинические исследования. После 
забора материала из глотки выполняли микро-
скопию неокрашенного нативного препарата. 
Обнаружение мицелия или псевдомицелия счи-
тали свидетельством наличия кандидоза. В со-
мнительных случаях выполняли микроскопию 
нативного препарата, окрашенного по Граму. 
Кроме того, соскобы с миндалин и задней стен-
ки глотки помещали на скошенные плотные пи-
тательные среды. Инкубацию проводили при 
температуре 30оС. Достаточных размеров коло-
нии формировались через 48 ч культивирова-
ния, хотя точечный рост можно было обнару-
жить уже на следующий день после первичного 
посева. При отсутствии роста на агаровых сре-
дах проводили посев патологического отделяе-
мого на жидкую питательную среду Сабуро для 
получения изолированных колоний. 

Системная антимикотическая терапия за-
ключалась в пероральном назначении триазоль-
ных препаратов. Итраконазол по 200 мг/сут по-
лучали 9 больных (1-я группа), кетоконазол по 

200 мг/сут – 9 (2-я группа) и флуконазол по 200 
мг/сут – 10 (3-я группа). Лечение проводили до 
полного исчезновения клинических проявлений, 
а затем продолжали ещё в течение недели. Ме-
стная терапия была идентичной. 

Эффект лечения оценивали по снижению 
и стабилизации температуры тела, уменьшению 
болевого синдрома, улучшению самочувствия, 
нормализации фарингоскопической картины. В 
конце лечения обязательно выполняли кон-
трольное микологическое обследование. 

Результаты и их обсуждение.  
Ведущим симптомом у всех больных бы-

ла боль в горле. У 78,6% пациентов отмечалась 
фебрильная температура. При фарингоскопии 
имела место гиперемия слизистой оболочки, а 
микотические очаги в виде одиночных мелких 
белых налётов творожистого характера локали-
зовались на нёбных миндалинах, дужках, нёб-
ной занавеске и задней стенке глотки. Эти налё-
ты снимались легко, обнажая гладкую гипере-
мированную слизистую оболочку. Реже (7 слу-
чаев) определялись множественные серовато-
белые налёты неправильной формы, которые 
снимались с трудом, оставляя эрозированную 
поверхность с обширным некрозом эпителия.  

При микотическом исследовании у одно-
го пациента была высеяна Candida krusei, у од-
ного – C. parapsilosis, у двух – C. tropicalis, у 
двух – C. glabrata, у 22 (78,6%) – С. albicans.  

Первичную оценку эффективности лече-
ния основывали на клиническом выздоровлении 
больных. Вторичная оценка учитывала отсутст-
вие рецидива заболевания в течение полугода.  

В целом эффективность лечения флукона-
золом, кетоконазолом и итраконазолом была 
идентичной, что подтверждено достоверной 
статистической эквивалентностью (р < 0,05): 
полное клиническое выздоровление к 14-му дню 
отмечено у 88,9% больных первой группы, у 
88,9% - второй и 90,0% - третьей. Рецидив бо-
лезни наблюдался у одного пациента, прини-
мавшего кетоконазол. 

Вывод.  
Пероральный приём азольных антимико-

тиков в течение двух недель является эффек-
тивным методом лечения орофарингеального 
микоза.  

 

© В.Н. Гинькут, В.В. Гинькут, 2008 
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А.Н.ГОЛОД (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ МИКРОИМПЛАНТИРОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
 

 Микроимплантирование (МИ) является 
одной из широко востребованных и популярных 
процедур в эстетической медицине во всем ми-
ре. В связи с постоянно увеличивающимся ко-
личеством регистрируемых и разрешенных к 
применению препаратов для МИ, к ним растет 
интерес врачей различных специальностей и в 
Украине. 

Основной принцип МИ (контурной пла-
стики) – обеспечение дополнительного объема в 
местах его дефицита и коррекция контуров 
кожных покровов путем введения гелеобразных 
микроимплантатов (филлеров) внутридермаль-
но, подкожно или супрапериостально с помо-
щью инъекционных игл и/или канюль в относи-
тельно небольшом объеме. 

 Существует достаточно большое коли-
чество препаратов, широко используемых в на-
стоящее время для контурной пластики. Делятся 
они на три основные группы в зависимости от 
состава и, соответственно, длительности кор-
рекции косметического дефекта: 1) временные 
(4-18 месяцев), 2) пролонгированные (1,5-2,5 
года) и 3) длительные (5 лет и более). При этом 
следует признать, что на сегодняшний день иде-
ального средства для МИ не существует. Недос-
татки и преимущества препаратов – представи-
телей каждой из групп, известны и вполне срав-
нимы. Однако практически всеми специалиста-
ми признается превосходство микроимпланта-
тов на основе стабилизированной гиалуроновой 
кислоты (ГК) неживотного происхождения. 
Объясняется это следующими ее основными 
свойствами: убиквитарностью, способностью 
удерживать молекулы воды, участием в регуля-
ции диффузии веществ и клеточных реакций, 
значительной концентрации в кожных покровах 

(около 55 % всей ГК содержится в коже), про-
грессирующей потере организмом в результате 
естественного старения и под влиянием различ-
ных неблагоприятных факторов.  

 В оториноларингологии применение эс-
тетического МИ представляет интерес в первую 
очередь при решении вопроса об объеме опера-
ции пластики наружного носа и выполнении кор-
ректирующих изменений формы носа в после-
операционном периоде. Также, различные виды 
хирургического лечения ЛОР-заболеваний, кото-
рые сопровождаются разрезами кожи лица, с по-
следующим образованием атрофических рубцов, 
являются показанием для МИ. 

 С целью эстетической коррекции про-
филя и кончика наружного носа было произве-
дено введение инъекционных микроимпланта-
тов на основе стабилизированной ГК торговых 
марок «Рестилайн» (Q-Med, Швеция), «Хай-
лайт» (Mentor, США) и «Теосиаль» (Teoxane, 
Швейцария) у 26 женщин и 3 мужчин в возрасте 
от 21 до 57 лет. У 17 из них ранее уже были 
произведены операции пластики носа, в 10 слу-
чаях впервые, в 7 – повторные. Объем вводимо-
го филлера колебался от 0,2 до 1,5 мл. В зави-
симости от зоны, подлежащей коррекции, со-
стояния кожи и собственно степени депрессив-
ного дефекта, препараты вводились либо внут-
ридермально, либо субдермально. Корректи-
рующие введения (в сроки от 2 недель до 1 ме-
сяца) или повторные плановые инъекции (с ин-
тервалом 6-18 месяцев) выполнялись у 86 % па-
циентов. Сроки отдаленного наблюдения соста-
вили от 4 месяцев до 8 лет. Осложнений проце-
дуры не наблюдалось. У всех пациентов был 
достигнут хороший и отличный эстетический 
результат. 

 
© А.Н.Голод, 2008 
 
 
 
 

Л.В. ГУЛЯЕВА, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, В.В. МУРАНОВА, А.А. БОНДАРЕНКО,  
О.М. ЛЯШЕНКО, А.М. МИХАЛЬЧЕНКО (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

 ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОРТАНИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ОТОЛАРИНГОЛОГА 
 

За 20 лет существования республиканско-
го детского отоларингологического отделения 
КРУ ДКБ г. Симферополя заболевания гортани 
у детей занимают особое место в нашей практи-

ке. Нами накоплен достаточный опыт по веде-
нию больных с данной патологией. 

 Заболевания гортани мы условно разделя-
ем на врожденные, приобретенные, органические 
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и функциональные. К врожденным заболеваниям 
гортани, мы относим кисты, гемангиомы, врож-
денные рубцовые мембраны, а так же ряд функ-
циональных состояний, таких как ларингомаля-
ция. Ларингомаляция обычно протекает «добро-
качественно» и самопроизвольно исчезает к 1,6 – 
2 годам жизни. Такой симптом, как стридор чаще 
появляется с рождения, но в некоторых случаях 
возникает только со второго месяца жизни. У 
большинства детей отмечается только шумное 
дыхание, но в ряде случаев ларингомаляция вы-
зывает явления стеноза гортани, требующие ин-
тубации и даже трахеотомии. Тяжесть врожден-
ных рубцовых мембран гортани, которые разви-
ваются в результате неполного разделения заро-
дышевой мезенхимы между двумя стенками 
формирующейся гортани, зависит от степени 
поражения - небольшая рубцовая мембрана, ло-
кализующая только в области передней комиссу-
ры, клинически проявляется лишь изменением 
голоса «петушиный крик»; полная атрезия горта-
ни несовместима с жизнью младенца. Наша ле-
чебная тактика обусловлена выраженностью 
симптомов. Небольшие рубцовые мембраны в 
области передней комиссуры мы иссекаем и, как 
правило, этого бывает достаточно, так как с воз-
растом гортань раскрывается, и дыхание может 
улучшиться. Первым симптомом кисты гортани 
является стридор, который возникает при росте 
кисты в просвет дыхательных путей и сдавления 
мягких тканей гортани. По нашим наблюдениям 
часто кисты развиваются у детей с интубацией в 
анамнезе и в таких случаях могут быть множест-
венными. Небольшие кисты голосовых складок 
клинически проявляются только охриплостью. 
При ларингоскопии, особенно, если подслизистая 
киста локализуется на границе передней и сред-
ней трети голосовой складки, ее ошибочно диаг-
ностирует как «певческий узелок». Подскладко-
вая гемангиома, которая угрожает жизни ребен-
ка, в большинстве случаев имеется с рождения и 
подвергается росту в течение первых месяцев 
жизни. Более половины таких детей имеют ге-
мангиомы кожи. Тяжесть заболевания зависит от 
размеров гемангиомы. И все же наиболее часто 
встречающаяся патология гортани – это юве-
нильный респираторный папилломатоз гортани. 
Данная проблема, как и все онкологическое на-
правление, остается не до конца разрешенной и 
находится в состоянии постоянного научного 
поиска. Начальным симптомом заболевания 
обычно является охриплость, постепенно пере-
ходящая в афонию. В дальнейшем, по мере роста 
и сужения голосовой щели, возникает прогресси-
рующий стеноз гортани. Наиболее частой пер-

вичной локализацией папиллом гортани является 
область комиссуры и передней трети голосовых 
складок. На более поздних этапах заболевания 
папилломы могут поражать все отделы гортани, а 
так же выходить за ее пределы. Лечение папил-
ломатоза включает сочетания консервативного и 
хирургического методов.  

По нашим статистическим данным 8-10% 
детей врожденная патология гортани имеет изо-
лированную форму. Остальные больные с вро-
жденными заболеваниями гортани имеют иные 
пороки развития центральной, нервной, костно-
мышечной, сердечно-сосудистой систем, анома-
лии развития ушных раковин, пороки развития 
лица, аномалии соединительной такни, врож-
денные опухолевидные образования кожи и пр. 
Сочетание пороков развития органов несколь-
ких систем, не индуцируемых друг с другом, у 
этой группы больных можно расценивать как 
множественные неуточненные врожденные по-
роки развития. 

Из приобретенных заболеваний гортани 
обращает на себя внимание проблемы «певче-
ских узелков» и постинтубационных стенозах 
гортани. «Певческие узелки» возникают в ре-
зультате перенапряжения голоса. Это своеоб-
разные мозоли на голосовых складках. К веду-
щим симптома относится охриплость, постоян-
ные легкие покашливания. Таких детей мы ле-
чим консервативно. И только при наличии гру-
бого увеличенного узелка мы прибегаем к опе-
ративному лечению. Особое внимание заслужи-
вают постинтубационные стенозы гортани. На 
сегодняшний день по рекомендации ВОЗ жиз-
неспособным является плод с массой тела от 
500 гр. В связи, с чем количество детей находя-
щихся на продленной интубации в отделении 
реанимации новорожденных возросло. Интуба-
ция детей проводится сразу после рождения и 
является, как правило, продленной. Частота по-
стинтубационных стенозов гортани находится в 
прямой зависимости от длительности интубации 
и поэтому последняя не должна превышать по 
нашему мнению боле 3-х суток. Отмечено не-
сколько случаев многократной госпитализации 
детей до 6 месяцев в инфекционное отделение 
по поводу стенозирующего ларинготрахеита. 
При проведении диагностической прямой ла-
рингоскопии были обнаружены рубцовые мем-
браны гортани. На основании нашего опыта 
можно сделать вывод, что у детей с отягощен-
ным анамнезом необходимо более широко ста-
вить показания к диагностической прямой ла-
рингоскопии с целью определения своевремен-
ной тактики лечения. 

 

 
© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, В.В. Муранова, А.А. Бондаренко, О.М. Ляшенко, А.М. Михальченко, 2008 
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А.А.ДЕГТЯРЕВА, М.А.ЗОЛОТАРЕВА, А.И. КОЛИСНИЧЕНКО, А.А.БОНДАРЕНКО,  
Н.Б. ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ, Л.В.ГУЛЯЕВА, Л.Т. РАХМАТОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ В ПРАКТИКЕ ОТОЛАРИНГОЛОГОВ  
И ИНФЕКЦИОНИСТОВ АР КРЫМ 

 

В связи с ростом заболеваемости инфек-
ционным мононуклеозом (ИМ) в АР Крым (в 
2000 г. – 72 ч., в 2007 – 174) пересматривается 
отношение к нему как к абсолютно доброкаче-
ственному заболеванию. В последнее время ИМ 
рассматривается не только как вирусное заболе-
вание, но и как иммунный процесс. 

Вирусная концепция ИМ (вирус Эпштей-
на-Барра – ВЭБ) подтверждена электронно-
микроскопическими, серологическими и имму-
нологическими исследованиями. ИМ – антропо-
нозное вирусное заболевание. Источником ин-
фекции может быть как больной ИМ (особенно 
стертыми и абортивными формами), так и здо-
ровый человек – вирусоноситель, у которого 
инфекция не проявляется клинически и он не 
представляет собой высококонтагеозную груп-
пу. Но выделение им вируса во внешнюю среду 
является основным путем передачи вируса неза-
раженным лицам. ИМ болеют дети и люди мо-
лодого возраста (50% в возрасте от 2 до 10 лет). 
В 2007 г. наблюдалось 98 детей, (62 – мальчи-
ков, 26 – девочек) Вторая волна отмечается с 
подъема социальной активности в подростковом 
и молодом возрасте. Нами наблюдалось в 2007г. 
76 человек не старше 40 лет (54 – мужчин, 22 – 
женщины). ВЭБ преимущественно передается 
со слюной («болезнь поцелуев»), при перелива-
нии крови, трансплантации органов, тканей, ре-
же – водно-пищевой путь. Опасность ИМ мы 
видим в выделении ВЭБ во внешнюю среду из 
ротоглотки до 18 месяцев после ИМ. Иногда в 
течение всей жизни отмечается периодическое 
выделение его у всех серопозитивных лиц при 
отсутствии клинических проявлений. Клиниче-
ские проявления вариабельны и известны: лихо-
радка, генерализованная лимфаденопатия, анги-
на, артралгия, сыпь, увеличение печени и селе-
зенки, боль в животе (особенно у детей), увели-
чение мезентериальных лимфоузлов и т.д. У 

детей нередко эти симптомы более выражены, 
чем у взрослых. Нами описаны ранее (в 2006г.) 
особенности клиники ИМ у детей в АР Крым. 
Кроме типичного течения ИМ возможны стер-
тые, атипичные формы, имеющие затяжное те-
чение. Выделяются и хронические формы ИМ. 
Описаны тяжелые осложнения ИМ. Гематоло-
гические: длительный субфебрилитет, неболь-
шое увеличение печени, селезенки, шейных 
лимфоузлов до нескольких месяцев, умеренная 
лейкопения с лимфоцитозом до полутора - двух 
месяцев, аутоиммунная гемолитическая анемия, 
тромбоцитопения, гранулоцитопения, разрыв 
селезенки. Неврологические: энцефалит, пара-
лич ЧМН, менингоэнцефалит, синдром Гийена-
Барра, судороги, множественный мононеврит, 
поперечный миэлит, психоз. Печеночный – 
гепатит. Кардиологические: перикардит, мио-
кардит. Легочные: обструкция дыхательных 
путей, пневмония. В наших наблюдениях мы 
встретили длительный субфебрилитет у 25 
больных, незначительное увеличение печени и 
селезенки в течение 2-х месяцев, у 2-х больных 
– гепатит. 

Лечение ИМ симптоматическое, традици-
онное. Рекомендуется в комплекс лечения ИМ 
не включать аугментин и воздерживаться от 
оперативного лечения на лимфоглоточном 
кольце в течение одного года. 

Все описанное выше требует готовности 
практических врачей («семейных», участковых 
педиатров и терапевтов, инфекционистов, ото-
ларингологов и др.) при подозрении на ИМ чет-
ко выполнять стандарты обследования: прове-
дение анализов крови в динамике, консультации 
инфекциониста, отоларинголога, гематолога, 
проведение УЗИ печени, селезенки, при необхо-
димости консультации пульмонолога, хирурга и 
проведение исследования антител к ig капсид-
ного антигена VCA ВЭБ и ПЛР ВЭБ и др.  

 
© А.А.Дегтярева, М.А.Золотарева, А.И. Колисниченко, А.А.Бондаренко, Н.Б. Загребельная, Л.В.Гуляева, 
Л.Т. Рахматова, 2008 
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В.Р. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ОШИБКИ И НЕУДАЧИ ПОСЛИЗИСТОЙ РЕЗЕКЦИИ  
НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

  

 Подслизистая резекция носовой перего-
родки является одной из самых распространен-
ных операций в ЛОР-отделениях. Молодые ото-
ларингологи считают ее достаточно простой и 
доступной. В определенной мере это обуслов-
лено тем, что при выполнении ее не возникает 
тяжелых кровотечений и других осложнений. 
Проведенное нами изучение отдаленных ре-
зультатов подслизистой резекции носовой пере-
городки у 125 больных, выполненной различ-
ными врачами, показало, что восстановить но-
совое дыхание не удалось у 25 – 18,4% опериро-
ванных и у 31 – 24,8% обнаружены перфорации, 
преимущественно в хрящевой части. Анализи-
руя причины возникновения этих осложнений, 
было установлено, что нарушение дыхания в 
ряде случаев было обусловлено тем, что, боясь 
ослабить кончик носа, доктора не удаляли де-
формированный передний отдел четырехуголь-
ного хряща и оставляли полоску его шириной 
до 1 см. Другой причиной было то, что они вы-
полнялись по методике Киллиана, когда удаля-
лись большие фрагменты хряща и кости, и сли-
зистая оболочка с надхрящницей и надкостни-
цей оставалась без опоры и во время глубокого 
вдоха она присасывалась к боковой стенке носа 
и затрудняла дыхание. Неправильная укладка 
больного на столе без поднятия изголовья, не 
позволяла хорошо видеть дно полости носа и 
удалять деформированный костный гребень пе-
регородки. В ряде случаев этого не было сдела-
но из-за боязни развития кровотечения. Часто 
нарушение носового дыхания после операции 
зависело от того, что не ликвидировалась ком-
пенсаторная гипертрофия нижней носовой ра-
ковины на стороне, противоположной искрив-
лению и после операции, когда перегородка за-
нимала срединное положение, нарушалось но-
совое дыхание на противоположной стороне. 
Ожидать улучшения его через месяцы и годы 
после операции было бесполезно. Оперируя та-
ких больных, в обязательном порядке, кроме 
резекции носовой перегородки, мы производили 
вазотомию и латерофиксацию нижних носовых 
раковин. В ряде случаев нарушение носового 

дыхания после операции было вызвано наличи-
ем не удаленных в костном отделе перегородки 
больших швов и гребней. 

 У 20 (15,2%) оперированных нарушение 
носового дыхания было связано с возникнове-
нием в послеоперационном периоде синехий, 
вследствие грубой тампонады носа сухими там-
понами, и, как следствие травмы слизистой обо-
лочки. Чтобы избежать этого, при узких носо-
вых ходах у пациентов, мы после удаления там-
понов через двое суток после операции рекоме-
ндуем в носовые ходы под спинку носа вводить 
небольшие марлевые турунды с мазью Левоме-
коль на 3-4 суток, меняя их каждый день. В 12 
(9,5%) случаев после резекции носовой перего-
родки восстановить дыхание не удалось, так как 
неправильно был поставлен диагноз. Искривле-
ние носовой перегородки было физиологичес-
кое, а нарушение дыхания обусловлено вазомо-
торным ринитом и гипертрофией задних концов 
носовых раковин. 

  Наличие перфорации носовой перего-
родки у каждого четвертого оперированного 
больного возникало потому, что во время опе-
рации они не были ушиты, под дефект слизис-
той оболочки не был реимплантирован ни ауто- 
ни гомохрящ. В тех случаях, когда использовал-
ся хрящ, он был плохо зафиксирован и во время 
тампонады носа сместился кзади в костный от-
дел перегородки. Перфорации в хрящевом отде-
ле носовой перегородки возникали и потому, 
что при переломах четырехугольного хряща, 
когда фрагменты его стоят друг к другу под ос-
трым углом, во время операции врачи пытались 
их удалить одновременно, а не по отдельности, 
что всегда вело к разрыву слизистой оболочки 
на месте изгиба. 

 Учитывая это, мы на протяжении 15 лет 
проводим щадящие оперативные вмешательства 
на носовой перегородке, широко используем 
реимплантацию аутохряща и в обязательном 
порядке после резекции выполняем двусторон-
нюю вазотомию и латерофиксацию нижних но-
совых раковин с обеих сторон. 

 
© В.Р. Деменков, 2008 
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С.С. ДЖЕМИЛЕВ, Н.Н. ХАЙБУЛЛАЕВ, В.В. ШТЫРКОВ, З.С. ДЖЕМИЛЕВА  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАХОКОМБА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ОРГАНАХ ГОЛОВЫ И ШЕИ  
С ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 

 

Тахокомб – это готовая к применению 
стерильная коллагеновая гемостатическая плас-
тина, клеящий слой которой состоит из фибри-
ногена, тромбина, апротинина и рибофлавина, 
жёлтый цвет которого используется для марки-
ровки клеящей поверхности пластины. При кон-
такте с тканевыми жидкостями происходит реа-
кция полимеризации фибринового покрытия, а 
коллаген образует водо- и воздухонепроницае-
мый слой. Для применения пластина тахокомба 
должна быть плотно прижата к раневой поверх-
ности на 3 - 5 минут. Этого времени достаточно 
для реакции полимеризации. Это свойство тахо-
комба натолкнуло нас на мысль о его примене-
нии при операциях на органах головы и шеи с 
пластической целью. Пластина тахокомба явля-
ется своеобразной матрицей и по мере рассасы-
вания замещается слизистой без образования 
грубых рубцов и деформаций на месте послео-
перационной раны.  

Этот препарат хорошо проявил себя при 
операциях в полости рта при распространённых 
процессах, когда опухолью поражается неско-
лько отделов, и в результате оперативного вме-
шательства образуется большой дефект. Его 
часто бывает трудно, а иногда и невозможно 
закрыть местными тканями, особенно, если де-
фект располагается близко к нижней челюсти, 
где не остается достаточно слизистой для уши-
вания раны. В таких случаях приходится прибе-
гать либо к различного рода пластическим опе-
рациям, что ведёт к дополнительным материа-
льным затратам и увеличению времени опера-
ции, либо вести рану открытым путём, что до-
ставляет больному страдания и увеличивает 
время нахождения больного в стационаре в по-
слеоперационном периоде. 

Нами было произведено 9 операций на 
органах головы и шеи с применением тахоком-
ба: 5 – при раках слизистой полости рта, 2 – ре-
зекции верхней челюсти, 2 – ларингэктомии. Во 

всех случаях был получен хороший гемостати-
ческий и пластический эффект. Пластина хоро-
шо адаптируется к различным раневым поверх-
ностям и, являясь хорошим гемостатиком, также 
является и механической защитой раневой по-
верхности, благодаря прочной адгезии пластины 
с раной.  

В наших наблюдениях больные в первые 
же послеоперационные дни возвращались к 
обычному образу жизни: естественное питание, 
туалет полости рта. У больных с резекцией вер-
хней челюсти первую замену тампонов произ-
вели на второй день, не дожидаясь ослизнения 
тампонов, так как они без особого труда отхо-
дят. У двух трахеотомированных больных, у 
которых были обширные, гнойные распадаю-
щиеся опухоли гортани, после ларингэктомии 
швы глотки были укреплены тахокомбом. В по-
слеоперационном периоде у обоих наблюдалось 
нагноение послеоперационной раны с частич-
ным расхождением кожных швов. У этих боль-
ных на швах слизистых глотки образовались 
дефекты до 0,3-0,5см, которые закрылись само-
стоятельно. Пластические свойства тахокомба 
позволили упредить образование обширной фа-
рингостомы, благодаря этому удалось избежать 
повторных операций по пластике дефектов сли-
зистой глотки. При применении тахокомба во 
время операции наблюдается более лёгкое тече-
ние послеоперационного периода и быстрое 
восстановление больных. Немаловажно и то, 
что отмечается сокращение количества дней 
пребывания больных на стационарной койке, 
что имеет и свою экономическую составляю-
щую. 

Таким образом, является целесообраз-
ным дальнейшее исследование эффективности 
применения тахокомба при оперативных вме-
шательствах у больных с опухолями органов 
головы и шеи и более широкое его использо-
вание. 

 
© С.С. Джемилев, Н.Н. Хайбуллаев, В.В. Штырков, З.С. Джемилева, 2008 
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І.В.ДМИТРЕНКО, В.В.КІЩУК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ  
ПРИ ВИКОРИСТАННІ РАДОНОВОЇ ВОДИ ТА ТІОТРІАЗОЛІНУ 

 

Пошук адекватної патогенетичної терапії 
склероми залишається актуальним завданням 
медицини. За останній період відмічається сут-
тєвий прогрес в оцінці стану організму з позиції 
сучасної імунології завдяки розвитку теоретич-
ної імунобіології та створенню нових методів 
оцінки, як стану імунної системи, так і окремих 
імунокомпетентних клітин та різних медіаторів. 
Оскільки при склеромі в патогенезі провідну 
роль відіграють імунологічні порушення пред-
ставляються доцільним дослідити імунологічні 
аспекти даної проблеми з урахуванням сучасних 
знань про імунітет. 

Мета. Вивчити та обґрунтувати імуноло-
гічні властивості радонової води та тіотріазолі-
ну при застосуванні у комплексному лікуванні 
хворих на склерому. 

Матеріали та методи. Для оцінки впливу 
проведеного лікування та стану імунітету були 
відібрані ті показники, які мали найбільш вира-
жені відхилення від аналогічних показників осіб 
контрольної групи. 

Системний імунітет вивчали за кількістю 
різних імунокомпетентних клітин по їх феноти-
пу: СД2+ (Т-лімфоцити), СД16 (ЕЦК), СД14+ 
(моноцити крові) а також по вмісту Ig різних 
класів. 

Фукціональні характеристики клітин іму-
нітету були представлені рівнем деструктивної 
активності ЕЦК, індексом взаємодії лімфоцитів, 
дослідженням активності фагоцитозу. 

Спеціальні дослідження включали вміст 
ЦІК в сироватці крові, концентрацію цитокінів: 
інтерлейкіна-1 і гама-інтерферона. Місцевий 
імунітет оцінювали по рівню Ig в ротоглотково-
му секреті, включаючи sIgA, лактоферін. 

Обстеження проведенні у 50 хворих на 
склерому. Контролем слугували 10 практично 
здорових людей та 20 хворих на склерому, 
яким застосовувалась традиційна схема ліку-
вання. Тіатріазолін застосовували в/м по 2,0 2 
р/день №20. Радонотерапія у вигляді полоскан-

ня носо-рото-глотки та інгаляції 1 р/день на 
курс 10 діб. 

Результати. Було встановлено, що після 
запропонованої схеми лікування із застосуван-
ням радонової води та тіотріазоліну число СД2+ 
клітин відновлювалось до нижньої межі норми, 
в той час в порівняльній групі зберігалась тен-
денція до відновлення рівня Т-лімфоцитів. Кіль-
кість СД16+ клітин (ЕЦК) та СД14+ (моноцити) 
також мали вектор змін в бік нормалізації. 

 Функціональна активність Т-лімфоцитів 
у хворих на склерому була достовірно знижена 
у порівнянні із контролем, а після проведеного 
лікування достовірно покращувалась. 

Застосування тіотриазоліну з радоновою 
водою відновлювало активність фагоцитозу час-
тин латекса більш ефективно, а ніж при викори-
станні базової терапії. 

Зниження рівня прозапальних цитокінів, 
свідчить про функціанальну недостатність клі-
тин продуцентів цих медіаторів (А.С.Сімбірцев, 
2004). Використання різних варіантів терапії 
склероми сприяло відновленню рівня інтерлей-
кіну-1 при обох схемах лікування, а інтерлейкі-
ну-8, тільки при комплексному лікуванні із тіат-
ріазоліном та радоновою водою місцево. 

Що стосується місцевого імунітету, то 
при лікуванні запропонованою схемою збільшу-
вався вміст sIgA, як основного фактора антимік-
робного захисту, а також зменшувалась кіль-
кість деградованної мономерної форми його та 
прозапального IgG. Слід відмітити, що віднов-
лення деяких показників була менш виражена 
при атрофічній формі процесу. 

Висновки. 
Проведені імунологічні дослідження свід-

чать про позитивний вплив на імунну систему 
хворих на склерому комплексного лікування із 
застосуванням тіотриазоліну та радонової води. 

Використання радонової води та тіотриа-
золіну з імунокорегуючою метою може бути 
патогенетично обґрунтованим. 

 
© І.В.Дмитренко, В.В.Кіщук, 2008 
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О.В.ДЮМИН, И.К.ТАГУНОВА, А.В.АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПОКАЗАНИЯ К КРИОДЕСТРУКЦИИ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ  
НА ОСНОВАНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Нами применён ультразвуковой (УЗ) 
метод исследования в диагностике заболева-
ний сопровождающихся дисфагией, наруше-
нием акта глотания, болями, ощущением ино-
родного тела в глотке для исследования ги-
пертрофированной язычной миндалины как 
одной из причин вышеперечисленных сим-
птомов.  

Из 32 пациентов с характерными призна-
ками разрастания лимфоидной ткани в области 
корня языка у 28 выявили выраженную гипер-
плазию язычной миндалины – от диффузного ее 
увеличения, до сосочковых разрастаний, почти 
закрывающих вход в пищевод. Чаще гипертро-
фия наблюдалась у людей после перенесенной 
тонзиллэктомии. Всем больным осуществлялось 
УЗ сканирование 7 мГц датчиком на аппарате 
Алока – 650. Миндалины при ультразвуковом 
исследовании визуализировалась как преиму-
щественно сниженной эхогенности ткань, без 
четких границ, округлой формы, относительно 
однородная, расположенная среди характерных 

и легко узнаваемых ориентиров дна полости рта 
и глотки. У 18 пациентов выявлено значитель-
ное разрастание язычной миндалины. Данные 
УЗИ были подтверждены данными эндоскопи-
ческого исследования гибким ларингоскопом. 
При сканировании в реальном масштабе време-
ни, во время глотка, гипертрофированная лим-
фоидная ткань пролабировала в пищевод, зна-
чительно деформируя надгортанник, прижимая 
его к задней стенке глотки. В исследуемой 
группе больных произведено щадящее вмеша-
тельство – терморедукция тканей. В динамике 
производился осмотр и видеорегистрация об-
ласти операции. Отдаленные результаты обсле-
дования выявили хороший эффект операции у 
всех пациентов. У них практически отсутство-
вали прежние жалобы, и состояние язычной 
миндалины расценивалось, как нормальное. По-
лученные результаты, дают основание рекомен-
довать УЗ сканирование как информативный 
метод обследования больных с гипертрофией 
язычной миндалины. 

 
© О.В.Дюмин, И.К.Тагунова, А.В.Андреев, 2008 
 
 
 
 
 

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

 СТАН ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ У СТУДЕНТІВ ПЕДІНСТИТУТУ 
 

 Відомо, що педагоги загальноосвітніх 
шкіл часто (до 25%) страждають різними захво-
рюваннями гортані через постійну голосове на-
вантаження. Цій проблемі не приділяється на-
лежна увага. 

 Метою нашого дослідження було ви-
вчення функціонального стану голосового апа-
рату у студентів педінституту. Для цього прове-
дено обстеження і анкетування 185 студентів 
першого і другого курсів Мукачівського гумані-
тарно-педагогічного інституту. Дівчат було 173, 
хлопців - 12. 

 Дослідження голосового апарату прово-
дили з попереднього прослуховування оцінки 
голосу і мови студентів. Аналізували тембр го-
лосу, інтенсивність, діапазон, тональність, робо-
тоздібність, довготу збереження тону, модуля-
цію та особливості голосоутворення і голосове-
дення. 

 При ЛОР-огляді діагностовано у 21 
(11,3%) дітей гіпотонусну дисфонію, яка у 17 
випадках поєднувалась з хронічною патологією 
ЛОР-органів (тонзилітом – 5, фарингітом – 4, 
гайморитом – 3, алергічним ринітом – 3, ларин-
гітом – 2). У 5 обстежених студентів виявлено 
мутаційну дисфонію, серед яких 4 були хлопі, у 
2 дітей – потовщені голосові складки. Тобто у 
30 (16,0 %) випадках виявлено патологію голо-
сового апарату. Тривалість захворювання була 
від 4-х місяців до 3 років. Аналіз анкетних да-
них дозволив зпівставити об’єктивні дані об-
стежуваного з самооцінкою власного голосу. 

 Студенти педінституту планово вивчають 
анатомію людини, вікову фізіологію, основи 
медзнань, вищу нервову систему. Додатково 
були прочитані лекції по фізіології голосового 
апарату, професійних порушень та постановка 
голосу і його гігієна. 
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 Всім виявленим хворим проведено все-
стороннє клініко-лабораторне обстеження, 
огляд отоларинголога, ендокринолога, невроло-
га, фоніатра (ларингоскопія, стробоскопія, ви-
значення часу максимальної фонації голосових 
звуків, інтенсивність голосу і середньої частоти 
основного тону, тощо). 

 Порушення голосу у пацієнтів проявля-
лось в формі функціональних і органічних дис-
фоній. Найчастіше виявлялася гіпотонусна му-
таційна дисфонія, ларингіт, потовщення голосо-
вих складок. Основні причини розвитку пору-
шення голосу у студентів були запальні хвороби 
верхніх дихальних шляхів, перенапруження го-
лосу і психотравмуючі фактори. 

 Проведено відповідне лікування (норма-
лізація психоемоційного стану, медикаментоз-
ний вплив на запальний процес у гортані, відно-

влення м’язового тонусу, фізіотерапевтичні про-
цедури та фонопедичний комплекс реабілітації. 

 Студенти в яких виявлена патологія го-
лосового апарату і супутні захворювання ЛОР-
органів взяті на диспансерний облік для динамі-
чного контролю і профілактичного лікування 
два рази на рік. 

Своєчасна діагностика та детальна оцінка 
порушень голосового апарату в майбутніх педа-
гогів являється актуальною і направленою на 
попередження переходу процесу в хронічні фо-
рми. 

 Таким чином, в середніх і вищих педаго-
гічних навчальних закладах доцільно проводити 
цілеспрямовані профілактичні огляди студентів 
з метою своєчасного виявлення патології голо-
сового апарату і тим самим знизити захворюва-
ність педагогів в майбутньому. 
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

 НАШ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКУ  
ПРИ ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛОР-ОРГАНІВ У ДІТЕЙ 

 

 Проведена клінічна оцінка багаторічного 
досвіду використання низькочастотного ультра-
звуку при деяких захворюваннях ЛОР-органів у 
дітей. 

 Під нашим спостереженням знаходилось 
74 дітей віком від 8 до 17 років в лікуванні яких 
застосовувалась ультразвукова (УЗ) дезінтегра-
ція з допомогою апарату «ЛОРА-ДОН». Серед 
пролікованих дітей у 18 були спонтанні чи ре-
цидивуючі носові кровотечі, у 15 – алергічний 
риніт, у 13 – хронічний фарингіт, у 7 – папіло-
матоз гортані, у 6 – папіломи глотки, у 5 – миг-
даликів, у 4 – язичка, у 3 – крил носа і у 3 полі-
позні форми хронічного етмоїдиту. 

 З анамнезу встановлено, що більшість 
цих хворих отримували різні методи лікування, 
які не були ефективними. 

 Методика лікування УЗ-дезінтеграції за-
ключалась в попередній місцевій аплікаційній 
анестезії слизової оболонки 10% розчином лідо-
каїну або інфільтрації тканин 1% розчином лі-
докаїну з послідуючою контактною дією на 
уражене місце наконечника ультразвукового 
інструменту. 

 Під ультразвуковим впливом реакція за-
діяних тканин була мінімальною. Носова крово-
теча швидко зупинялась шляхом коагуляції сли-

зової. При хронічних гіпертрофічних фарингітах 
проводилась УЗ-дезінтеграція на лімфогранули 
задньої стінки глотки і бокові валики, а при ат-
рофічних - на всю поверхню слизової оболонки. 
При алергічних ринітах наконечник УЗ-зонда 
вводився на всю глибину нижньої носової рако-
вини в двох доступних місцях і одночасно з 
обох сторін. Для попередження кровотечі з ра-
ковин місце вколювання в кінці операції додат-
ково коагулювалось. При папіломатозних утво-
реннях з метою кращого контакту з тканиною 
один з наконечників УЗ інструменту дещо зату-
плювався (рацпропозиція N 10 від 12.03.1990 р. 
Дячук В.В.). При поліпозних формах хронічного 
етмоїдиту проводилась поліпотомія, яка закін-
чувалась УЗ-дією на ділянки залишків поліпів з 
метою коагуляції їх залишків та зупинки крово-
течі. 

 В післяопераційному періоді на протязі 
2-3 днів спостерігалась незначна інфільтрація 
тканин. Повне очищення ділянок УЗ-впливу 
наступало на 6-8 день. У хворих з алергічним 
ринітом уже на 4-5 день покращувалось носове 
дихання, зменшувалась ринорея та закладання 
носа. 

 Місцева анестезія достатньо забезпечу-
вала відсутність больового відчуття при опера-
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ціях (крім папіломатозу гортані, коли проводи-
лось загальне знеболення), що дозволяє її вико-
нувати в амбулаторних умовах. Ускладнень під 
час операції не було. 

 У віддаленому періоді через 12 місяців у 
хворих з алергічним ринітом добрий клінічний 
ефект був у 80%, покращення – у 20%, у хворих 
з хронічним фарингітом, відповідно 69,2 % і 
30,8%. При огляді дітей з алергічним ринітом 
через 2 роки позитивний ефект був у 73,4%, при 
хронічних фарингітах – у 61,5%. При папілома-

тозі гортані рецидив виник у 4-х дітей, при хро-
нічному поліпозному етмоїдиті – у 1. Повне ви-
здоровлення наступило у хворих з носовими 
кровотечами, при папіломах глотки, мигдаликів, 
язичка і крила носа. 

 Отже, застосування низькочастотного 
ультразвуку при деяких захворюваннях ЛОР-
органів у дітей являється високоефективним 
методом лікування, що дозволяє рекомендувати 
його для широкого використання в клінічній 
практиці. 
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НАШ ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ХВОРИХ З БІЧНИМИ КІСТАМИ ШИЇ 
 

Вступ. Основним симптомом бічної кісти 
шиї є поступовий розвиток безболісної припух-
лості нижче кута нижньої щелепи та у перед-
нього краю грудино-ключично-соскового м'яза. 
Розміри припухлості змінюються, що може при-
водити до помилкового діагнозу припухлості 
запального походження. У випадку нагноєння 
кісти утворення може нагадувати гостре запа-
лення шийних лімфатичних вузлів. При глибо-
кому розташуванні кісти дійсний розмір її важ-
ко встановити за допомогою пальпації і, навіть, 
звичайної рентгентомограми шиї. Тому хірурги 
зустрічаються з труднощами при виборі підходу 
до хірургічного втручання. 

Аналіз більшості публікацій застосування 
окремо способів діагностики: РКТ, МРТ і УЗД в 
онкооториноларингології як самостійного спо-
собу свідчить про їх невисоку практичну цін-
ність. 

Мета дослідження вивчення ефективнос-
ті способів діагностики бічних кіст шиї.  

Завдання роботи – удосконалити компле-
ксний спосіб візуалізації пухлиноподібних 
утворень на доопераційному етапі. 

Матеріал та методи дослідження. До 
дослідження залучено 200 хворих з пухлинопо-
дібними утвореннями бічної поверхні шиї. З них 
112 чоловічої статі і 88 жіночої, у віці від 12 до 
45 років. Вивчалася ефективність однокомпоне-
нтної та комплексної діагностики органів шиї, 
включаючи й стандартні методи обстеження: 
огляд, пальпація. Компоненти діагностики 
(Ультразвукове дослідження шиї, МРТ і РКТ) 
використовувалися як самостійно так і в ком-
плексі залежно від глибини локалізації кістозно-

го утворення. Хворих було розділено на чотири 
групи по 50 хворих в залежності від способу 
візуалізації органів шиї: 1-а група – 50 хворих – 
проводилося УЗД; 2-а група – 50 хворих – МРТ; 
3-я група – 50 пацієнтів – РКТ; 4-а група – 50 
хворих – проводилася комплексна діагностика в 
рамках трьох технології – УЗД, РКТ і МРТ. 

Результати дослідження та їх обгово-
рення.  

Під нашим спостереженням перебувало 
200 хворих з пухлиноподібними утвореннями 
бічної поверхні шиї. Вивчена семіотика пухли-
ноподібних утворень шиї, ґрунтуючись на даних 
звичайних оглядах, пальпації, ехографічних ха-
рактеристик УЗД та параметрів МРТ і РКТ. 

Визначальними критеріями оцінки УЗ 
ехограм кістозних утворень шиї були: розміри, 
контури, форма, ехогенність, співвідношення з 
магістральними судинами, стан паренхіми. На 
РКТ і МРТ дослідженнях визначалися товщина 
зрірів, довжина, щільність, а також контури і 
співвідношення з магістральними судинами. 

УЗД діагностика органів шиї у 50 хворих 
дозволила візуалізувати всі утворення на шиї, і 
лише у 39 хворих (78%) виявилося можливим 
розрізнення кістозних утворень від лімфадено-
патії та інших утворень шиї. З них у 11 (22%) 
хворих діагностика на доопераційному етапі не 
співпала з операційною візуалізацією. Точність 
способу склала 78%. Точність параметрів про-
меневої діагностики: МРТ та мультиспіральна 
РКТ склали відповідно 84 і 80%. Не підтверди-
лися дані з операційними (патогістологічні) від-
повідно у 16 і 20 %. Найбільша розбіжність в 
діагнозі спостерігалася при УЗД діагностиці, яка 
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склала 22%, на другому місці РКТ – 20% і при 
МРТ – 16%.  

Висновки. 1. Використовувані окремо 
МРТ, РКТ та УЗ-діагностика дозволили візуалі-
зувати пухлиноподібні утворення відповідно у 
84%, 80% та 78% випадках і лише у 88% вдало-

ся віддиференціювати їх від метастатичних і 
судинних утворень шиї. 

2. Використання діагностики в рамках 
трьох технологій візуалізації: МРТ, РКТ, УЗД з 
контрастуванням була найбільш ефективної 
(склала близько 96%). 
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А.С. ЕПАНЧИНЦЕВА, Е.В. ОСИПЕНКО, Н.А. ДЕРЖАВИНА (МОСКВА, РОССИЯ) 

ХРОНИЧЕСКИЙ ЛАРИНГИТ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ  
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Введение.  
Зарубежные авторы все чаще указывают 

высокий гастроэзофагеальный рефлюкс (ВГЭР), 
как причину развития хронического ларингита, 
в связи с этим целью нашей работы явилось: 
выявление распространенности ВГЭР среди не-
курящих больных хроническим катаральным 
ларингитом и оценка эффективности антиреф-
люксной терапии в их комплексном лечении.  

Материалы и методы.  
За период 2007-2008 гг. на наличие гаст-

роэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в 
ЛОР-клинике МОНИКИ обследовано 64 неку-
рящих больных хроническим катаральным ла-
рингитом. Ведущей жалобой у всех пациентов 
явилось нарушение голосовой функции. Также 
больные отмечали частое покашливание и необ-
ходимость отхаркивания скапливающегося со-
держимого, першение, саднение, сухость, жже-
ние в «глотке». Большинство пациентов - 59,3% 
не предъявляли жалоб на наличие изжоги и от-
рыжки. На изжогу постоянного характера жало-
вались только 9,7 % человек, 30% пациентов она 
беспокоила редко. Лечение у ЛОР-врача по мес-
ту жительства ранее получали 36 (56,3%) паци-
ентов. Из сопроводительной документации сле-
довало, что наиболее часто оториноларинголо-
гами рекомендовались: физиотерапия, антибак-
териальные и десенсибилизирующие препараты 
общего и местного действия, инстилляции в го-
ртань сложных растворов, голосовой покой. На 
фоне лечения пациенты отмечали положитель-
ный эффект, который был непродолжительным. 
Гастроэнтерологом на добольничном этапе бы-
ли консультированы только 8 (12,5%) пациен-
тов, 1 (1,6%) из которых наблюдался по поводу 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, 2 
(3,1%) с ГЭРБ, 5 (7,8%) с диагнозом «хрониче-
ский гастрит».  

Результаты.  
На основании данных обследования (вы-

сокая суточная рН-метрия) ГЭРБ диагностиро-
вали у 47 человек (73,43%), из них высокий га-
строэзофагеальный рефлюкс (ВГЭР) выявили у 
24 пациентов (37,5%). С целью оценки эффек-
тивности антирефлюксной терапии в комплекс-
ном лечении хронического катарального ларин-
гита больные с установленным диагнозом ГЭРБ 
были разделены на две клинические группы. В I 
группу вошли 19 пациентов (10 имели ВГЭР), 
во II-ую 28 больных (14 из них с ВГЭР). Все 
пациенты получали комплексное консерватив-
ное лечение, включающее в себя физиотерапию, 
вливание в гортань лекарственных веществ, де-
сенсибилизирующую, противоотечную тера-
пию, лечение гомеопатическими препаратами. 
Во II группе лечение комбинировали с антиреф-
люксной терапией препаратами ИПН. Отмети-
ли, что у 7 из 10 пациентов I группы, имеющих 
ВГЭР, классическая терапия, без назначения 
антирефлюксной была неэффективна, либо эф-
фективна в течение короткого времени, менее 
месяца. В связи с этим считаем, что хрониче-
ский катаральный ларингит, может являться не 
самостоятельным заболеванием, а проявлением 
протекающей ГЭРБ. В ряде случаев ВГЭР ста-
новится неблагоприятным фоном, который уси-
ливает и поддерживает течение хронического 
воспалительного процесса в слизистой оболочке 
гортани.  

Выводы:  
1) распространенность ВГЭР среди боль-

ных хроническим катаральным ларингитом по 
нашим данным составляет 37,5%;  

2) у больных с упорно текущим хрониче-
ским катаральным ларингитом для установле-
ния точного диагноза оправдано и целесообраз-
но проведение высокой суточной рН-метрии;  
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3) назначение антирефлюксной терапии в 
случае выявления ВГЭР является патогенетиче-

ски обоснованным и необходимым в алгоритме 
лечения данной категории больных.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА В  
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУИТОМ 

 

Успешное лечение хронических гаймори-
тов составляет трудную задачу в связи с длите-
льностью течения воспалительного процесса и 
его частым рецидивированием. Указанные яв-
ления обусловлены в подавляющем большинст-
ве случаев наличием гиперплазии слизистой 
оболочки верхнечелюстной пазухи в области 
естественного соустья ее с полостью носа, что 
приводит к блоку и нарушению дренажно-
эвакуационной функции. Этот патологический 
процесс отделяет пораженную пазуху от внеш-
ней среды и создает благоприятные условия для 
развития микроорганизмов. Санацию указанной 
области предлагалось проводить хирургическим 
путем, локальной криодеструкцией гиперплази-
рованных участков слизистой оболочки, ультра-
звуковой дезинтеграцией пораженных тканей. 

Для вскрытия естественного соустья па-
зухи с полостью носа в ЛОР клинике ХНМУ мы 
использовали полупроводниковый хирургичес-
кий лазер «Лазермед». Мощность на выходе 
световода 8-9 Вт, режим постоянный.  

Предлагаемый метод лечения осуществ-
лялся следующим образом. Верхнечелюстной 
синус вскрывался в классическом месте по Ру-
дакову. Фрезой формировалось ограниченное в 
размерах отверстие, необходимое для эндоско-
пического обследования пазухи и проведения 
необходимых манипуляций в ней. После эли-
минации патологического содержимого из си-
нуса к области естественного соустья пазухи 
подводился кварцевый световод и производи-
лась контактная коагуляция гиперплазирован-
ных участков слизистой оболочки. Экспозиция 

манипуляции и ее кратность зависела от выра-
женности гиперпластического процесса. Диа-
метр лазерного воздействия и последующая 
некротизация ткани не превышали диаметр 
естественного соустья. Это явилось завершаю-
щим этапом проводимой гайморотомии. На 3-
4-й день проверялась проходимость соустья с 
помощью эндоскопического зондирования и 
его продувания. 

Подобное хирургическое вмешательство 
было проведено в нашей клинике 35 больным 
обоего пола в возрасте 18-64 года. После окон-
чания лечения у всех обследованных естествен-
ное соустье оказалось проходимым. Период на-
блюдения 1,5 года. Установлено, что у 33 паци-
ентов через указанный временной промежуток 
сохранялась проходимость естественного соус-
тья. Это явилось, по нашему мнению, главной 
причиной отсутствия у них рецидивирования 
воспалительного процесса. 

У остальных 2 лиц в течение 1,5 лет есте-
ственное соустье оказалось блокированным по-
липозно измененной слизистой оболочкой как в 
пазухе так и в полости носа. В связи с этим они 
были подвергнуты повторному оперативному 
вмешательству. 

Таким образом, предлагаемый метод хи-
рургической санации блокированного соустья 
при хронических гайморитах с помощью полуп-
роводникового лазера является высокоэффекти-
вным лечебным фактором, препятствующим 
возникновению осложнений и поэтому может 
быть рекомендован для практического здравоо-
хранения. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОВАМИЦИНА В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 

В огромном разнообразии антибактери-
альных препаратов используемых для лечения 
воспалительных заболеваний ЛОР-органов осо-
бое место занимает ровамицин (спирамицин). 
Это обусловлено тем, что этот макролид, хоть и 
известен с 1954 года, обладает высокой анти-
бактериальной активностью в отношении ти-
пичных возбудителей инфекций верхних дыха-
тельных путей. Кроме того, этот препарат весь-
ма активен в отношении простейших (токсо-
плазмы, криптоспоридии), внутриклеточных 
инфекций (хламидии, микоплазмы). Быстрое 
создание высоких концентраций в тканях, нако-
пление внутри клеток, низкое связывание с бел-
ками, отсутствие лекарственных взаимодейст-
вий, возможность проведения ступенчатой те-
рапии позволяет широко использовать ровами-
цин для лечения воспалительных процессов 
околоносовых пазух (Л.С. Страмужский, А.В. 
Веселов, 2005). 

Целью исследования было изучение эф-
фективности ровамицина в сравнении с анти-
биотиком пенициллинового ряда – медоклавом. 

В клинике ЛОР-болезней Харьковского 
национального медицинского университета 
проведено обследование 52 пациентов с хрони-
ческими воспалительными процессами около-
носовых пазухах. Из них 28 пациентов были с 
хроническими гайморитами, 21 – с хронически-
ми катаральными фронитами, у 3 пациентов ди-
агностирован хронический гемисинуит. 

Диагноз устанавливался на основании 
жалоб, объективной картины заболевания, до-
полнительных методов обследования (рентгено-
графия, компьютерная томография, бактериоло-
гическое обследование отделяемого и др.) 

В клинической группе (26 человек) наря-
ду с традиционным лечением (капли в нос, де-
гидратационная, десенсибилизирующая тера-
пия, анальгетики, по показаниям) больным на-
значался ровамицин в дозировке 3 млн. МЕ 2 

раза в день. В контрольной группе наряду с 
описанной традиционной терапией 26 больных с 
указанной патологией получали медоклав 625 
мг 3 раза в день. 

У всех обследуемых больных оценивалась 
дыхательная, обонятельная функция носа, со-
стояние мукоцилиарного клиренса в процессе 
лечения и через 1 месяц, 6 месяцев, 1 год. 

Установлено, что у пациентов клиниче-
ской группы достоверно быстрее исчезали сим-
птомы заболевания и восстанавливались функ-
ции носа. Уже к 3-5 дню лечения у 78% обсле-
дуемых в этой группе отмечено значительное 
улучшение. К 6-7 дню у всех пациентов этой 
группы исчезли субъективные и объективные 
признаки заболевания. 

Обследование их через 1 месяц, 6 и 12 ме-
сяцев показало, что только у 3 из 26 лиц возник 
рецидив заболевания через 6 месяцев после 
окончания лечения. 

В контрольной группе выздоровление или 
улучшение у пролеченных больных наступало 
значительно позже. Лишь на 7-8 день после на-
чала заболевания появились признаки улучше-
ния у большинства больных. И лишь к 8-10 дню 
у всех пациентов этой группы констатировано 
выздоровление. Наблюдение за больными в ка-
тамнезе показало, что у 26 пролеченных паци-
ентов через 6 месяцев рецидив заболевания воз-
ник у 4, а через 1 год у 6 лиц. Это потребовало 
проведения им хирургического вмешательства. 

Таким образом, лечение хронических 
воспалительных заболеваний околоносовых па-
зух с помощью ровамицина в комплексе с дру-
гими медикаментами являются высокоэффек-
тивным методом санации синусов, обеспечи-
вающим отсутствие рецидивов на длительный 
период времени. Это позволяет рекомендовать 
использование ровамицина в ЛОР практике для 
реабилитации больных хроническими синуита-
ми. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РИНОХИРУРГИИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ГРИБКОВЫХ СИНУИТОВ 

 

Значительные успехи, достигнутые в по-
следние годы при лечении хронических риноси-
нуитов, в основном были обусловлены внедре-
нием в клиническую практику метода эндоско-
пической ринохирургии. Вмешательство по 
этому методу способно благодаря применению 
щадящих малоинвазивных технологий восста-
новить анатомические структуры носовой по-
лости и околоносовых пазух, устранить патоло-
гические очаги и тем самым исключить один из 
основных факторов формирования хроническо-
го грибкового риносинуита. 

Цель настоящего исследования состояла 
в изучении особенностей проведения ринохи-
рургических эндоскопических вмешательств 
при хроническом грибковом риносинуите.  

Материал и методы: В течение 2004–
2007 годов нами проводились микологические 
исследования содержимого пазух, полученного 
при пункционном лечении больных хрониче-
ским синуcитом, находившихся на лечении в 
ЛОР отделении 1-ой городской клинической 
больницы г. Астана. Из 2138 больных у 146 по-
лучен рост культуры Aspergillus fumigatus 
(6,8%). 950 больным перед хирургическим вме-
шательством проводилась компьютерная томо-
графия придаточных пазух (530 в аксиальной 
проекции, 420 в коронарной проекции). Во всех 
случаях выявлены изменения в околоносовых 
пазухах из них: в 620 случаях поражены все па-
зухи, обе гайморовы, лобные, клетки решетча-
того лабиринта (хронический полипозный поли-
синусит). В 225 пациента страдали хронически-
ми гайморитами, у 105 больных выявлены геми-
синуситы.  

Из этого числа были сформированы груп-
пы исследования, одна из которых (N=72) была 
прооперирована с применением указанного ме-
тода.  

Результаты и обсуждение. 
Эндоскопическое ринохирургическое 

вмешательство выполнено 72 больным. Из них 
было 48 мужчин и 24 женщины. Возраст боль-

ных колебался от 16 до 72 лет. Операцию про-
водили по методу W. Messerklinger в модифика-
ции H. Stammberger. Медикаментозная под-
держка больных хроническим неинвазивным 
грибковым синуситом после эндоскопических 
операций заключалась в промывании носа рас-
твором амфотерицина В (0,01%), а также в про-
ведении курсов иммуномодулирующей терапии 
препаратами ИРС-19 и бронхомуналом. При 
негнойных и аллергических формах грибкового 
синусита назначали противовоспалительные 
препараты для интраназального применения. В 
67 случаях (93,1%) оперативное вмешательство 
выполнялось под эндотрахеальной искусствен-
ной вентиляцией легких с управляемой гипото-
нией. Ход операции включал в себя следующие 
этапы: 

1) Этап местной анестезии 1,0% раство-
ром лидокаина. В анестетик добавляли раствор 
0,18% адреналина из расчёта 0,5 мл на 50,0 мл 
раствора анестетика; 

2) Этап удаления крючковидного отро-
стка. После этого удавалось осмотреть решет-
чатую буллу. 

3) Этап санирования решётчатой бул-
лы. Особенностью этого этапа являлось то, что 
во время осмотра решетчатой буллы у больных 
грибковым синуситом, помимо выявления гриб-
ковых отложений, зачастую обнаруживали на-
личие грибковых масс в гайморовых пазухах, 
чаще с одной стороны; полипозно-изменённой 
слизистой оболочки, явных полипов, синехий и 
других изменений, которые до этого были при-
крыты крючковидным отростком.  

4) Этап санации полости носа. На этом 
этапе из вскрытых пазух решетчатого лабиринта 
удаляли полипозную ткань, некротические и 
грибковые массы.  

Результаты оперативного вмешательства 
в 87,5% случаев расценивались как хорошие, в 
9,7% случаев как удовлетворительные, и только 
у двух больных (2,8 %) удовлетворительного 
результата получить не удалось. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНУИТА  
АСПЕРГИЛЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 

 В последние годы в оториноларинголо-
гической литературе все чаще именно грибковая 
микрофлора объявляется ответственной за бо-
льшинство случаев хронического грибкового 
риносинуита. Так, в США в настоящее время 
проходит процедура ускоренной клинической 
апробации препарата SinuNase, представляюще-
го собой раствор амфотерицина В для его ло-
кального применения. Разработка этого препа-
рата обусловлена тем нарастающим значением, 
которое придается грибковой микрофлоре при 
хронических синуитах. Эпидемиология хрони-
ческого риносинуита грибковой этиологии в 
Казахстане ранее не изучалась. 

Цель этой работы состояла в изучении 
особенностей эпидемиологии грибов рода As-
pergillus у больных хроническим синуситом с 
оценкой вероятного влияния различных факто-
ров внешней среды.  

Материал и методы. 
В течение 2004-2007 гг. нами проводились 

бактериологические и микологические исследо-
вания содержимого пазух, полученного при 
пункционном лечении больных хроническим 
синуитом, находившихся под нашим наблюдени-
ем в оториноларингологической клинике кафед-
ры ЛОР-болезней Казахской государственной 
медицинской академии – в ЛОР-отделении 1-й 
городской клинической больницы г. Астана. Все-
го было обследовано 2138 больных. При этом в 
146 случаях получен обследуемой группы, про-
водилась компьютерная томография и комплекс 
лабораторных исследований. Помимо общекли-
нических, этот комплекс включал в себя и поста-
новку кожно-аллергологических, а также имму-
ноферментных тестов. 

Собственные результаты и обсуждение. 
Проведенные исследования показали, что 

наличие аспергиллезной микрофлоры в носовых 
пазухах определяется следующими основными 
факторами:  

1) степенью исходного уровня сенсибили-
зации; 2) выраженностью сопутствующего им-
мунодефицита (проявлявшегося в исходной час-
тоте респираторных инфекций); 3) условиями 
проживания. 

 Так, если у больных с хроническим си-
нуитом, имевших более 3 положительных ре-
зультатов кожно-аллергологического тестиро-
вания со стандартным набором атопических ал-
лергенов (по 3 наименования бытовых аллерге-
нов, 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 атопи-
ческой сенсибилизации эти грибы высевались 
лишь в 4 случаях из 106 (3,8%), что было в 4,7 
раза более редким (P<0,01). У больных с хрони-
ческим синуитом, 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%, 
что было реже в 2,4 раза (P<0,05).Прожиточный 
уровень менее 100 у.е. в месяц на человека вы-
явлен у 38 из 146 больных с положительным 
высевом грибов рода Aspergillus (26% случаев), 
что было в 1,6 раза чаще, чем у больных с отри-
цательным высевом (16,3% случаев). Кроме то-
го, у больных с положительным высевом суще-
ственно чаще отмечалось наличие таких небла-
гоприятных факторов, как проживание в старых 
зданиях (86 случаев из 146, или 58,9%), источ-
ники роста плесневых грибов в подъезде 
(37,7%).  

На основании проведенных собственных 
исследований мы заключили, что при формиро-
вании хронического риносинуита аспергиллез-
ной этиологии важнейшее значение имеют не-
благоприятные условия проживания. 

 

© Б.З. Жусупов, Р.К. Тулебаев, 2007 
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Д.Д.ЗАБОЛОТНАЯ, К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, Е.С.ЛАВРЕНТЬЕВА, О.С.ОКУНЬ  
(КИЕВ, ДОНЕЦК; УКРАИНА) 

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБНОГО ФОНА МИНДАЛИН  
НА ФОНЕ КОРРЕКЦИИ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА 

 

В соответствии с Государственными ста-
ндартами качества лечение ангины базируется, 
прежде всего, на антибактериальных, противо-
воспалительных и гипосенсибилизирующих 
средствах. 

Кроме того, доказанным является факт, 
что антибиотикотерапия является наиболее зна-
чимой причиной развития дисбактериоза кише-
чника. Одной из главнейших функций микроби-
оценоза является его антагонистические отно-
шения с патогенными микроорганизмами. Сос-
тояние микробиоценоза ЖКТ во многом опре-
деляет микробную обсемененность слизистых 
оболочек. 

Целью проведенного исследования было 
исследовать микробиологическую обсеменен-
ность небных миндалин на фоне коррекции ки-
шечного дисбиоза. 

По нашим данным у 75% пациентов пере-
несших ангину развивается дисбактериоз кише-
чника, при этом микробный пейзаж небных ми-
ндалин в 62,5% случаев характеризуется нали-
чием стрептококковой флоры (из них почти 40% 
В-гемолитический стрептококк). 

Объектом клинического исследования по-
служили пациенты, перенесшие первый или 
второй раз ангину обоих полов в возрасте от 7 
до 16 лет, и не имеющих признаков хроническо-
го тонзиллита (всего 155 человек). 

Все пациенты в течение 7-10 дней полу-
чали курс процедур, направленных на санацию 
небных миндалин (промывание лакун небных 
миндалин, массаж миндалин). Помимо этого 

пациенты основной группы (95 человек) полу-
чали лечение, направленное на коррекцию дис-
биоза. С этой целью больные получали Йогурт-
норм (ТОВ «Георг Биосистем»), в состав кото-
рого входят лактобактерии; Lactobac. Ramnosus 
В и Lactobac. Murinus LE. Повторное бактерио-
логическое исследование, проведенное через 2 
недели после окончания реабилитационного 
курса, выявило, что в контрольной группе зна-
чимых изменений не произошло: дисбактериоз 
кишечника зарегистрирован в 70,83%. На этом 
фоне сохраняется и микробная картина небных 
миндалин: стрептококк обнаружен у 58,33% 
детей контрольной группы, из них на долю ге-
молитических штаммов приходится 37,50%, 

В это же время четко обозначено замет-
ное стремление к нормализации микробной 
флоры у пациентов, прошедших реабилитаци-
онное лечение. У половины исследуемой груп-
пы (50,98%) выявлены нормальные показатели 
эубиоза кишечника, а у остальных пациентов 
этой группы определялся дисбактериоз только I 
степени. При этом стрептококк из небных мин-
далин высеян в 23,53% исследований (из них в 
13,73% - (3-гемолитический). 

Предлагаемая система курации пациентов 
с ангиной этиопатогенетически оправдана и по-
зволяет достичь адекватной санации небных 
миндалин и хорошего уровня восстановления их 
функциональной состоятельности. Таким обра-
зом, результатом предлагаемой системы реаби-
литации является устранение предпосылок для 
формирования хронического тонзиллита. 

 
© Д.Д.Заболотная, К.Г.Селезнев, Е.С.Лаврентьева, О.С.Окунь, 2008 
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ЧАСТОТА ВИДІЛЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ ГРИБІВ ЗІ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК  
НОСА ПРИ РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛОР-ОРГАНІВ 

  

З'ясування патогенетичних факторів, які 
сприяють розповсюдженню на слизових оболо-
нках носа різноманітних видів грибів, має важ-
ливе значення як в розробці профілактичних 

заходів, так і в обґрунтуванні терапевтичних 
засобів лікування. Виявлення цих факторів до-
зволить виділити групи хворих з підвищеним 
ризиком розвитку мікозів. 
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Мета дослідження – з'ясувати зв'язок між 
частотою виявлення різних видів грибів на сли-
зових оболонках носових ходів та активністю 
імунологічних та біохімічних показників в рото-
глотковому секреті хворих на запальні, алергіч-
ні та онкологічні захворювання ЛОР-органів.  

Нами було проведено мікологічне обсте-
ження 37 здорових осіб, 23 хворих на хронічний 
тонзиліт (ХТ), 24 - на хронічній фарингіт (ХФ), 
26 – на хронічній синусит (ХС), 19 – на цілоріч-
ний алергічний риніт (ЦАР), 18 – на сезонний 
алергічний риніт (САР), 19 – на поєднання алер-
гічних та запальних захворювань та 43 онколо-
гічних хворих.  

Із 37 здорових осіб у 9 (24,3%) були виді-
лені гриби. За видовим складом вони розподіля-
лися таким чином: 5 видів Penicillium spp, по 3 
види грибів роду Candida та Aspergillus spp, по 
одному виду Alternaria spp., Cladosporium spp., 
Mucor spp., Paecilomyces spp., Trichoderma spр. 
Всі виділені гриби мають досить високі патоге-
нетичні властивості і можуть при сприятливих 
умовах грати важливу роль в виникненні та роз-
витку мікотичного процесу. Наявність грибів у 
осіб контрольної групи асоціювалась з підви-
щенням в ротоглотковому секреті активності 
еластази та рівня цитокіну IL-1ß. 

У хворих на ХТ та ХФ відбулося зростан-
ня частоти виділення грибів зі слизових оболо-
нок носа до 39,1% та 41,7% відповідно. Серед 
виділених видів значно підвищувалася питома 
вага грибів роду Candida. Одночасно виявляли 
масивну колонізацію цими грибами слизових 
оболонок глотки та ротоглоткового секрету. 
Концентрація грибів збільшувалась в 10-100 
разів порівняно з контролем. У хворих з гриба-
ми на слизових оболонках (СО) спостерігали 
значне підвищення рівнів активності нейтраль-
них протеаз, еластази, калікреїну, лактоферину 
та IL-1ß, а також зростання індексу пригнічення 
міграції лейкоцитів.  

У більшості хворих на ХС (80,8%) з пе-
редніх відділів порожнини носа виділялися різ-
номанітні види грибів (28 видів). З них 32,1% 
ідентифіковано як гриби роду Aspergillus, 21,4% 
- Penicillium, 14,3% - Alternaria spp. На ці три 
роди припадало 67,8%. Відсоток інших грибів 
перебував в межах 3,5-7,0%. Найбільш розпо-
всюдженими серед Aspergillus були A.niger, 
A.fumigatus, A.flavus, а серед грибів роду Peni-
cillium- P.notatum, P.crysogenum, P.tardum, 
P.fellutanum. Той факт, що у хворих на ХС час-
тіше висівалися аспергіли, можливо, пов'язаний 
з їх агресивністю, обумовленою високою проте-
олітичною активністю. Так, загальна активність 
нейтральних протеаз та калікреїну в ротовому 
секреті цих хворих була значно вищою порівня-

но з групою пацієнтів, в якій гриби не виділя-
лись.  

Наступну групу склали хворі, у яких по-
єднувались алергічні та запальні захворювання 
(ПАЗЗ). З них у 73,7% було виділено 22 види 
грибів, що за якісним і кількісним складом не 
відрізнялися від попередньої групи хворих на 
ХС. У хворих на ПАЗЗ на слизових оболонках 
носа превалювали також гриби родів Aspergil-
lus, Сandidа, Penicillium. Трохи менший відсоток 
складали гриби роду Alternaria, всі інші зустрі-
чалися в поодиноких випадках. Алергізація ор-
ганізму хворих на запальні захворювання носо-
глотки посилювала колонізацію грибами слизо-
вих оболонок носа, що супроводжувалося знач-
ним підвищенням в ротовому секреті рівня ак-
тивності нейтральних протеаз, еластази, калік-
реїну, лактоферину та IL-1ß і зростанням індек-
су пригнічення міграції лейкоцитів.  

При обстеженні хворих на САР та ЦАР 
постало питання: чи є зв'язок між рівнем алергі-
чних проявів та частотою виділення грибів зі 
слизових оболонок носа? Результати показали, 
що при алергічних, як і при запальних процесах, 
відбувається заселення грибами слизових обо-
лонок носа. Причому умови, що створювалися 
для інфікування грибами хворих на ЦАР, були, 
можливо, ліпшими за такі у хворих на САР. 
Гриби у хворих на ЦАР виявлялися в 57,9 % 
випадків, а у хворих на САР – в 44,4 %. Показ-
ники активності нейтральних протеаз, a1-
інгібітора протеаз, еластази та індекс пригні-
чення міграції лейкоцитів в ротовому секреті у 
хворих з грибами на СО носа підвищувалися в 
порівнянні з відповідними показниками у паціє-
нтів, у яких гриби не були виявленні. 

 Існує думка, що при онкологічних захво-
рюваннях за рахунок змін в імунній системі пе-
ребіг хвороби може ускладнюватися грибковою 
інфекцією. Із 17 обстежених хворих на добро-
якісні та 26 - на злоякісні захворювання ЛОР-
органів гриби виділялися відповідно у 29,4 % та 
11,5 % випадків. Рівень колонізації грибами цих 
хворих не відрізнявся від таких показників в 
контрольній групі. У хворих на доброякісні та 
злоякісні пухлини при заселенні СО грибами в 
ротоглотковому секреті зростав рівень активно-
сті еластази, лактоферину та індекс пригнічення 
міграції лейкоцитів і суттєво зменшувався вміст 
фактору некрозу пухлин. Інші показники у ЛОР-
онкохворих з мікотичною інфекцією не зміню-
вались.  

З отриманих результатів досліджень мож-
на зробити висновок, що гриби можуть тільки 
при певних локальних умовах колонізувати сли-
зові оболонки носа. Наведені дані дають підста-
ву вважати, що до групи ризику треба віднести 
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хворих на запальні та алергічні захворювання. 
Грибкова інфекція завдяки токсичній дії проте-
олітичних ферментів грибів, алергізуючому 
впливу їх антигенів та продуктів метаболізму, а 
також порушенню біохімічних та імунологічних 

механізмів макроорганізму, можливо, усклад-
нює запальні та алергічні захворювання, пере-
водячи їх з гострої в хронічну форму з досить 
частими рецидивами, тривалим перебігом та 
резистентністю до лікування. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ГАЙМОРИТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕНСПИРИДА  

И ДИБАЗОЛА 
 

Ранее было показано, что при остром 
гнойном риносинуите (ОГР) в начальном пери-
оде его развития наиболее выраженные измене-
ния в показателях иммунитета выявляются в 
ротоглоточном секрете (РС) по сравнению с 
аналогичными показателями в сыворотке (Д.И. 
Заболотный и соавт., 2005). Помимо традицион-
ного лечения больных с ОГР (группа сравнения 
из 33 человек) в комплексную терапию включа-
ли пероральный прием фенспирида в течение 7 
дней и местное применение раствора (0,01%) 
дибазола (основная группа, 31 человек). Имму-
нологические исследования проводили до нача-
ла исследования и после его окончания, опреде-
ляя факторы иммунитета локального и систем-
ного характера. 

Системные показатели: содержание кле-
ток в крови с кластерами дифференциации (CD) 
– 2,14,16,19; уровень иммуноглобулинов раз-
личных классов; уровень антител в сыворотке 
крови к микробным антигенам; цитокинов ин-
терлейкина1β и γ-интерферона, уровня ЦИК. 
Локальный иммунитет оценивали по содержа-
нию в ротоглоточном секрете (РС): иммуногло-
булинов различных классов, включая секретор-
ный IgA (sIgA), цитокинов (как в системном), 
лактоферрина. Результаты статистически обра-
ботаны статистически с применением метода 
«φ». 

В ближайшем периоде после лечения (7 
дней) было отмечено нормализация фенотипи-
ческой картины иммунокомпетентных клеток 
крови в группе сравнения за исключением мо-
ноцитов и естественных клеток-киллеров, в ос-
новной группе по всем исследованным поверх-
ностным антигенам. Выявлено также нормали-
зующее действие обоих видов лечения на нор-
мализацию в сыворотке крови повышенного 

уровня IgM. При определении уровня антител к 
микробным антигенам в обеих группах было 
установлено более эффективное снижение ан-
тимикробных иммуноглобулинов в сыворотке 
больных основной группы. Содержание ЦИК у 
больных ОГР было повышенным и после прове-
денного лечения снижалось до уровня кон-
трольных значений, наиболее значимые резуль-
таты были получены при использовании фен-
спирида и дибазола. Определение цитокинов 
было более высоким у больных ОГР и под 
влиянием лечения изменялось неоднозначно как 
в основной, так и в группе сравнения. 

Данные по изучению влияния различных 
вариантов терапии на факторы локального им-
мунитета свидетельствуют в пользу положитель-
ного влияния комбинированной терапии в основ-
ной группе на нормализацию содержания всех 
исследованных иммуноглобулинов в РС больных 
ОГР. Так, уровни двух форм иммуноглобулина 
класса А были достоверно более высокими при 
ОГР до начала лечения и превышали уровень у 
лиц контрольной группы в 1,6 раза и после лече-
ния в основной группе этот коэффициент соста-
вил 1,2, а в группе сравнения 1,5. Более дейст-
венное влияние оказывала указанная терапия и 
на содержание мономерной (сывороточной) 
формы этого иммуноглобулина. Особенно рель-
ефным было изменение уровня IgG, который 
многие авторы считают индикатором воспаления 
и его пролонгирующим фактором. Снижение 
этого иммуноглобулина происходило и при тра-
диционном лечении, что является прогностиче-
ски благоприятным признаком. Использование 
комбинированной терапии сопровождалось дос-
товерным снижением в ротоглоточном секрете 
провоспалительного интерлейкина-1β, нормали-
зацией уровня гамма-интерферона, тогда как при 
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традиционном лечении (группа сравнения) не 
выявлено существенных изменений в содержа-
нии этих цитокинов. Проведенные исследования 
состояния локального иммунитета в полости ро-
тоглотки при лечении ОГР традиционным и ком-

бинированным методами показало, что исполь-
зование эреспала в сочетании с местным приме-
нением низких концентраций дибазола способст-
вует более выраженному клиническому эффекту 
лечения.  
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ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ ИММУНИТЕТА В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
У БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУИТОМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ 

ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ ТЕРАПИИ 
 

В последние годы иммунологические ас-
пекты в генезе хронического полипозного рино-
синуита (XI DP) получают все большее призна-
ние и разрабатываются по нескольким направ-
лениям. Одним из них является исследование 
взаимоотношений между инфекцией и иммуни-
тетом, которые реализуются как на местном, так 
и системном уровнях (СВ. Рязанцев и соавт., 
1999; Д.И. Заболотный и соавт., 2001,2006; Д.И. 
Безбах, 2002). По современным взглядам, оцен-
ка гуморального иммунитета включает уровни 
иммуноглобулинов различных классов, антител 
к микроорганизмам и их антигенам, а также к 
собственным тканям, концентрацию цитокинов 
различной направленности, ферментов и проде-
фенсинов. 

Раннее было показано, что при ХПР име-
ются отклонения в содержании цитокинов, им-
муноглобулинов, антител к микробным и ткане-
вым антигенам, которые можно рассматривать 
как защитно-приспособителышге реакции сис-
темного иммунитета. Повышение уровня лакто-
феррина и интерлейкина-1β в сыворотке свиде-
тельствует о достаточно напряженных процес-
сах иммунных и воспалительных реакций и ко-
ррелирует с повышенным уровнем антител к 
микробным антигенам. Одновременное повы-
шенное содержание антител к антигенам алло-
генной соединительной ткани свидетельствует о 
возможной патогенетической связи между реак-
цией организма на микробные и аутотканевые 
антигены, обуславливающей рецидивы в тече-
нии полипозного риносинуита. В связи с изло-
женным, представляется целесообразным испо-
льзовать полученные результаты для иммуноло-
гической оценки эффективности лечения боль-
ных ХПР после удаления полипов и последую-
щей противорецидивной терапии, проводимой 
по различным схемам, что и явилось целью ра-
боты. 

Исследовали сыворотку крови 40 пациен-
тов с ХПР и 12 лиц контрольной группы. Изуча-
ли динамику изменений тех показателей систе-
много иммунитета, которые по исходным дан-
ным имели наибольшие отклонения среди боль-
ных ХПР по сравнению с контролем. Возраст 
обследуемых составлял от 16 до 46 лет, лиц му-
жского и женского пола было примерно поров-
ну. Все больные ХПР были распределены на 5 
подгрупп (по 8 наблюдений в каждой). В первой 
подгруппе больные получали традиционную 
терапию; во второй подгруппе назначали топи-
ческий кортикостероид «Фликсоназе»; в третьей 
подгруппе – проводили стимуляцию иммуните-
та подкожным введением аутомикробной вак-
цины; в четвертой – аутомикробную вакцину 
вводили эндоназально; а в пятой это введение 
сочетали с эндоназальным электрофорезом с 
циклофероном. 

В ходе исследований установлено, что 
при всех видах терапии обнаруживался положи-
тельный терапевтический эффект в отношении 
содержания нейтрофилов. Полученные данные 
свидетельствуют о выраженном противовоспа-
лительном эффекте всех видов проводимой те-
рапии. Содержание В-лимфоцитов, которое бы-
ло повышено у больных ХПР до начала терапии, 
приблизилось к уровню контрольных значений 
в первой и второй подгруппах, где проводилось 
традиционное лечение или терапия с использо-
ванием топических кортикостероидов. Допол-
нительная стимуляция аутовакцинами, особенно 
при подкожном введении микробных аутовак-
цин не приводила к снижению относительного 
количества В-лимфоцитов, что свидетельствует 
о напряженности гуморальных факторов имму-
нитета. 

Между тем восстановление функциональ-
ной активности Т-лимфоцитов и ЕЦК у больных 
ХПР наиболее эффективным было в группе, где 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2008 47

эндоназальное введение аутовакцин сочеталось 
с введением индуктора интерфероногенеза – 
циклоферона. 

Исследование гуморальных факторов си-
стемного иммунитета в виде антител к некото-
рым микробным антигенам и иммуноглобули-
нов различных классов показало, что при ис-
пользованных схемах лечения больных ХПР 
происходило восстановление уровня иммуног-
лобулинов всех классов до уровня контроль-
ных значений и даже выше. 

Обращает на себя внимание повышение 
уровня антител класса G после применения ау-
товакцин как отдельно, так и в сочетании с цик-
лофероном, что представляется вполне законо-
мерным процессом, поскольку аутовакцинация 
является частным вариантом иммунизации и 
практически всегда сопровождается повышени-
ем титров антител. 

Определение уровня антител к микроб-
ным антигенам (стафилококка, стрептококка и 
клебсиеллы) в указанных группах показало, что 
в сыворотке крови больных 1 группы титры ан-
тител мало отличались от исходного уровня, во 
второй группе имели тенденцию к снижению, а 
при проведении аутовакцинации, особенно под-
кожной, напротив, повышались. 

При исследовании уровня иммуноглобу-
линов класса Е, специфических по отношению к 
антигенам золотистого стафилококка (протеин 
А) и Е. coli (липополисахарид (ЛПС)) было ус-
тановлено, что коэффициент превышения де-
грануляции над спонтанной составил в присут-
ствии указанных антигенов у лиц контрольной 

группы 1,3 для ЛПС и больных ХПР до лечения 
3,0 и для протеина А соответственно 1,2 и 2,6. 
Достоверным десенсибилизирующим действием 
в отношении обоих антигенов было применение 
«Фликсоназе», а также эндоназальная вакцина-
ция с циклофероном. 

Дальнейшие исследования были связаны 
с исследованием уровня антител к антигенам 
аллогенной соединительной ткани и анти-
стрептолизина-О. Было установлено, что у 
больных ХПР в исходном состоянии титры 
указанных антител превышали уровни кон-
трольных значений в 2-2,5 раза. Все варианты 
применяемого лечения сопровождались сниже-
нием титров антител к стрептококку и соеди-
нительной ткани, однако наиболее достовер-
ные результаты были получены в группе, в ко-
торой больные получали эндоназальную вак-
цинацию в сочетании с циклофероном. Такая 
же положительная динамика наблюдалась и 
при исследовании уровня ЦИК и содержания 
важнейших цитокинов (интерлейкина-1β и γ-
интерферона) в крови больных ХПР. 

Таким образом, представленные исследо-
вания свидетельствуют о том, что при проведе-
нии у больных ХПР противорецидивного лече-
ния с применением различных вариантов имму-
нокоррекции и иммунотерапии показатели сис-
темного иммунитета имеют наибольшую сте-
пень нормализации и достоверности при ис-
пользовании эндоназальной иммунизации с ис-
пользованием бактериальной аутовакцины в 
сочетании с одновременным применением цик-
лоферона. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ АНТИГОМОТОКСИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ  
ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ РИНОСИНУСИТІВ 

 

Гострі запальні захворювання навколоно-
сових пазух займають значне місце серед захво-
рювань ЛОР органів, приводять до тимчасової 
втрати працездатності, а неадекватне лікування 
веде до розвитку ускладнень, а інколи необхід-
ності проведення невідкладних хірургічних 
втручань . Проблема лікування пацієнтів на гос-
трий синусит залишається актуальною в сучас-
ній отоларингології. Кожний рік питома вага 
захворювань навколоносових пазух у світі збі-
льшується на 1,5-2 % та становить від 13 до 30% 

серед загальної патології ЛОР органів. Наяв-
ність полімедикаментозної алергії у значної кі-
лькості пацієнтів також ускладнює застосування 
багатьох лікарських засобів. Успіх консерватив-
ного лікування хворих на гострі запальні захво-
рювання навколоносових пазух залежить від 
оптимального співвідношення місцевої та зага-
льної терапії.  

Перспективним напрямком в лікуванні 
запальних захворювань ЛОР органів є антиго-
мотоксична терапія. Метою даної терапії є нор-
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малізація гомеостазу, регуляція активності іму-
нної системи і неспецифічної резистентності 
організму, синхронізація діяльності підсистем 
організму та детоксикація тканин. АГТП готу-
ються по гомеопатичній технології із речовин 
рослинного, тваринного та мінерального похо-
дження, а також внутрішньоклітинних каталіза-
торів, нозодів, суіс-органних компонентів, тра-
диційних фармакологічних засобів.  

В нашому дослідженні застосовувались 
такі АГТП: Траумель С, Лімфоміозот, Єуфорбі-
ум композітум, згідно інструкції виробника 
(Heel, Німеччина). 

Метою нашого дослідження було ви-
вчення ефективності лікування хворих на гострі 
синусити із застосуванням антигомотоксичних 
препаратів (АГТП) у поєднанні з традиційними 
методами лікування. 

Матеріали та методи. Під нашим спо-
стереженням знаходилось 60 хворих віком від 
19 до 70 років з діагнозом гострий синусит. У 
всіх пацієнтів проводилось загальне отоларин-
гологічне обстеження, що включало в себе 
огляд, збір анамнезу, передню та задню рино-
скопію, фарингоскопію, непряму ларингоско-
пію, отоскопію. Крім цього всім хворим прово-
дилось бактеріологічне дослідження вмісту з 
порожнини носа або патологічного вмісту з вер-
хньощелепної пазухи на початку та в кінці ліку-
вання, загальноклінічні лабораторні досліджен-
ня (загальний аналіз крові, глюкоза крові, зага-
льний аналіз сечі), рентгенографія або ультра-
звукове дослідження навколоносових пазух, діа-
гностична пункція верхньощелепних пазух при 
необхідності. Пацієнти були умовно розподілені 
на дві однорідні групи за статтю, віком, сомати-
чним станом та перебігом захворювання.  

Після обстеження хворих гострий катара-
льний гайморит був виявлений у 6 хворих, гост-
рий катаральний гайморит з етмоїдитом у – 10, 
гострий гнійний гайморит – у 21, гострий гній-
ний гайморит з етмоїдитом – у 5, гострий гній-
ний гемісинусит – у 9, гострий гнійний гаймо-
рит із фронтитом – у 5 і гострий гнійний панси-
нусит – у 4. У 2 хворих гострий гнійний гаймо-
рит поєднувався з гострим середнім отитом, у 2 
із тубоотитом. 

Всі хворі були розподілені на дві групи. 
До основної групи було включено 30 хворих, 
яким до стандартного лікування були включені 
три антигомотоксичних препарати за наступною 
схемою: 

Траумель С – (ампули 2,2 мл) – в/м 1 раз 
на добу – 5 діб, а потім з 6-ого дня по 1 таблетці 
3 рази на день сублінгвально за 20-30 хв. до їжі; 

Лімфоміозот (краплі 30 мл) – по 10 крапель 
3 рази на день, сублінгвально за 20-30 хвю до їжі; 

Еуфорбіум композитум (спрей для носа) – 
по 2 дози в кожну половину носа 4-5 разів на 
день. 

До контрольної групи було включено 30 
хворих, які отримували стандартну терапію, що 
включала в себе призначення антибактеріально-
го препарату левофлоксацин по 500 мг один раз 
на добу 10 днів per os, місцеві деконгестанти у 
вигляді спрея (нок-спрей), загальні деконгестан-
ти (трайфед, актифед), десенсибілізуючі засоби ( 
лоратадин), протизапальні ( німесіл, німесулід), 
пункції верхньощелепних пазух або промивання 
порожнини носа за Proetz розчинами антисепти-
ків, фізіотерапевтичні процедури (ендоназальні 
інгаляції з протинабряковою сумішшю, СВЧ на 
скати носа). 

Результати та їх обговорення. Контро-
льні огляди хворих проводились щоденно. Паці-
єнти самостійно оцінювали скарги за трибаль-
ною шкалою, де бали розподілялись наступним 
чином: 0 – відсутність ознаки, 1 – незначний 
ступінь вираженості, 2 – помірний ступінь, 3 – 
значний ступінь вираженості.  

Динаміка регресу суб’єктивних скарг па-
цієнтів в процесі лікування (середній бал) у ос-
новній групі пацієнтів відбувалась значно шви-
дше у порівнянні із контрольною групою почи-
наючи з другої доби від початку лікування. 

При проведенні передньої риноскопії у 
пацієнтів основної групи відмічалось значне 
зменшення набряку слизової оболонки носа вже 
на 3 день від початку лікування, в той час як у 
контрольній групі в середньому на 5-у добу. Це 
дозволило скоротити термін застосування міс-
цевих деконгестантів у основній групі до 3 діб. 

Кількість виділень із носа зменшувалась у 
основній групі хворих вже на другий день від 
початку лікування, у контрольній – на 3-4-й 
день. При проведенні лікувальних пункцій вер-
хньощелепних пазух у хворих з гнійними фор-
мами синуситів практично вміст був відсутній 
на 5-ту добу у основній групі хворих, на відміну 
від контрольної – 7-8-й день.  

4 пацієнтам із основної групи з катараль-
ною формою синусита проводилась монотерапія 
АГТП у сполученні із промиванням порожнини 
носа методом переміщення розчинами антисеп-
тиків, антибактеріальні препарати не признача-
лись. При оцінці результатів показники не відрі-
знялися від таких у пацієнтів, що отримували 
антибактеріальні препарати. 

Всім хворим після закінчення лікування 
на 3-5 добу проводились контрольні лаборатор-
ні дослідження крові, сечі та повторне мікробіо-
логічне дослідження вмісту порожнини носа, а 
також рентгенографічне або УЗ дослідження 
навколоносових пазух. 
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Клінічне одужання підтверджувалось ре-
нтгенографією та УЗД навколоносових пазух у 
основній групі у95% хворих, у контрольній у 
92% пацієнтів. 

При проведенні повторного мікробіологі-
чного дослідження у 100% пацієнтів основної 
групи росту патологічної мікрофлори не було, а 
в контрольній групі – у 98%. 

В основній групі хворих побічних реакцій 
на АГТП не спостерігалось. 

Висновки: 
1. При застосуванні АГТП зменшення 

проявів запального процесу відбувається значно 
швидше. що підвищує ефективність лікування 
хворих на гострий риносинусит. 

2. АГТП добре переносяться хворими не 
викликаючи побічних ефектів. 

3. АГТП можуть застосовуватись в ком-
плексному лікуванні хворих на гострі риноси-
нусити. 

 
© Д.І. Заболотний, Т.В. Маляренко, 2008 
 
 
 
 
 
 

Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Т.В. МАЛЯРЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА РИНИТАЛ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ АЛЛЕРГИИ  

У БОЛЬНЫХ КРУГЛОГОДИЧНЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

 

Обследовано 30 больных круглогодичным 
аллергическим ринитом (КАР), принимавших 
препарат в виде монотерапии, согласно рекомен-
даций изготовителя (DHU, Германия) и 10 прак-
тически здоровых доноров. Клинические сим-
птомы КАР в виде ринореи, чихания, зуда в носу, 
затруднения носового дыхания в данной группе 
больных были выражены в приблизительно рав-
ной степени. До и после назначения препарата в 
крови больных определяли уровень иммуногло-
булинов классов M, G, А методом радиальной 
иммунодиффузии в геле, а иммуноглобулины Е 
методом иммуноферментного анализа (реактивы 
«Укрмедсервис», Украина) с использованием 
анализатора Stat-fax-2100 (США). Аналогичным 
методом определяли уровень интерлейкина 13, γ-
интерферона, интерлейкина 4 (200 цитокин, РФ). 

Было установлено, что у значительной 
части больных на ряду с клиническим улучше-
нием, которое оценивалось субъективно паци-
ентами и на основании данных осмотра, в тече-

ние заболевания было отмечено снижение уров-
ня иммуноглобулинов Е до верхних значений у 
доноров. Из других классов иммуноглобулинов 
отмечен более высокий уровень иммуноглобу-
линов G, который мало изменялся после лече-
ния по сравнению с исходными данными. Из 
определявшихся нами цитокинов в сыворотке 
крови до лечения, обращает внимание снижен-
ный уровень γ-интерферона и более высокий, 
чем в группе доноров, интерлейкина-4. Концен-
трация цитокинов у больных после лечения 
(примерно в 75%) не изменилась. Интерлейкин-
13, как фактор, влияющий на продукцию эози-
нофилов, определялся в сыворотке крови в не-
значительных концентрациях. 

Полученные результаты могут свидетель-
ствовать о том, что основное влияние препарата 
Ринитал проявилось в отношении содержания 
иммуноглобулина Е в крови больных КАР, что 
может служить индикатором эффективности 
проводимой терапии. 

 
© Д.И. Заболотный, Т.В. Маляренко, М.Д. Тимченко, 2008 
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Д.І.ЗАБОЛОТНИЙ, Г.Е.ТІМЕН, В.М.ПИСАНКО, Б.М.МИРОНЮК, П.В.ВІННІЧУК, Л.А.КУДЬ,  
Д.Д.ЗАБОЛОТНА, Л.І. КОБЗАРУК , Н.В.ШЕПЕЛЕНКО, В.В.КОБЗАРУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ У ДІТЕЙ 
 

Єдиний спосіб відновлення слуху у глухих 
людей – кохлеарна імплантація (КІ) з наступною 
слуховою реабілітацією. Успіх цього лікування 
багато в чому залежить від віку пацієнта, часу 
виникнення глухоти та часу проведення операти-
вного втручання.  

З 2003 до 2008 року в нашому відділенні 
було прооперовано 73 дитини (46 хлопчиків та 27 
дівчаток) з глухотою в віці від 1 року 6 місяців до 
15 років. Розподіл за віком був таким: 1-3 р. – 29 
чол., 4-5 р. – 25 чол., 6-9 р. – 10 чол., 9-15 р. – 9 
чол. Щодо володіння мовленням: прелингвальна 
глухота – 66 чол., постлингвальна глухота – 7 
чол. Можливі етіологічні фактори були різними: 
патологія вагітності та ведення пологів – 22 ди-
тини, використання аміногликозидних антибіо-
тиків – 9 дітей, гострі респіраторні інфекції в пе-
рші місяці життя – 7 дітей, 1 дитина з множин-
ними аномаліями развитку кінцівок і вродженою 
глухотою, 4 дитини перенесли эпідемічний паро-
тит, 1 дитина із спадковою глухотою та 5 дітей 
після гнійного менингиту. У решти причину ви-
явити було неможливо. 

Відбір хворих на КІ включав тональну по-
рогову або ігрову аудіометрію, реєстрацію коро-
тколатентних слухових викликаних потенціалів, 
тимпанометрию и реєстрацію акустичних рефле-
ксів, комп’ютерну томографію – обов’язково та 
магнітно-резонансну томографию – при наявнос-
ті показань, консультацію психолога. Электроте-
стування (промонторіальный тест) проводили не 
у всіх хворих. Обов’язково брали до уваги відсу-
тність протипоказань для проведення оператив-
ного лікування з боку внутрішніх органів, а та-
кож наявність мотивації у батьків – їх добровіль-
ну згоду на операцію та довгу (роки) післяопера-
ційну реабілітацію.  

 Критеріями відбору дітей для проведення 
кохлеарного протезування були: наявність двобі-
чної глухоти з порогами слуху більше 90 дБ в 
зоні мовленевих частот (500-4000 Гц), пороги 
реєстрації КСВП не менше 90-100 дБ (HL); тим-
панограма типу “A” з обох боків та відсутність 
акустичного рефлекса; наявність порогів слухо-
вих відчуттів при електричному подразненні 
стимулами різних частот (31-1000 Гц), а також 
наявність у батьків мотивації для оперативного 
втручання та наступної реабілітації. 

Всіх дітей прооперовано за класичними 
методиками. Виконували задню тимпанотомію, 
формуровали ложе для імпланта, проводили кох-

леостомію в області основної завитки, вводили 
через кохлеостому активний електрод, а пасив-
ний розміщували під апоневрозом скроневого 
м’яза. Проводили тестування електродів на під-
ставі оцінки стапедіального рефлексу. Після фік-
сації імпланту та електродів рану ушивали. У 59 
пациентів використовували кохлеарний двана-
дцятиканальний імплант фірмы “Med-El” 
(C40+M - 46 чол., Pulsar – 7 чол., C40+ S – 2чол.), 
13 дітям вживили імпланти фірми ”Nucleus” 
(C124M), 1 – “Nucleus” CI 11+11-2M. При інтра-
операційному моніторингу функціонального ста-
ну імпланту у всіх хворих отримано позитивну 
відповідь. 

67 операцій проведено на правому и 6 на 
лівому вусі. У одного хворого через аномальне 
розташування лицьового нерва в правому серед-
ньому вусі виконано повторну операцію на ліво-
му вусі. У одного хворого в зв’язку з інтраопера-
ційною травмою барабанної перетинки одночас-
но з кохлеарною імплантацією виконано мірин-
гопластику. 

 Шви видаляли на 7-8-му добу після опера-
тивного втручання, а на 9-10-ту добу всі пацієнти 
виписані із стаціонару для подальшої слухової 
реабілітації.  

З ранніх ускладнень слід відзначити парез 
мімічних м’язів на стороні втручання в зв’язку з 
інтраопераційним ураженням лицьового нерва у 
5 хворих. У одного з них проведено реоперацию 
з декомпресією лицьового нерва. У всіх хворих 
консервативне лікування супроводжувалось по-
зитивним клінічним ефектом (у 4 повне клінічне 
відновлення).  

Віддалені ускладнення були такими. Через 
рік у одного хворого, в зв’язку з підозрою на хо-
лестеатому, проведено ревізію барабанної поро-
жнини без заміни кохлеарного імпланта. У трьох 
дітей через вихід зі строю кохлеарного імпланту 
проведено реоперацію із заміною протеза.  

Практично всі пацієнти доволі успішно 
проходять слухову реабілітацію. Лише у однієї 
дитини спостерігається негативна динаміка в ус-
піхах при сурдопедагогічних заняттях. Як пока-
зує аналіз успішність сурдопедагогічної реабілі-
тації не залежить від типу кохлеарного протезу та 
клініки, де його прооперовано. Важливим є лише 
вік, в якому виконано операцію. Найбільш успі-
шні пацієнти прооперовані у віці до трьох років. 
Уже через 0,5 року після втручання вони сприй-
мають 100% тональних та мовленевих сигналів. 

 
© Д.І.Заболотний, Г.Е.Тімен, В.М.Писанко, Б.М.Миронюк, П.В.Віннічук, Л.А.Кудь, Д.Д.Заболотна,  
Л.І. Кобзарук, Н.В.Шепеленко, В.В.Кобзарук, 2008  
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Л.В. ЗАБРОДСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСВІД ПРИЗНАЧЕННЯ АМІНОКАПРОНОВОЇ КИСЛОТИ  
ПРИ СПАДКОВОМУ АНГІОНЕВРОТИЧНОМУ НАБРЯКУ 

 

Ми призначали ε-амінокапронову кислоту 
для довготривалого лікування 12 пацієнтів зі 
спадковим ангіоневротичним набряком (САН), 
що мають кількісний дефіцит С1і 25-50 % на 
протязі одного-двох років у дозі 2-4 г/добу, під 
контролем показників аналізу крові (згортання 
крові, тромбоцити). 

Ми також отримали задовільні результати 
використання великих доз амінокапронової кис-
лоти для купування гострого набряку у тієї ж 
групи пацієнтів при не погрожуючих життю ста-
нах (1г кожні 3-4 години), що приймаються per os 
на протязі 12-15 годин. На ранньому етапі набря-
ку таке призначення ефективне, але практично 
безрезультатне, коли набряк вже розповсюдився. 

Нами з’ясовано, що при вмісті С1і від 
25% у сироватці крові призначення ε-
амінокапронової кислоти для довготривалого 
лікування є ефективним per os у дозі 200-400 мг 
на добу. Для купування гострого набряку при-
значається ε-амінокапронова кислота внутріш-
ньовенно крапельно 200,0 мл, потім по 100,0 мл 
кожні 4 години до стабілізації і покращення 
стану. Це вносить доповнення до класичної 
схеми лікування пацієнтів САН в залежності від 
вмісту С1і у сироватці крові. 

Ефективність цих препаратів залежить від 
їх здатності утримувати активний плазмін – ен-
зим, який грає важливу роль в генеруванні вазо-
активного пептиду, відповідального за САН. 

 
© Л.В. Забродська, 2008  
 
 
 
 
 

М.А. ЗАВАЛИЙ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, К.Д. МАЛЫЙ, Н.Г. ШУЛЬЖЕНКО  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ ГАЙМОРИТОВ 
ХЛАМИДИЙНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 

Установление этиологического фактора у 
больных с хроническим рецидивирующим 
гнойным гайморитом является важным вопро-
сом диагностики для правильного выбора так-
тики лечения. Применение новых технологий 
микробиологических исследований у больных 
синуситами позволяет повысить информатив-
ность диагностики, расширить знания пейзажа 
патогенных микроорганизмов. К таким методам 
относится: полимеразная цепная реакция – ПЦР, 
принцип метода заключается в многократном 
размножении специфической последовательно-
сти ДНК. Специфичность и чувствительность 
метода достигает 95-100%. 

Среди многообразия инфекционной пато-
логии верхних дыхательных путей человека 
значимую роль занимает хламидийная инфек-
ция. Она является серьезной проблемой между-
народной и национальной служб здравоохране-
ния вследствие своего широкого распростране-
ния и влияния на уровень здоровья и воспроиз-
водства населения. За последние десять лет от-
мечается увеличение заболеваемости экстраге-

нитальными хламидиозами: проктитами, фарин-
гитами, отитами, пневмониями, конъюнктиви-
тами, болезнью Рейтера. 

Цель работы. Выявить патогенную фло-
ру, которая традиционным способом не обнару-
живалась, у больных с хроническим гнойным 
гайморитом, используя метод ПЦР. 

Материалы и методы. Нами было об-
следовано 58 больных (25 женщин и 33 мужчи-
ны), в возрасте от 19 до 45 лет, с рецидивирую-
щими хроническими гнойными гайморитами, 
сопровождающиеся упорным гноетечением, 
которые находились на лечении в оторинолари-
нгологической клинике КРУ КБ им. Н.А. Сема-
шко. У 14 больных в прошлом была выполнена 
гайморотомия. Наряду с общеклиническим об-
следованием больным проводилась ПЦР-
диагностика с праймерами к фрагменту генома 
криптической плазмиды Chlamydia trachomatis 
размером 207 п.н. 

Забор материала из верхнечелюстной па-
зухи осуществлялся после эвакуации экссудата 
с помощью специального зонда, который вво-
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дили в пазуху через после операционное соустье 
в нижнем носовом ходе у ранее оперированных 
больных или через пункционную иглу у не опе-
рированных больных. 

В результате проведенного исследования 
у 11 больных из 58 человек был определен ге-
ном Chlamydia trachomatis, что составило 19%. 

У 5 больных (3 мужчин и 2 женщины) из 
11 при дополнительном обследовании у гинеко-
лога или уролога была выявлена и урогениталь-
ная хламидийная инфекция (Chlamydia 
trachomatis) у 3-х ранее леченная, более 3-х лет 
назад, у 2-х – выявлена впервые. 

Проведя анализ литературы и полученных 
нами данных, следует отметить, что хламидии 
имеют тропизм к эпителиальным клеткам не 
только мочеполовой системы, конъюнктивы, 
нижних дыхательных путей, но и к клеткам вер-
хних дыхательных путей. Кроме того, размно-
жение хламидий в клетках тканей приводит, в 
конечном счете, к гибели последних. Возбуди-
тель может попадать в кровь, паренхиматозные 

органы и фиксироваться в лимфоидной ткани, 
где может персистировать длительное время, 
вызывая иммунную и аллергическую пере-
стройку в организме и создавая условия для вя-
лого затяжного течения воспалительного про-
цесса. 

Выводы. Выявление этиологического фа-
ктора при хроническом гнойном синусите явля-
ется важным диагностическим критерием. При-
менение современных молекулярно-
биологических методов, таких как ПЦР позво-
ляют повысить информативность микробиоло-
гического исследования. Хроническая хлами-
дийная инфекция может протекать с поражени-
ем различных органов и систем, в том числе 
верхних и нижних дыхательных путей, мочепо-
ловой системы. При обследовании 58 больных с 
рецидивирующим хроническим гнойным гай-
моритом, сопровождающимся упорным гноете-
чением у 11 (19%) человек был выявлен геном 
Chlamydia trachomatis и у 5-ти из них обнаруже-
на урогенитальная хламидийная инфекция. 
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КОМПЛЕКС ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СИНУСИТАМИ НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Воспалительные заболевания околоносо-
вых пазух являются актуальной проблемой кли-
нической оториноларингологии. Это обусловле-
но ростом частоты данной патологии и рециди-
вами заболеваний, приводящими к снижению 
или потере трудоспособности. 

Включение в комплекс терапии синуситов 
этапа санаторно-курортного лечения способст-
вует снижению частоты рецидивов, развития 
риногенных осложнений и перехода острых си-
нуситов в хроническую форму; позволяет об-
легчить течение сопутствующей патологии ниж-
них дыхательных путей. Также следует учиты-
вать, что купирование клинических симптомов 
не исключает сохранение дисфункции или вы-
раженных изменений в слизистой оболочке око-
лоносовых пазух. 

Цель данного исследования – разработать 
комплекс лечения синуситов на этапе реабили-
тации больных перенесших острый гнойный 
синусит и больных хроническим гнойным сину-
ситом в стадии ремиссии. 

Под нашим наблюдением находилось 48 
больных, постоянно проживающих в АР Крым. 
Возраст больных от 20 до 58 лет, из них 27 же-
нщин и 21 мужчина. 18 больных в течение 3-х 
месяцев до начала санаторно-курортного лече-
ния перенесли острый гнойный синусит. Хро-
ническим гнойным синуситом страдали 30 бо-
льных, продолжительность заболевания состав-
ляла не менее трех лет, с рецидивами не реже 
одного раза в год. Лечение проводилось на базе 
реабилитационного оториноларингологического 
отделения санатория «Мисхор», г. Ялта. 

Курс лечения составлял 21 день. Ком-
плекс лечения включал общие и местные мето-
ды. Дыхательная гимнастика в комбинации с 
аэротерапией по II режиму, лечебная физкуль-
тура, терренкур, галотерапия в течение всего 
курса. С третьего дня лечения больные получа-
ли хвойные или жемчужные ванны №10, затем 
контрастный душ с морской водой (tmin 20-150C, 
tmax 38-420C) ежедневно №10. Морские купания 
и гелеотерапия проводились ежедневно в тече-
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ние всего курса лечения (II режим). Кроме того, 
больные получали внутрь «Эноант» по 3 мл 3 
раза в день внутрь в течение всего курса лече-
ния и Синупрет по 1 др. 3 раза в день 10 дней. 

Местно первые десять дней проводили 
носовой душ с 1% раствором морской соли. За-
тем эндоназальный электрофорез с 0,001% рас-
твором мирамистина №10 и ингаляции с мине-
ральной водой «Савлух-Су». 

Кроме ежедневного объективного осмот-
ра, для контроля эффективности лечения прово-
дились следующие клинические и лабораторные 
исследования: определение поверхностной ак-
тивности мукоцилиарной транспортной систе-
мы, содержания фосфолипидов в промывной 

жидкости верхнечелюстных пазух вначале и в 
конце лечения, определение продуктов пере-
кисного окисления липидов в периферической 
крови. 

В результате проведения предложенного 
курса реабилитационного лечения больные от-
мечали субъективное улучшение общего само-
чувствия и нормализацию носового дыхания. 
Исследуемые лабораторные показатели имели 
выраженную положительную динамику. В тече-
ние одного года рецидивы заболевания не на-
блюдались. Таким образом, выполненная работа 
позволяет нам утверждать, что этап реабилита-
ции является важной частью курса лечения си-
нуситов. 
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А.Г. ЗАДОРОЖНА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ, ЛІКУВАЛЬНОЇ Й ЕКСПЕРТНОЇ ТАКТИКИ  
ПРИ УРАЖЕННІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 
 

Характеристики Чорнобильської катаст-
рофи та свідчення про патологію бронхолегене-
вої системи у ліквідаторів наслідків аварії на 
ЧАЕС мають значення у двох вимірах. По-
перше, передбачають неминучу задіяність носо-
вої порожнини як первинного біологічного фор-
посту на шляху радіоактивних речовин (бронхо-
легенева система топографічно дистальніша). 
По-друге, ураження легенів обов’язково відо-
бразиться на функціях носа, своєрідно замкну-
вши «хибне коло» в органах дихання 
(О.М. Науменко, В.П. Терещенко, 2004). 

Метою дослідження було оптимізувати 
діагностичну, лікувальну й експертну тактику 
при ураженні дихальних шляхів у ліквідаторів 
наслідків Чорнобильської катастрофи, виходячи 
із патогенетичної спорідненості хронічних запа-
льних процесів в слизових оболонках носа і 
бронхів таких пацієнтів. 

Матеріали та методи дослідження.  
Матеріали, представлені у даній роботі, 

були отримані при обстеженні та лікуванні 60 
хворих на хронічні риніти та хронічні обструк-
тивні захворювання легенів ліквідаторів наслід-
ків аварії на ЧАЕС (основна група) та 60 хворих 
на хронічні риніти, які не брали участі в будь-
яких заходах по ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС та не мешкали на контрольованих тери-
торіях (пересічні кияни). Ця група хворих роз-

глядалась в якості нозологічного контролю 
(групи порівняння) щодо пацієнтів-ліквідаторів. 
Всього обстежено 120 хворих.  

Застосовано наступні методи досліджен-
ня: клінічні, інструментальні, лабораторні, мор-
фологічні (оглядові гістологічні, селективні гі-
стохімічні, електронномікроскопічні) та статис-
тичні. Патоморфологічні дослідження здійснені 
на базі Інституту екологічної патології людини 
(директор – д.мед.н., проф. В.П. Терещенко) 
спільно зі співробітниками цієї установи. 

Встановлено, що зміни в слизових оболон-
ках носа й бронхів у ліквідаторів наслідків Чор-
нобильської катастрофи були односкерованими. 
На відміну від пересічних ЛОР-хворих, хроніч-
ному риніту в учасників ліквідації наслідків ава-
рії на ЧАЕС були притаманні наступні клініко-
морфологічні особливості: а) поєднання всіх їх 
різновидів з хронічними обструктивними захво-
рюваннями легенів; б) інше співвідношення но-
зологічних форм, де у пацієнтів-ліквідаторів були 
вищими щодо пересічних хворих показники ат-
рофічного (у 14,7 разів) й алергічного (втричі) 
ринітів, а нижчими – гіпертрофічного (у 1,8 рази) 
і нейровегетативної форми вазомоторного рині-
тів; в) прояви недостатності запальної та імунної 
відповідей у слизових оболонках носа й бронхів.  

При порівняльному аналізі структурних 
змін у слизових оболонках носа й бронхів у па-
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цієнтів-ліквідаторів документовані порушення 
відтворення популяцій диференційованих епіте-
ліоцитів через виразну патологію камбіальних 
елементів; інтенсифікація інволюційних проце-
сів; гіпореактивність запалення з пригніченням 

ексудативного компоненту та домінування про-
дуктивних процесів; прогресуючий характер і 
переважаюча необоротність патологічних змін 
із-за їх взаємного обтяження. 
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Воспалительные заболевания околоно-
совых пазух (ОНП) – риносинуситы (PC) сос-
тавляют наибольший удельный вес в оторино-
ларингологической практике (М.С. Плужников, 
Г.В. Лавренова, 1990). Согласно последним эпи-
демиологическим исследованиям острым PC 
страдает от 5 до 15% взрослого населения (А.И. 
Крюков и соавт., 2001), при этом ежегодно от-
мечается рост этого заболевания на 1,5-2% (С.З. 
Пискунов, Г.З. Пискунов, 1991). К основным 
причинам этих тенденций относят селекцию ан-
тибиотикорезистентных штаммов микрооргани-
змов, аллергизацию пациентов, иммунологичес-
кие нарушения в организме (Д.И. Заболотный и 
соавт., 1997). 

Острый PC является наиболее частым ос-
ложнением респираторно-вирусных инфекций и 
с одинаковой частотой встречается во всех 
возрастных группах (V. Lund et al., 1997). Об-
следование пациентов с симптомами острого 
респираторного заболевания (ОРЗ) длительно-
стью более 48 часов показало наличие рентгено-
логических признаков PC в 87% случаев (J. 
Gwantney et al., 1994). 

Однако использование системных анти-
биотиков в начальной стадии заболевания явля-
ется бесперспективным, т.к. воспалительный 
процесс обусловлен именно вирусной инфекци-
ей. И лишь в 1-2% случаев течение ОРЗ ослож-
няется бактериальным синуситом (Л.А. Лучи-
хин, Т.С. Полякова, 2004). В подавляющем бо-
льшинстве случаев лечение ВПРС осуществляется 
в амбулаторных условиях, что значительно де-
шевле и удобнее для пациента. Основным его 
принципом является комплексность, предусмат-
ривающая этиотропность и патогенетическую 
направленность. 

Под нашим наблюдением находилось 22 
пациента с острым PC в возрасте от 18 до 43 
лет, проходивших амбулаторное лечение в ЛОР-

кабинете медицинского центра «Клиника се-
мейной медицины». Всем больным проводилось 
общеклиническое обследование, включавшее 
выяснение жалоб, сбор анамнеза, оториноларин-
гологическое и лабораторное обследование, рен-
тгенографию ОНП в прямой проекции. В 15 
случаях был диагностирован верхнечелюстной 
синусит, в том числе у 6 больных – двухсто-
ронний, у 4 больных – гемипансинусит, еще у 3 
– фронтит. У 13 пациентов PC был экссудатив-
ным, у 9 – катаральным. У 17 больных (77,3%) 
PC развивался после предшествующей ОРВИ, у 
3 пациентов PC был связан с зубоче-люстной 
патологией (одонтогенный верхнечелюстной), 
еще у 2 - с переохлаждением. 

Для улучшения дренажной функции соус-
тий ОНП всем больным назначались сосудосу-
живающие препараты, муколитики. Для эва-
куации экссудата из ОНП лишь у 3 пациентов 
выполнялась пункция верхнечелюстной пазухи, 
у 6 больных для этого был использован синус-
катетер ЯМИК, еще у 4 – метод перемещения 
жидкостей по Proetz. 

С целью эрадикации возбудителя в ОНП 
всем больным эмпирически назначались анти-
биотики. Выбор препарата производился на ос-
нове данных о преобладающих возбудителях 
заболевания и их резистентности. Таковыми при 
острых PC являлись Streptococcus pneumoniae и 
Haemophilus influenzae, реже Staphylococcus 
aureus и Streptococcus pyogenes. При легком и 
сред нетяжелом течении PC препаратами выбора 
являлись ингибиторзащищенные пенициллины 
(амоксициллин/клавуланат, аугментин), цефа-
лоспорины П-Ш поколения. Основу терапии со-
ставлял пероральный прием. При тяжелом тече-
нии PC лечение начиналось с парентерального, 
предпочтительно внутривенного введения тех же 
препаратов и по мере улучшения состояния, как 
правило на 3-4 день, переходили на пероральный 
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прием (ступенчатая терапия). Длительность ле-
чения PC в среднем составляла 5-7 дней, при 
тяжелом течении – до 10 дней. 

Эффективность проводимой терапии оце-
нивалась по динамике общего состояния (сни-
жение температуры тела, прекращение головных 
болей), нормализации риноскопической картины 
(ослабление отека слизистой оболочки, прекра-
щение патологических выделений из области 
носовых ходов, восстановление носового дыха-
ния), показателей общеклинического исследо-
вания крови и мочи. 

С учетом приведенных критериев эффек-
тивности полное выздоровление в сроки до 2-х 
недель было достигнуто у 18 пациентов 

(81,8%). У 2 пациентов с одонтогенным верх-
нечелюстным синуситом потребовалось до-
полнительное лечение у челюстно-лицевого 
хирурга, еще 2 больных с экссудативным фрон-
титом были направлены в стационар в связи с 
необходимостью пункции и введения дренажа 
в лобную пазуху. 

В заключение следует отметить, что зна-
ние проблемных этиологических факторов при 
острых PC позволяет выработать правильную 
схему эмпирического этиотропного лечения, 
спланировать оптимальный алгоритм антибак-
териального воздействия в амбулаторных усло-
виях, чем обеспечивается клинический эффект и 
экономическая выгода. 
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ПРИМЕНЕНИЯ НПВС «ДЕНЕБОЛ» В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМ  
СИНДРОМОМ В ОТОЛАРИНГОЛОГИИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

Цель – оценка клинической эффективно-
сти и безопасности перорального применения 
препарата ДЕНЕБОЛ в лечении пациентов с 
болевым синдромом в отоларингологии.  

Денебол (рофекоксиб) – нестероидный про-
тивовоспалительный препарат, высокоселектив-
ный (специфический) ингибитор фермента цикло-
оксигеназы – 2(ЦОГ-2), который играет важную 
роль в формировании боли и воспаления.  

Материалы и методы. За период с сен-
тября 2005 по март 2008 года с применением 
«Денебола» нами было пролечено 173 больных 
с различной ЛОР-патологией. Больные были 
разделены на 4 группы. Формирование групп 
исследуемых пациентов было проведено сле-
дующим образом: в первую группу вошло 64 
пациента с острым синуитом, а во вторую – 45 
больных с патологией наружного слухового 
прохода (33 пациента с наружным диффузным 
отитом и 12 – с фурункулом), в третью – 52 па-
циента с переломом костей носа (из них 32 – 
ятрогенные, во время ринопластики) и четвер-
тую группу составили 12 больных с диагнозом: 
«Хронический тонзиллит» с болевым синдро-
мом после тонзилэктомии в позднем послеопе-
рационном периоде. 

Клинический диагноз ставили на основа-
нии интерпретации синдромов и признаков, 
принятых в клинической оториноларингологии. 

В обследование не были включены паци-
енты с повышенной чувствительностью к рофе-
коксибу и другим НПВП в анамнезе, больные 
бронхиальной астмой и сахарным диабетом, а 
также, лица, перенесшие инсульт или/и ин-
фаркт.  

Всем больным проводилось выполнение 
общего анализа крови и исследование функции 
печени до и после лечения. 

Пациентам 1-2 групп Денебол (рофекок-
сиб) производства фирмы MILI Health Care, 
Ltd.(Великобритания) назначался в дозе 25 мг 1 
раз в день перорально в течение 5-10 дней. Кро-
ме этого больные получали соответствующее 
лечение: антибиотики – ингибиторозащищен-
ные пенициллины в среднетерапевтической до-
зе, топические деконгестанты, муколитики. 

При переломах костей носа Денебол на-
значали по следующей схеме: 50 мг однократно 
с 3-х суток после операции (ринопластики или 
репозиции) в течение 5 дней. Особенности до-
зировки денебола у больных с переломами кос-
тей носа объясняются более выраженным боле-
вым синдромом и значительно большей первич-
ной альтерацией. Пациенты также получали па-
рентерально цефалоспорины ІІІ-го поколения, 
дегидратационные средства, гемостатики. При-
ём обезболивающих препаратов у всех пациен-
тов ограничивался однократным внутримышеч-
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ным введением наркотических анальгетиков в 
первую ночь после операции. 

Пациенты 4-й группы начинали прием 
денебола с 5-8-х суток после тонзилэктомии при 
наличии болевого синдрома, который не сопро-
вождался специфической клинической симпто-
матикой. Дозировка составляла 12,5 мг (пол-
таблетки) 1 раз в день. Продолжительность 
приема обычно не превышала 7-10 дней.  

Результаты. Контроль за динамикой ле-
чения осуществлялся на основании субъектив-
ных критериев (жалобы больных) и по данным 
осмотра (снижение отека мягких тканей). 

Клиническая эффективность применения 
препарата «Денебол» при лечении пациентов с 
острым синуитом составила 93,75 % (выздоров-

ление и клиническое улучшение; средняя оцен-
ка эффективности составила 2,7 по 3-х бальной 
шкале), у пациентов с заболеваниями слухового 
прохода – эти показатели составили, соответст-
венно – 91 % и 2,4 балла. Среди пациентов с 
преломами костей носа клиническая эффектив-
ность применения препарата «Денебол» соста-
вила 89 % и 2,3 балла, а после тонзилэктомии – 
92% и 2,5 балла, соответственно. 

За период лечения во всех группах паци-
ентов не было зафиксировано ни одного случая 
побочного действия препарата. 

Выводы. Денебол является эффективным 
и безопасным патогенетическим средством для 
купирования болевого синдрома в отоларинго-
логии. 

 
© Д.А.Зинченко, 2008  
 
 
 
 

Д.А.ЗИНЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

РЕСПИРАТОРНЫЕ ФТОРХИНОЛОНЫ В ТЕРАПИИ СРЕДНИХ ОТИТОВ  
И БАКТЕРИАЛЬНЫХ РИНОСИНУИТОВ 

 

Целью нашего исследования было оце-
нить эффективность и безопасность перораль-
ного применения препарата «Тебрис» в лечении 
пациентов с средними отитами и бактериальны-
ми синуитами по клиническим и бактериологи-
ческим эффектам.  

ТЕБРИС (Гатифлоксацин) – лекарствен-
ный препарат из группы фторхинолонов IV по-
коления, обладающий выраженной антибакте-
риальной активностью к широкому диапазону 
грамотрицательных и грамположительных мик-
роорганизмов, которые имеют этиологическое 
значение при данной патологии.  

Исследуемый препарат применялся в со-
ставе комплексной терапии пациентов с выше-
указанной патологией, которые проходили ле-
чение на базе отделения воспалительных забо-
леваний ЛОР-органов, а также отделения ЛОР-
скорой помощи Института отоларингологии им. 
проф. А.С. Коломийченко АМН Украины за пе-
риод с марта 2005 по март 2008 года. Формиро-
вание групп исследуемых пациентов было про-
ведено следующим образом: первая группа на-
считывала 39 больных с острым средним отитом 
и 16 пациентов с обострениями хронического 
отита, во вторую группу вошли 35 больных с 
острым и 54 больных – с обострениями хрони-
ческого бактериального синуита. 

Среди обследуемых не было пациентов по-
сле перенесенных хирургических вмешательств на 

околоносовых пазухах, а также больных с инди-
видуальной непереносимостью препарата.  

Клинический диагноз ставили на основа-
нии интерпретации синдромов и признаков, 
принятых в клинической оториноларингологии. 
До начала лечения у всех пациентов брали маз-
ки с последующим проведением микробиологи-
ческого обследования с определением видового 
состава микрофлоры (назального секрета и от-
деляемого из среднего уха) и определением её 
чувствительности к антибиотикам, в том числе к 
гатифлоксацину. Пациенты обеих групп полу-
чали 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 соот-
ветствующее лечение – топические деконге-
станты, нестероидные противовоспалительные 
средства, муколитики. Пациентам с средним 
отитом назначалось закапывание ушных капель 
(нормакс или отофа), а больным с синуитами 
выполнялись пункции гайморовых пазух и про-
мывание полости носа и носоглотки по Пройцу.  

По результатам микробиологического 
исследования выявлена достаточно высокая 
чувствительность выделенной микрофлоры к 
гатифлоксацину – чувствительные штаммы от 
всех выделенных микроорганизмов составили 
87 % у пациентов с отитом и 73 % - с синуитом. 

Купирование обострения или улучшение 
состояния достигнуто в первой группе (отит) у 
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48 из 55 пациентов (87,3 %) и во второй группе 
(синуит) – у 72 из 89 пациентов (80,9 %). 

При суммировании результатов терапев-
тической эффективности Гатифлоксацина было 
выявлено, что ему присуща высокая эффектив-
ность в лечении пациентов всех исследуемых 
групп: средняя оценка эффективности в баллах 
была выше 2 при максимальной оценке в 3 бал-
ла (2,4 и 2,2 балла, соответственно). 

 Во время лечения с применением ТЕБ-
РИСа нами не наблюдались случаи побочного 
действия препарата. 

Вывод: препарат из группы респиратор-
ных фторхинолонов «Тебрис» производства 
компании MILI Health Care, Ltd является высо-
коэффективным и безопасным средством в те-
рапии пациентов со средним отитом и бактери-
альным синуитом. 

 
© Д.А.Зинченко, 2008  
 
 
 
 
 

Р.Д. КАРАЛ-ОГЛЫ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОЖОГ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ГЛОТКИ, ЯЗЫЧКА, НАДГОРТАННИКА,  
ПОСЛЕ «ЛЕЧЕНИЯ» САМОГОНОМ 

 

Известно, что ожоги вызванные действи-
ем некоторых химических веществ называются 
химическими. А одной из причин химических 
ожогов слизистых оболочек полости рта являет-
ся проглатывание по ошибке или с суицидной 
целью едких щелочей (нашатырного спирта, 
каустической соды) или концентрированных 
кислот (уксусной, азотной и др.). В доступной 
нам литературе мы не нашли описания острой 
реакции – ожога, который возник после еже-
дневного «лечения» самогоном, в связи с чем 
приводим наше наблюдение. 

Больная Щ., 55 лет обратилась к отола-
рингологу с жалобами на резкие боли в глотке, 
усиливающиеся при глотании, першение, чувст-
во инородного тела, речь имела признаки гнуса-
вости, температура – 37,5°. Выяснилось, что 
пациентка страдала хроническим тонзиллитом, 
а соседка порекомендовала в качестве лечебного 
средства ежедневные полоскания самогоном. 

Схема «лечения»: 2 столовые ложки са-
могона, 1 столовая ложка подсолнечного масла - 
полоскания 3 раза в день с экспозицией до 5 ми-
нут. На пятые сутки у больной появились чувст-
во неловкости при жевании и умеренные боли в 
глотке, В последующие дни после очередного 
полоскания боли в глотке стали усиливаться. И 
когда на 10 день полоскания у пациентки поя-

вились выше указанные жалобы – она вынужде-
на была обратиться к ЛОР-специалисту. 

При осмотре слизистая оболочка задней 
стенки глотки у пациентки была ярко-красного 
цвета с наличием 2-х пузырей, один диаметром 
до 5 мм, другой – до 4 мм (ожог I-II степени). 
Отмечалась умеренная отечность язычка. Пе-
редние небные дужки были гиперемированы, 
инфильтрованы, надгортанник также гипереми-
рован, инфильтрирован, голосовые связки – 
обычной окраски, подвижны при фонации 

Лечение: щадящая диета (измельченная, 
мягкая и прохладная пища). В течение 7 дней 
аэрозоль Биопарокса 3 раза в день, а также аэро-
золь «Аква марис» 1 раз в день. После еды Ли-
собакт по 2 таблетки 3 раза в день (6 дней). Из 
антигистаминных препаратов – лоратадин по 1 
таб. 1 раз в день (5 дней). 

После соответствующего лечения воспа-
лительный процесс в глотке, язычка и в области 
надгортанника купировался на 6 сутки. В даль-
нейшем больной по поводу хронического тон-
зиллита рекомендована – криотонзиллотомия. 

Интерес данного наблюдения заключает-
ся в том, что у пациентки появились признаки 
химического ожога I-II степени в области зад-
ней стенки глотки, язычка и надгортанника по-
сле «лечения» самогоном. 

 
© Р.Д. Карал-оглы, 2008  
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В.П. КАЛИНКИН, В.П. ГОНЧАРУК, Н.А. КАЛИНКИНА, Е.И. НАЗАРУК,  
Л.С. ШУТОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

АНТРОХОАНАЛЬНЫЕ ПОЛИПЫ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

Данные литературы убедительно свиде-
тельствуют, что полипозный риносинусит не 
однотипный процесс в полости носа и околоно-
совых пазухах. В связи с этим подход к лечению 
должен быть дифференцированным. 

Антрохоанальные полипы являются след-
ствием местных причин, в основе которых ле-
жит нарушение аэродинамических свойств воз-
душной струи, проходящей через носовой ход. 
Такими причинами являются шипы и гребни 
перегородки носа, направляющие поток воздуха 
в средний ход, в частности в область задней 
фонтанеллы. Непосредственное попадание воз-
душной струи в пазуху приводит к развитию 
мукозного воспаления с образованием псевдо-
кист, что приводит к формированию хоаналь-
ных полипов. Помимо этого гипертрофия пе-
реднего отдела средней раковины вызывает 
блок остиомеатального комплекса и воспаление 
в передней группе решетчатых клеток с после-
дующим распространением на другие пазухи. 
Такой синусит склонен к хроническому течению 
и развитию полипов. В связи с вышеизложен-
ным противорецидивное лечение данной формы 
полипозного риносинусита должно заключаться 
в полном удалении полипа из пазухи и измене-
нии аэродинамики в полости носа, что достига-
ется коррекцией внутриносовых структур (пере-
городка носа, структуры остиомеатального ком-
плекса). 

С 2005 года в нашем отделении пролече-
но 68 пациентов с данной патологией в возрасте 
от 23 до 68 лет. Длительность заболевания со-
ставляла от 1 до 7 лет. Во всех случаях процесс 
носил односторонний характер. Все больные 
были обследованы по единому алгоритму, 
включающему общеклинические и инструмен-
тальные методы исследований. Особое внима-
ние уделялось обследованию зубочелюстной 
системы для исключения одонтогенной приро-
ды, которая наиболее часто является причиной 
одностороннего гнойно-гиперпластического 
процесса в околоносовых пазухах. Всем боль-
ным были произведены рентгенконтрастное ис-
следование верхнечелюстных пазух на стороне 

локализации полипов, что позволяло судить о 
выраженности полипозного процесса в пазухе, а 
иногда и локализации начального роста полипа. 
Следует отметить, что одонтогенной причины 
полипозного процесса в пазухе не было выявле-
но ни в одном случае. В противовес этому, прак-
тически у всех больных были выявлены нару-
шения архитектоники полости носа: деформа-
ции перегородки носа, гиперпластические изме-
нения на переднем конце средней носовой рако-
вины и по краю крючковидного отростка, ви-
карная гипертрофия средней носовой раковины 
вследствие смещенной носовой перегородки, 
conchae bullozae. Всем больным было проведе-
но оперативное лечение, включавшее гайморо-
томию и удаление хоанального полипа. Поми-
мо этого проводилась коррекция внутриносо-
вых структур: удаление гребней и шипов пере-
городки носа, малоинвазивные вмешательства 
на структурах остиомеатального комплекса. 
Данный объем оперативного вмешательства 
проводился всем больным молодого и среднего 
возраста, ввиду возможного рецидива хоаналь-
ного полипоза (по опыту прошлых лет), в то же 
время у лиц старше 65 лет мы ограничивались 
только удалением хоанального полипа без гай-
моротомии. Интраоперационно было отмечено, 
что у 72 % пациентов место прикрепления нож-
ки полипа локализовалось на передней и лате-
ральной стенках пазухи, в то время как изме-
нений слизистой оболочки в области альвео-
лярной бухты не было отмечено ни в одном 
случае. В послеоперационном периоде прово-
дилась только симптоматическая терапия до 
момента купирования реактивных явлений в 
полости носа. Отдаленные результаты были 
изучены через 1-2-3 года у 58 больных, среди 
которых рецидивов отмечено не было, что сви-
детельствует о целесообразности данной так-
тики лечения. Приведенные данные свидетель-
ствуют о роли нарушений внутриносовых 
структур в патогенезе развития антрохоаналь-
ных полипов и необходимости их коррекции 
для предупреждения рецидива данного заболе-
вания. 

 
© В.П. Калинкин, В.П. Гончарук, Н.А. Калинкина, Е.И. Назарук, Л.С. Шутова, 2008  
 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2008 59

А.Ф.КАРАСЬ, Г.А.КАРАСЬ, Ю.В.МИНИН, Г.В.ЛАТЫШЕВСКАЯ, Л.Д. КРИВОХАТСКАЯ,  
Л.Л.ЛУКАШ, Е.М. СУХОРАДА (КИЕВ, УКРАИНА) 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ 
ИНЪЕКЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ КУЛЬТИВИРОВАННЫХ АЛЛОГЕННИХ 

ФИБРОБЛАСТОВ В ЕКСПЕРИМЕНТЕ 
 

С целью изучения возможностей исполь-
зования культивируемых фибробластов в рекон-
структивно-восстановительной хирургии в дан-
ной работе было проведено морфологическое 
исследования состояния мышечных структур 
после инъекционного введения культивирован-
ных аллофибробластов в голень лабораторных 
мышей.  

Исследования проведены на 20 белых не-
линейных мышах обеих полов, возрастом до 4 
месяцев, массой 18-22 г. при соблюдении Пра-
вил проведения экспериментов на животных. 
Фибробласты мышей получали в Институте мо-
лекулярной биологии и генетики НАН Украины 
и вводили в мышцы задней левой лапки 1 млн 
клеток в 0,05 мл 4% раствора желатина. Для 
контроля в аналогичный участок мышцы правой 
лапки вводили адекватное количество раствора 
желатина или такой же объем изотонического 
раствора хлорида натрия. С целью профилакти-
ки сепсиса животным на протяжении 5 суток 
внутримышечно вводили антибиотик (цефтри-
аксон на новокаине) в дозе 0,5 мг на мышь. По-
сле эксперимента у животных забирали кусочки 
мышц и обрабатывали по общепринятой в мор-
фологии методике. 

В результате проведенных исследований 
препаратов мышц, окрашенных гематоксилином 
и эозином, на 3 день после введения фибробла-
стов выявлялись участки разрыхления соедини-
тельнотканных структур, обнаруживалась круг-
локлеточная инфильтрация, что свидетельство-
вало о явлениях отека и развитии воспалитель-
ной реакции. Особое внимание при этом при-
влекало наличие своеобразных клеточных конг-
ломератов с компактно расположенными мно-
гочисленными фибробластами, многие из кото-
рых были в состоянии деления.. Клетки в таких 
клеточных конгломератах были окружены уп-
лотненной эозинофильной субстанцией и доста-
точно плотно прилегали к мышечным волокнам.  

Обнаруженное прилипание клеток к пуч-
кам мышечных волокон с учетом данных лите-
ратуры (Роговая О.С. и соавт., 2004.; Петров 
А.Н., 2007; Wang H.J. et al., 2004) может быть 
обусловлено свойством фибробластов в процес-
се функционирования к активному взаимодей-
ствию со средой, образованию контактов с вне-
клеточным матриксом, их сродством к субстра-

ту и способностью самим вырабатывать матрикс 
в виде коллагена.. В то же время наличие плот-
ного эозинофильного межклеточного вещества 
может быть объяснено уплотнением желатино-
вой субстанции, служившей внеклеточным мат-
риксом, с которым вводили фибробласты, и ко-
торая в последующем создавала благоприятное 
микроокружение и обеспечивала функциониро-
вание введенных клеток. 

На 7 сутки после введения культивиро-
ванных фибробластов с желатином в зоне инъ-
екции наблюдалось наличие многочисленных 
фибробластов, явлений клеточной инфильтра-
ции и выраженной клеточной пролиферации с 
образованием сосудов. Характерным при этом 
было наличие выраженного эозинофильного 
межклеточного вещества и активации миобла-
стов на границе мышечных волокон и приле-
гающей зоны развития грануляционной ткани, 
что выражалось в их набухании, повышении 
базофилии их ядер и цитоплазмы. 

Приведенные факты свидетельствуют о 
жизнеспособности, высокой функциональной, 
пролиферативной и синтетической активности 
фибробластов введенных с раствором желатина. 
Кроме того, обнаруживаемое наличие межкле-
точного вещества может свидетельствовать о 
его важной роли в структурно образовательной 
функции фибробластов, что также подчеркива-
ется многочисленными исследователями. Выяв-
ленная активация миобластов может свидетель-
ствовать в пользу повышения структурно обра-
зовательных процессов и непосредственного 
укрепления мышечной ткани.  

Через 14 дней после введения фибробла-
стов с раствором желатина на препаратах дан-
ной серии опытов отмечалось развитие соеди-
нительной ткани с сохранением явлений проли-
ферации клеточных элементов, выраженной 
фибробластической реакцией и наличием выра-
женных межклеточных структур. Аналогично 
наличие новообразованной соединительной 
ткани имело место и на 30 сутки исследования. 

Таким образом, результаты проведенных 
экспериментальных морфологических исследо-
ваний свидетельствуют о том, что при инъекци-
онном введении культивированных аллогенных 
фибробластов в мышцы голени они сохраняют 
высокий уровень функциональной, пролифера-
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тивной и синтетической активности и способст-
вуют новообразованию соединительной ткани. 
Использование при введении клеток раствора 
желатина в качестве субстрата выявляет важную 
его роль в качестве внеклеточного матрикса, 
способствует лучшему сохранению и функцио-

нированию фибробластов, а также более выра-
женному образованию соединительной ткани, 
что определяет перспективность введения фиб-
робластов в растворе желатина для пластиче-
ских и реконструктивно-восстановительных 
операций. 

 
© А.Ф.Карась, Г.А.Карась, Ю.В.Минин, Г.В.Латышевская, Л.Д. Кривохатская, Л.Л.Лукаш, Е.М. Сухорада, 2008 
 
 
 
 
 

С.А.КАРПИЩЕНКО, О.Е.ВЕРЕЩАГИНА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ФИБРОЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
 

Среди современных методов исследова-
ния гортани одно из важных мест занимает фи-
броларингоскопия, ставшая неотъемлемым эта-
пом осмотра. Трансназальная фиброларинго-
скопия позволяет детально осмотреть гортань в 
физиологическом ее состоянии, в процессе ды-
хания, фонации, акте глотания, оценить состоя-
ние подголосового отдела, позволяет оценить 
дыхательную и фонаторную функции гортани. 
В отличие от непрямой ларингоскопии фибро-
ларингоскопия выполнима практически у всех 
больных. Доступны осмотру все отделы горта-
ни, часто необозримые при непрямой ларинго-
скопии.  

На кафедре оториноларингологии 
СПбГМУ имени акад. И.П.Павлова в течение 
длительного времени рутинно выполняется фи-
броларингоскопия. Кроме обычного осмотра в 
процессе фонации, обычного и форсированного 
дыхания, для оценки труднообозримых анато-
мических областей гортани и гортаноглотки мы 
применяем ряд тестов в процессе выполнения 
видеофиброларингоскопии. Для осмотра гор-
танных желудочков торец эндоскопа подводим 
в непосредственную близость к гортанному же-
лудочку, затем зажимаем пациенту нос пальца-
ми и просим его сделать форсированный выдох 
через нос. Во время проведения данной пробы 
происходит повышение внутригортанного дав-
ления, что приводит к расправлению гортанных 
желудочков и позволяет произвести полноцен-
ный их осмотр.  

Для детального осмотра валлекул мы ис-
пользуем следующий тест. Ассистент произво-
дит пальпацию шеи в области верхних отделов 
гортани, наблюдая за смещением мягких тканей 
внутреннего пространства гортаноглотки на эк-
ране. После обнаружения проекции валлекулы, 

деликатно смещая гортань в сторону, удается 
механически сместить надгортанник кзади от 
корня языка. При этом валлекула становится 
полностью обозрима.  

Ряд вспомогательных методик мы исполь-
зуем для оценки подвижности голосовых скла-
док. Измерение угла передней комиссуры явля-
ется удобным объективным критерием расхож-
дения голосовых складок при вдохе, и может 
быть использовано у больных с односторонни-
ми парезами и параличами гортани. При макси-
мально глубоком вдохе голосовые складки рас-
ходятся максимально. В случае увеличения угла 
между голосовыми складками, по отношению к 
исходному значению, на фоне лечения можно 
говорить о положительной динамике восстанов-
ления подвижности и, следовательно, об эффек-
тивности лечения. При неизменных значениях 
угла в различные промежутки времени, можно 
говорить об отсутствии динамики либо стойком 
нарушении подвижности голосовой складки.  

В диагностике анкилоза перстнечерпало-
видных суставов и нейрогенных нарушений по-
движности голосовых складок, при фиброла-
рингоскопии производится пальпация шеи в 
области перстнечерпаловидных суставов и бо-
ковые смещения гортани. При наличии пассив-
ной подвижности суставов, происходит смеще-
ние черпаловидных хрящей относительно друг 
друга и межчерпаловидного пространства, что 
позволяет говорить о нейрогенной природе за-
болевания. Отсутствие подвижности суставов во 
время пальпации доказывает наличие анкилоза 
перстнечерпаловидных суставов. 

Предложенные эндоскопические тесты 
могут использоваться рутинно в широкой прак-
тике, и не требуют специальной подготовки от 
врача, владеющего фиброларингоскопией. 

 
© С.А.Карпищенко, О.Е.Верещагина, 2008  
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С.А.КАРПИЩЕНКО, Ю.В.ИВАНОВ, М.А.АЛЬ-АКМАР (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА  
ПРИ ИНТРАСИНУСАЛЬНЫХ КИСТАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 

Одонтогенные кисты бокового отдела 
верхней челюсти по мере роста, обусловленного 
повышением гидростатического давления, от-
тесняют или разрушают костную перемычку, 
отделяющую их от верхнечелюстного синуса, 
врастают в него. Рост кисты происходит и в го-
ризонтальном направлении, что часто сопрово-
ждается резорбцией костной ткани пародонта 
соседних зубов. При таких кистах операция 
цистэктомии – удаления оболочки кисты приво-
дит к повреждению сосудисто-нервного пучка 
соседних зубов, что требует проведения эндо-
донтического лечения. Попытка отделить слизи-
стую оболочку верхнего свода кисты часто со-
провождается перфорацией дна синуса. Альтер-
нативой операции цистэктомии является опера-
ция цистооростомии – удаление боковой стенки 
кисты. Опасность повреждения интактных зубов 
и возникновения перфорации дна синуса при 
этой операции исключается. Однако недостатком 
операции цистооростомии является то, что после 
её проведения возникает полость, в которой за-
держиваются остатки пищи. Этого недостатка 
лишена операция цисто-рино-синусостомия, при 
которой полость одонтогенной кисты, имеющей 
эпителиальную выстилку, объединяется с поло-
стью верхнечелюстного синуса, а дренирование 
этой «объединенной» полости осуществляется 
через искусственно создаваемое соустье синуса с 
нижним носовым ходом.  

Однако отдалённые результаты этой опе-
рации изучены не достаточно.  

В клинике челюстно-лицевой хирургии 
СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова в период с 
1997 по 2006 год было прооперировано 266 
больных с наличием кист в верхнечелюстных 
пазухах (2% от общего числа больных обратив-
шихся в период с 1997-2006 год). У 99 больных 
с одонтогенными и не одонтогенными кистами 
верхней челюсти, прорастающими в верхнече-
люстной синус, при клинико-рентгенологичес-
ком обследовании не было выявлено признаков 
синусита.  

Среди больных хроническим одонтоген-
ным верхнечелюстным синуситом без ороан-

трального сообщения у 43 больных были выяв-
лены фолликулярные кисты в верхнечелюстном 
синусе, у 124 больных – радикулярные кисты, 
прорастающие в верхнечелюстной синус. 

На основании анализа данных обследова-
ния больных с так называемыми одонтогенными 
интрасинусальными кистами перед операцией, 
во время операции и в послеоперационном пе-
риоде сделаны следующие выводы. 

Одонтогенные кисты бокового отдела 
верхней челюсти, оттесняющие и разрушающие 
дно верхнечелюстного синуса, являются доста-
точно часто встречающейся патологией. 

Операция цисто-рино-синусостмия является 
относительно малотравматичным вмешательст-
вом, позволяющим сохранить соседние интакт-
ные зубы, осуществить ревизию верхнечелюст-
ного синуса с удалением патологически изме-
нённой слизистой оболочки и, если это необхо-
димо, выполнить зубосохраняющую операцию 
на «причинном» зубе. 

 Для оценки состояния оперированной 
верхнечелюстной пазухи по поводу одонтоген-
ных кист мы проводим эндоскопическое иссле-
дование. Задача исследования состоит в изуче-
нии и анализе отдалённых результатов хирурги-
ческого лечения.  

 При осмотре изучается состояние слизи-
стой оболочки в полости верхнечелюстного си-
нуса через операционное соустье в нижнем но-
совом ходе. Мы используем эндоскопы диамет-
ром 4 мм с различными углами зрения (0°, 30°, 
70°).  

Также планируется определять частоту и 
степень рубцевания после операционного соус-
тья и зависимость от хирургической техники.  

 При проведении риноскопии больным в 
сроки от 1 года и более после операции с ис-
пользованием эндоскопа, во многих случаях 
выявлялась патология со стороны полости носа 
в виде: не устранённых искривлений носовой 
перегородки, гипертрофии носовых раковин, 
рубцовых изменений слизистой оболочки в об-
ласти искусственного соустья вплоть до полно-
го его заращения. 

 
© С.А.Карпищенко, Ю.В.Иванов, М.А.Аль-Акмар, 2008  
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В.В.КИЗИМ, С.К.БОЕНКО, Н.С.ПАВЛЕНКО, А.П.РЫБАЛКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

РОЛЬ ПРОКИНЕТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ  

 

Причиной целого ряда заболеваний верх-
них дыхательных путей является гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Согласно 
классификации ВОЗ, ГЭРБ – хроническое реци-
дивирующее заболевание, обусловленное нару-
шением моторно-эвакуаторной функции гастро-
эзофагеальной зоны и характеризующееся спон-
танным или регулярно повторяющимся забра-
сыванием в пищевод желудочного или дуоде-
нального содержимого, что приводит к повреж-
дению дистального отдела пищевода. 

Однако гастроэзофагеальный рефлюкс 
(ГЭР) в норме не приводит к поражению слизи-
стой оболочки пищевода, так как включаются 
физиологические механизмы защиты (в первую 
очередь – антирефлюксная барьерная функция 
гастроэзофагеального соединения и нижнего 
пищеводного сфинктера). В то же время даже 
единичные воздействия агрессивного содержи-
мого желудка и двенадцатиперстной кишки на 
слизистую оболочку гортани и глотки при пато-
логическом, т.н. ларингофарингеальном реф-
люксе (ЛФР), могут вызывать хроническое вос-
паление верхних дыхательных путей. Это, как 
правило, связано со структурной либо функцио-
нальной несостоятельностью нижнего пище-
водного сфинктера (НПС). 

Целью нашего исследования было со-
вершенствование комплексной терапии у боль-
ных с хроническими фарингитами, хронически-
ми ларингитами и гранулемами гортани на фоне 
патологического гастроэзофагеального рефлюк-
са. 

Материалы и методы. Нами наблюда-
лось 95 пациентов с хроническими воспали-
тельными заболеваниями верхних дыхательных 
путей: хроническими фарингитами - 41 (43,2%), 
хроническими ларингитами – 23(24,2%), грану-
лемами гортани – 31 (32,6%). Учитывались жа-
лобы, анамнез, данные объективного (фаринго-, 
гипофаринго-, непрямой ларингоскопии) и до-
полнительных методов обследования (по пока-

заниям – ФГДС с рН-метрией). Жалобы пациен-
тов были разделены на две группы: гастроэнте-
рологические (изжога, отрыжка кислым, боль в 
эпигастрии, тошнота, рвота, вздутие живота, 
горечь во рту, боль и жжение за грудиной) и 
оториноларингологические (дисфония, оталгия, 
болезненность при глотании, примесь крови в 
слюне, охриплость, ощущение «комка» в горле, 
хронический кашель, першение в горле, повы-
шенное отхождение мокроты). Все больные бы-
ли консультированы гастроэнтерологом, по по-
казаниям- неврологом. 

Результаты и обсуждение. Гастроэнте-
рологические жалобы предъявляли 69 больных 
(72,6%). После консультации гастроэнтеролога 
и дополнительных методов исследования, диаг-
ноз ГЭРБ установлен у 27 (28,4%) обследован-
ных, которым назначена соответствующая тера-
пия. 39 (41,05%) больным, со скудными гастро-
энтерологическими жалобами и отсутствием 
изменений при ФГДС, на фоне нормальных по-
казателей рН пищевода и желудка, наряду со 
стандартной противовоспалительной терапией 
заболеваний верхних дыхательных путей, ex 
juvantibus были назначены прокинетики (домпе-
ридон 40 мг в сутки). При динамическом на-
блюдении на протяжении 2-х месяцев у 28 
(71,8%) больных этой группы отмечалось стой-
кое улучшение. 

Выводы. У 60,9% больных с хрониче-
скими воспалительными заболеваниями верхних 
дыхательных путей имеет место ЛФР, что, веро-
ятно, обусловлено недостаточностью НПС. 
Включение прокинетиков в схему лечения хро-
нических рецидивирующих заболеваний верх-
них дыхательных путей на фоне патологическо-
го рефлюкса позволило достичь стойкого поло-
жительного эффекта. Проблема ларингофарин-
геального рефлюкса в оториноларингологиче-
ской практике является весьма актуальной и 
требует дальнейшей разработки диагностиче-
ских критериев. 

 
© В.В.Кизим, С.К.Боенко, Н.С.Павленко, А.П.Рыбалко, 2008  
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ОЛ.ОМ.КІЦЕРА, ОЛ.ОЛ.КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

РОЛЬ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА В СВОЄЧАСНОМУ ВИЯВЛЕННЮ 
ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

 

В практиці оториноларинголога часто-
густо бувають випадки, коли на підставі змін у 
верхніх дихальних шляхах можна запідозрити 
ендокринологічну патологію. Передусім це сто-
сується характерних змін з боку верхніх диха-
льних та травних шляхів при АІТ (автоімунному 
лімфоцитарному тироїдиті), коли в 90…98% 
випадків можна спостерігати збільшення язико-
вого мигдалика, аж до його контакту з надгор-
танником, гіперемію з синюшнім відтінком його 
лімфоїдної тканини, розширення судин на пове-
рхні цього мигдалика. При супутньому гіпоти-
розі спостерігається також драглистий набряк 
голосових складок і дисфонія, а при високому 
титрі антитироїдних антитіл (1:640…1:1280) – 
також набряк слизової оболонки носа (мікседе-
ма носа і гортані). 

Ці зміни, передусім – зміни в ділянці язи-
кового мигдалика пояснюються результатами 
паралельного дослідження рівня антитіл до тка-
нини щитовидної залози, а також – до язикового 
мигдалика і тканин м’якого піднебіння. 

Дослідження проводилися у понад 200 
хворих на АІТ та у 20 здорових осіб контрольної 
групи за допомогою тесту Бойдена (посередня 
аглютинація еритроцитів в присутності специ-
фічних антитіл). З’ясовано, що ріст рівня анти-
тіл до язикового мигдалика здебільшого випе-
реджує підвищення рівня антитироїдних анти-
тіл, що пояснюється збереженням щитовидною 
залозою імунного зв’язку з місцем її первинного 
розвитку. 

Рецидивні фурункули, в т.ч. носа і вуха, 
за нашими спостереженнями (22 особи) насува-
ють підозру на цукровий діабет, яка в 20…30% 

підтверджується лабораторними дослідження-
ми.  

Особливо слід відзначити, що майже у 
всіх випадках (7 з 8 пацієнтів) злоякісного нек-
ротичного зовнішнього отиту, які нам довелося 
спостерігати, синьогнійна інфекція розвивалась 
на тлі діабету, що його було вперше виявлено 
при цілеспрямованому обстеженні в ендокрино-
логічному диспансері. Лише інтенсивна антиба-
ктерійна терапія фторхінолонами при доконеч-
ній корекції рівня цукру в крові дозволила до-
битися одужання цих хворих. В одному випадку 
злоякісний зовнішній отит спостерігався у осо-
би з вторинним імунодефіцитом на ґрунті іму-
носупресивної терапії. 

На підставі отриманих даних рекоменду-
ється звернути особливу увагу на хворих, які 
мають «нетипові» скарги на дискомфорт, від-
чуття «клубка» в горлі. Виявлення у них змін, 
передусім в ділянці язикового мигдалика зо-
бов’язує оториноларинголога скерувати хворого 
на обстеження до ендокринолога. Виявлені ж 
оториноларингологом набрякові зміни в ділянці 
голосових складок у осіб, що лікуються з при-
воду гіпотирозу, або перенесли операцію на щи-
товидній залозі часто є першою ознакою недо-
статності замісної гормональної терапії. Конста-
тація рецидивного фурункульозу будь-якої ло-
калізації, а, тим більше, злоякісного зовнішньо-
го отиту зобов’язує оториноларинголога ініцію-
вати дослідження крові на цукор і консультацію 
ендокринолога. 

Таким чином, оториноларинголог може в 
низці випадків спостерігати прояви ендокрин-
них хвороб і сприяти їх своєчасному виявленню. 
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В.В.КІЩУК, К.А.ЛОБКО, А.Д.ЛОБКО (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

СТАНДАРТ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 
 

Терапія ЛОР-захворювань у вагітних за-
лишається світлою плямою у структурі отори-
ноларингології. Поодинокі спроби лікування 
були запропоновані у 80-90-х роках минулого 
сторіччя. Для терапії запальних захворювань 
вуха, глотки та біляносових пазух у вагітних 

була застосована нафталанотерапія, введення 
пелоїдину при пункції гайморових пазух, тонзи-
лектомія на пізніх строках вагітності, пеніцилін, 
стрептоміцин у вигляді ін’єкцій та еритроміцин 
per os. Але ці методи лікування не знайшли ши-
рокого використання під час вагітності, а засто-
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сування ототоксичних антибіотиків взагалі за-
боронено на сьогоднішній день. Пам′ятаючи про 
негативний вплив гнійно-запальних захворю-
вань ЛОР-органів на перебіг вагітності та наслі-
док пологів, підтверджений рядом досліджень, є 
необхідність подальшого пошуку засобів най-
більш ефективного впливу на запальний процес, 
які не мають негативного впливу на стан вагіт-
ної та плід. Аналізуючи дані анамнезу жінок з 
обтяженим перебігом вагітності та пологів, ви-
явлено високу частоту інфекційних та інфекцій-
но-алергічних захворювань, особливо хронічно-
го тонзиліту (ХТ), скарлатини, пієлонефриту, 
ГРВІ. Частота ХТ у пацієнток з недоношуван-
ням вагітності в 2,5 рази частіше, ніж у жінок, 
які народили в термін. А тому ХТ під час вагіт-
ності не тільки можна, але й треба лікувати. Але 
чітко треба виважити кожний крок лікування, 
враховуючи побічні дії ліків. 

 Запропонований нами стандарт лікуван-
ня ХТ під час вагітності має декілька особливо-
стей: по-перше схема лікування є комплексною, 
препарати, які входять до її складу дозволені 
для використання під час вагітності (згідно ін-
струкції виробника). Схема лікування включає: 

1. Масаж мигдаликів: шпательний масаж 
№5 чередуємо з вібромасажем №5 через день. 

2. Промивання лакун мигдаликів розчи-
нами антисептиків №10. 

3.Змащування мигдаликів «Сангвірітрі-
ном», чередуючи через день з масляним розчи-
ном хлорофіліпту, «Стоматидином» №10. 

4. Зрошування піднебінних мигдаликів 
спреєм «Тімсал» по дві дози на кожний №10. 

5.Розсмоктування таблеток «Ефізол» (або 
«Себідин») по одній чотири рази на день 10 
днів. 

6.Прийом вагітною per os вітамінів, іму-
ностимулюючих та десенсибілізуючих препара-
тів. 

7. Правильний режим дня (нормалізація 
сну, режиму праці та відпочинку, прогулянки на 
свіжому повітрі), раціональне харчування. 

8. Самостійно вагітна два рази в день (в 
обід і ввечері, після їжі або за годину до їжі) 
виконує полоскання горла антисептичними роз-
чинами, чередуючи їх між собою: «Ротокан», 
«Стоматидин», «Фітодент», «Сангвірітрін» 
(розводячи їх згідно рекомендацій фірми вироб-
ника на інструкції). 

9. Фізіотерапевтичні процедури: тубус – 
кварц носу №.8. 

- По-друге: курс лікування триває десять 
днів, що є оптимальним для досягнення позити-
вних лабораторних показників, та може бути 
проведений як в умовах стаціонару, так і в ам-
булаторних умовах. 

 - По-третє: індивідуальний підбір об’єму 
лікування в залежності від терміну вагітності, 
спостереження весь період вагітності. Вагітна, 
яка пройшла курс лікування в першому тримес-
трі у другому триместрі проходить десятиден-
ний курс самостійного лікування, який включає 
полоскання глотки антисептичними розчинами, 
чередуючи їх між собою тричі на день. У тре-
тьому триместрі курс лікування необхідно по-
вторити з лікарем. Ми рекомендуємо повторити 
курс лікування безпосередньо перед пологами. 
Особливістю схеми є те, що ми проводимо лише 
місцеве лікування. Кількість проведених проце-
дур 5–8 (визначає лікар індивідуально: при на-
явності великої кількості патологічного вмісту у 
лакунах піднебінних мигдаликів до 8 процедур). 
Якщо ж вагітна жінка пройшла курс лікування у 
другому триместрі вагітності, то в третьому ми 
повторюємо курс лікування у 35-36 тижнів, ви-
користовуючи для цього схему для самостійних 
процедур, розраховану на десять днів. Вагітні, 
які звертаються у третьому триместрі вагітності, 
проходять повний курс лікування за вищепри-
веденою схемою.  

Запропонована нами схема лікування ХТ 
під час вагітності набула широкого використан-
ня в практиці за рахунок легкого застосування, 
позитивної динаміки лабораторних показників 
та загальних і місцевих симптомів.  

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

Т.В.КЛИМАНЦЕВА, М.Ю.БОБОШКО, А.И.ЛОПОТКО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНОГО ДИСБАЛАНСА ПРИ ВАЗОМОТОРНЫХ ТУБООТОПАТИЯХ 
И РИНОСИНУСОПАТИЯХ 

 

К настоящему времени установлен факт 
морфо-функциональной целостности слизистых 
оболочек слуховой трубы, носа, околоносовых 

пазух, носоглотки (Крюков А.И., 2002; Бобошко 
М.Ю., Лопотко А.И., 2003; Cingi C., Altin F., 
2005). Эти зоны характеризуются общностью 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2008 65

иннервации, в том числе автономной (вегетати-
вной). Дисбаланс вегетативной нервной систе-
мы (ВНС) приводит к возникновению дисфунк-
ций в виде вазомоторных тубоотопатий и рино-
патий. Взаимосвязь между степенью нарушения 
проходимости полости носа, дисфункцией слу-
ховой трубы и дисбалансом ВНС недостаточно 
изучена, а имеющиеся данные противоречивы. 
Это объясняется сложностью диагностики веге-
тативной дисфункции, необходимостью специа-
льного оснащения и методологического обеспе-
чения исследований.  

С целью изучения влияния ВНС на состо-
яние слуховой трубы и полости носа нами об-
следовано 63 человека, из них 35 мужчин и 28 
женщин, средний возраст обследуемых составил 
55,4±6,1 лет. В I группу вошли 13 (20,6%) паци-
ентов с двусторонними вазомоторными тубоо-
топатиями. Вторую группу пациентов составили 
19 человек (30,2%) с сочетанной патологией – 
вазомоторными тубоотопатиями и риносинусо-
патиями. Контрольную группу составил 31 
(49,2%) соматически здоровый человек.  

Для оценки вегетативного статуса всем 
пациентам проводилось исследование вариабе-
льности ритма сердца, позволяющее количест-
венно охарактеризовать состояние автономного 
баланса. ЛОР осмотр дополнялся объективной 
оценкой носового сопротивления флоуметром с 
регистрацией максимальной скорости носового 
инспираторного потока, тональной пороговой 

аудиометрией, импедансной аудиометрией. 
Кроме того, всем пациентам проводилось кли-
нико-лабораторное и функциональное исследо-
вание с целью исключения соматической пато-
логии, способной оказать влияние на вегетатив-
ный статус. 

Результаты исследования показали, что в 
группе контроля преобладала эйтония: равнове-
сный баланс между симпатическим и парасим-
патическим отделами нервной системы (HF 
63,6±29,8; SDDN 42,9±6,4; RMSD 14,95±3,1). 
Установлен факт значимого (p< 0,05) преобла-
дания парасимпатических влияний в I и II груп-
пах по сравнению с контрольной (HF 
253,4±118,4; SDDN 68,6±17,8; RMSD 51,1±15). 
Вегетативный дисбаланс в группе с сочетанной 
патологией характеризовался как преимущест-
венно парасимпатикотонический тип (преобла-
дание вагусных влияний) по сравнению с паци-
ентами первой группы, в которой выявлен пара-
симпатический тип дисбаланса ВНС. Функцио-
нальные пробы позволили выявить и заинтере-
сованность надсегментарных центров ВНС в I и 
II группах. 

Полученные данные позволяют сделать 
вывод о наличии вегетативного дисбаланса в 
виде парасимпатикотонических преобладаний 
при вазомоторных тубоотопатиях и риносину-
сопатиях. Выявлена существенная роль вегета-
тивной дисфункции в патогенезе этих состоя-
ний. 

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

А.П.КОВАЛИК, Н.П.КОВАЛИК, Д.В.БЕРЕГОВИЙ, Д.Д.БЕРЕГОВИЙ 
(ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК; УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ  
НАБРЯКОВО-ПОЛІПОЗНИЙ ЛАРИНГІТ (ЛАРИНГІТ РЕЙНКЕ) 

 

В лікуванні хворих на хронічний набря-
ково-поліпозний ларингіт (ларингіт Рейнке) за-
стосували десенсибілізувальну терапію (тавегіл, 
діазолін, тощо) в комплексі з електрофорезом на 
гортань діпроспану. Пацієнтам рекомендували 
зменшення голосового навантаження, а також 
повне виключення паління. Електрофорез з діп-
роспаном здійснювали з анода в безперервному 
режимі при силі постійного струму 1 мА на ді-
лянку гортані (проекція щитоподібного хряща). 
Під нашим спостереженням знаходилося 64 хво-
рих на поліпи голосових складок (ларингіт Рей-
нке), із них осіб чоловічої статі 46 і жіночої – 18. 

Вік хворих від 32 до 69 років. Усі пацієнти були 
курильщиками з тривалим стажем. У більшості 
хворих (53) поліпи локалізувались на обох голо-
сових складках і лише у 11 – на одній.  

Для зручності користування патологічний 
процес в гортані ми розділили на три ступені: I 
ступінь (невеликий поліп) – поліпознозмінений 
край однієї або обох голосових складок у вигля-
ді крайового набряку, що не перевищує в на-
йширшій його частині 1-2 мм; II ступінь (поліп 
середньої величини) – поліп, що виступає в про-
світ гортані на 3-4 мм; III ступінь (великий по-
ліп) – поліпи, які звужують просвіт гортані, ви-
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ступають в гортань на 6-7 мм і викликають яви-
ща стенозу.  

Із 64 спостережуваних хворих поліпи I 
ступеню виявлені у 23 осіб, II – у 30 і III ступе-
ню – у 11 пацієнтів. В залежності від способу 
використання електрофорезу хворі були розді-
лені на дві групи: пацієнтам I групи (30 осіб) 
електрофорез з діпроспаном проводили 1 раз в 
день по 10 хв щоденно протягом 10 днів, хворим 
II групи (34) – щоденно 2 рази на день (вранці і 
ввечері в 17 год) по 10 хв протягом 6 днів. По 
віку, статі, тривалості захворювання і пошире-
ності поліпів групи були ідентичні.  

Аналізуючи результати проведеного ліку-
вання хворих першої групи, нами відмічено, що у 
пацієнтів з I ступенем поширеності поліпів вони 
зникли у 6 (із 12) і зменшились більше ніж у 2 
рази – у 4. У пацієнтів з II ступенем поширеності 
поліпів вони зникли у 2 (із 15) і зменшились – у 
9. Неефективним виявилося лікування у 4 осіб. 

У хворих другої групи з I ступенем поши-
реності поліпів вони зникли у 8 (із 13) і змен-
шились більше ніж у 2 рази – у 5. У II стадії по-
ширеності поліпів зникнення їх відмічено у 4 (із 
15) і зменшення більше ніж у 2 рази – у 10. Не-
ефективним було лікування у 1 хворого. У 11 
пацієнтів з III ступенем поширеності поліпів, 
незалежно від методики використання електро-
форезу, хоч і відмічено їх зменшення (голосова 
щілина розширювалась), проте ні у одного хво-
рого поліпи не зникли повністю, або ж зменши-
лись до такої мірі, коли б можна було обійтись 
без хірургічного втручання.  

Кращі результати лікування отримані у 
тих пацієнтів, яким застосували електрофорез з 
діпроспаном 2 рази на день протягом 6 днів. 

Запропонована нами методика може 
бути рекомендована для лікування хворих на 
ларингіт Рейнке з I і II ступенем поширеності 
поліпів. 

 
© А.П.Ковалик, Н.П.Ковалик, Д.В.Береговий, Д.Д.Береговий, 2008  
 
 
 
 
 

А.П.КОВАЛИК, П.В.КОВАЛИК, Д.В.БЕРЕГОВИЙ, О.В.ГОВДА, Д.Д.БЕРЕГОВИЙ  
(ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК) 

МІКРОФЛОРА ГОРТАНІ У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ І ХВОРИХ  
РУБЦЕВИМ СТЕНОЗОМ ГОРТАНІ 

 

Одним із факторів, що сприяє розвитку 
рубцевого стенозу гортані після хірургічного 
втручання на ній, є запальний процес в після-
операційний період, викликаний мікрофлорою 
верхніх дихальних шляхів. Бактеріальна флора 
слизової оболонки окремих відділів верхніх 
дихальних шляхів вивчена досить досконало, 
особливо приносових пазух, горла, порожнини 
носа. В той же час, мікрофлора слизової обо-
лонки гортані у здорових людей, а також у 
хворих на рубцевий стеноз гортані практично 
не вивчена. 

Мета роботи: вивчення загального кількі-
сного бактеріального і грибкового обсіменіння і 
видового складу автохтонної і алохтонної мік-
рофлори слизової оболонки гортані у здорових 
людей і хворих на рубцевий стеноз гортані. 

Під нашим спостереженням було 40 здо-
рових людей і 55 хворих на рубцевий стенозом 
гортані віком від 32 до 67 років. Із 55 хворих у 
30 рубцевий стеноз виник після хірургічного 
втручання на гортані з приводу паралітичного 
стенозу, у 23 – після резекції гортані з приводу 
злоякісного ураження і у 2 – після травми шиї. 

Загальна щільність мікробних популяцій 
на слизовій оболонці гортані у здорових осіб 
становила 2672±614 КУО/мл, у хворих, оперо-
ваних в минулому з приводу злоякісної пухлини 
гортані, - 19375±2103 КУО/мл, а у пацієнтів, 
яким проведені хірургічні втручання на гортані 
з приводу паралітичного стенозу або травми 
шиї, - 17510±1983 КУО/мл. Із отриманих даних 
видно, що щільність мікробних популяцій на 
слизовій оболонці гортані у хворих на рубцевий 
стеноз була у 8,5 разів більшою, ніж у здорових 
людей. 

У здорових людей на слизовій оболонці 
гортані частіше всього виявлялись стафілококи, 
стрептококи, нейсерії і значно рідше – корінеба-
ктерії, ентеробактерії і гриби роду Candida. 
Всього виділено і ідентифіковано 106 штамів 
мікроорганізмів, які належали до 27 видів. У 
хворих на рубцевий стеноз гортані виявлено 
такі ж види аеробних мікроорганізмів, що і у 
здорових людей, однак частота їх виділення бу-
ла набагато більшою. Так, загальна щільність 
нейсерій перевищувала у 12 разів, грибів роду 
Candida – у 9, стафілококів – у 6. У хворих на 
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рубцевий стенозом гортані розвивався дисбак-
теріоз, при якому домінували Neisseria flava, 
Staph. aureus, Staph. epidermidis, Strept. haemoli-
ticus и Candida albicans. Визначення мікробного 

пейзажу при рубцевому стенозі гортані має 
практичне значення при проведенні профілак-
тики і лікування гнійно-септичних ускладнень 
після хірургічного втручання на гортані.  

 
© А.П.Ковалик, П.В.Ковалик, Д.В.Береговий, О.В.Говда, Д.Д.Береговий, 2008 
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(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛАЗЕРНЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ГОРТАНИ 

И ВЕРХНИХ ОТДЕЛАХ ТРАХЕИ 
 

Лазерный луч в качестве хирургического 
инструмента позволяет точно осуществлять рас-
сечение тканей и коагуляцию сосудов, что обес-
печивает сухое операционное поле и минималь-
ное повреждение окружающих тканей, а также 
минимальный отек и меньшее рубцевание в по-
слеоперационном периоде, быстрое безболез-
ненное заживление. Это дает несомненные пре-
имущества при вмешательствах в области дыха-
тельных путей (ДП), но мощный поток энергии 
лазерного излучения создает анестезиологичес-
кие проблемы и необходимость защиты пациен-
та, а иногда и персонала операционной. 

Анестезиологические проблемы лазерных 
вмешательств в области ДП включают невоз-
можность использования обычных эндотрахеа-
льных трубок и необходимость применения ин-
суффляционных устройств малого диаметра с 
последующими трудностями вентиляции легких 
и поддержания газообмена; возможность восп-
ламенения эндотрахеальных трубок и катетеров 
при непреднамеренном дистанционном или ко-
нтактном воздействии на них лазерного луча; 
ограничения для использования дыхательных 
смесей с высоким содержанием кислорода и 
закиси азота из-за их способности поддерживать 
горение; ограничения для надглоточных инжек-
ционных устройств, располагаемых выше голо-
совой щели из-за риска аспирации крови, опера-
ционного материала и дыма и осложнений в по-
слеоперационном периоде; неудобства исполь-
зования металлических и защищенных металли-
ческой фольгой эндотрахеальных трубок и кате-
теров. 

Проблемы, связанные со струйными ме-
тодами вентиляции легких и проведением тота-
льной внутривенной анестезии включают риск 
гипоксических и гиперкапнических нарушений 
из-за ограничений контроля функции дыхания 

при использовании открытых систем подачи 
дыхательного газа, а также связанные с этим 
гемодинамические и неврологические расстрой-
ства; трудности поддержания необходимой глу-
бины анестезии и миоплегии для иммобилиза-
ции операционного поля; необходимость быст-
рого восстановления сознания и кашлевого реф-
лекса после окончания лазерного вмешательст-
ва; высокий риск баротравмы при нарушении 
выдоха и избыточном давлении в дыхательных 
путях. 

Более чем двадцатилетний опыт примене-
ния НИАГ-лазера в ЛОР клинике СПбГМУ по-
зволяет говорить о создании методов анестезии 
и хирургических техник, обеспечивающих вы-
сокий уровень безопасности выполнения эндос-
копических лазерных вмешательств в гортани и 
верхних отделах трахеи.  

1. Использование лазерного инструмен-
тария контактного и импульсного действия по-
вышает точность воздействия и сводит к мини-
муму случайные повреждения здоровых тканей 
и инсуффляционных катетеров, практически 
исключает риск термических ингаляционных 
осложнений. 

2. Адекватный газообмен осуществляет-
ся вентиляцией через катетер малого диаметра, 
располагаемый интраларингеально, что создает 
достаточный подход к объекту вмешательства, 
или транстрахеально, когда риск повреждения 
катера фактически отсутствует, а доступ наилу-
чший. 

3. Высокочастотная струйная вентиляция 
сжатым воздухом или кислородом обеспечивает 
адекватный газообмен при использовании фик-
сируемого интраларингеального или транстра-
хеального катетера. 

4. Управляемая тотальная внутривенная 
анестезия может обеспечить быстрое пробужде-
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ние и необходимый контроль дыхательных пу-
тей. 

Несмотря на высокий уровень безопасно-
сти лазерных эндоскопических вмешательств в 
области ДП, существуют некоторые нерешен-
ные проблемы, касающиеся повышения уровня 

мониторинга витальных функций во время ане-
стезии, особенно у больных с выраженной об-
струкцией и тяжелой сопутствующей патологи-
ей, требующей специальных режимов вентиля-
ционной поддержки и методов анестезиологи-
ческой защиты. 

 
© Л.В.Колотилов, М.С.Плужников, С.А.Карпищенко, В.Е.Павлов, 2008  
 
 
 
 
 

Н.А.КОМАШКО (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ВИЯВЛЕННЯ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ХВОРИХ  
НА ХРОНІЧНИЙ РИНОСИНУСИТ 

 

Частота виявлення герпесвірусної інфекції 
за останні роки значно виросла, що зумовлено як 
покращенням методів діагностики даних захво-
рювань, так і збільшенням кількості інфікованих. 
За даними глобального огляду герпес - вірусних 
досліджень, інфікованість і захворюваність люд-
ства з року в рік зростає більш ніж на 10 % , а 90 
% дорослого та дитячого населення в усіх краї-
нах світу інфіковані одним або кількома серова-
ріантами вірусів герпесу. В вітчизняній літерату-
рі є тільки поодинокі повідомлення з приводу 
герпесвірусної інфекції в практиці отоларинголо-
гів, але етіологічна роль цих вірусів в розвитку 
запальних ЛОР-захворювань ще не доведена. 

Метою даної роботи було виявити частоту 
враження респіраторного епітелію порожнини 
носа та при носових пазух групою герпес вірусів, 
а саме вірусом Епштейн-Барр (ВЕБ), у хворих на 
хронічний риносинусит за допомогою викорис-
тання реакції імуноферментного аналізу (ІФА) та 
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

У ЛОР-відділенні Івано-Франківської об-
ласної клінічної лікарні згідно мети нами прове-
дено обстеження 120 пацієнтів віком від 17 до 48 
років із хронічним риносинуситом в стадії загос-
трення, із них чоловіків – 49, жінок – 71. Давність 
захворювання коливалась від 1 до 7 років. Сере-
дня частота загострень була 2,4 рази на рік. 

Діагноз хронічного риносинуситу визна-
чався на підставі комплексного обстеження, яке 
включало скарги хворих, анамнез захворювання, 
об’єктивне отоларингологічне та ендоскопічне 
обстеження, рентгенографію додаткових пазух 
носа. Інфікування ВЕБ встановлювалось на ос-
нові ПЛР та ІФА досліджень. Матеріалом дослі-
дження був респіраторний епітелій носової по-
рожнини та сироватка венозної крові. Зішкріб 

брали за допомогою спеціального зонду зі щіто-
чкою для забору матеріалу біля середнього но-
сового ходу без попередньої анемізації та зне-
болення.  

Для ідентифікації вірусу Епштейн-Барра 
використовували набір для реакції імуноферме-
нтного аналізу Вектор-Бест (Новосибірськ, Ін-
ститут імунології, РФ). Результат вважався по-
зитивним при виявленні lgG до ВЕБ (NA-lgG 
або EA-lgG) більше граничного значення опти-
чної щільності, що становить в нормі 0,299. 

Для визначення активності процесу, пер-
систуючих, латентних та рецидивуючих форм, 
використовували набір для полімеразної ланцю-
гової реакції Амплісенс (Москва, РФ). Дана реа-
кція є найбільш чутливим методом, який дозво-
ляє виявити ДНК вірусу герпес групи шляхом 
ідентифікації генома останнього. Результат вва-
жався позитивним при виявленні генома віруса 
Епштейн-Барр або негативним при відсутності 
останнього. 

За даними реакції імуноферментного ана-
лізу у 90 хворих на хронічний риносинуїт із 120 
(75%) виявлено lgG до ВЕБ. За даними поліме-
разної ланцюгової реакції, у 68 хворих із 90 
(75,5%) – ПЛР «позитивна» до ВЕБ, у 22 хворих 
(24,5%), реакція була «негативна» до ВЕБ. У 41 
хворого (60,3%) із позитивною ПЛР до ВЕБ 
спостерігаються високі титри lgG – 2,116-5,961 
(при нормі 0,299 ОД). У 27 хворих (39,7%) тит-
ри lgG знаходяться в межах 0,603-1,316 ОД. 
Отримані дані свідчать про досить високий рі-
вень інфікованості хворих на риносинуїт ВЕБ, 
що дозволяє зробити припущення про його мо-
жливу роль в ґенезі цих захворювань, а також 
свідчать про необхідність проведення у даної 
групи хворих антивірусної терапії. 

 
© Н.А.Комашко, 2008  
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А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СТАН ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ УКРАЇНИ ЗА 2007 РІК 
 

 В 2007 році в Україні працювало 711 ди-
тячих оториноларингологів (в 2006 – 723). По-
казник забезпеченості становить 0,13 на 1000 
дитячого населення (в 2006 – 0,11). Найвищий 
показник в м. Севастополь – 0,38, м. Києві – 
0.26. Найнижча забезпеченість в Волинській, 
Закарпатській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях (0,07). Штатних посад – 835, зайнятих – 
787, занятих основними працівниками 681. 
Укомплектованість штатних посад по Україні 
94,31% (основними працівниками – 81,56%). 
47,5 посади є вакантними по Україні, 154 – за-
йняті не основними працівниками. Кваліфіка-
ційну категорію мають 537 (75,5%) дитячих 
оториноларингологів. Атестація обласних спе-
ціалістів проводиться в МОЗ України. Всі лікарі 
перед атестацією проходять передатестаційні 
курси.  

 На кафедрі дитячої оториноларингології, 
аудіології та фоніатрії Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені 
П.Л.Шупика, яка є опорною з дитячої оторино-
ларингології та сурдології проводиться спеціалі-
зація з дитячої оториноларингології (5 і 2 міс) та 
сурдології (2 міс), курси тематичного удоскона-
лення з дитячої оториноларингології, сурдології, 
фоніатрії (1 міс) та отохірургії (2 тижні). В гру-
дні 2007 року було відновлено інтернатуру за 
фахом «Дитяча отоларингологія» (наказ МОЗ 
України № 793 від 10.12.2007). В 2007 році 
співробітниками кафедри було видано 3 моно-
графії та 1 навчально-методичний посібник. Ди-
тячі оториноларингологи брали участь в УІ Єв-
ропейському конгресі з оториноларингології, 
хірургії голови та шиї, науково-практичних 
конференціях, міжнародних виставках, конфе-
ренція, в засіданнях Асоціації дитячих оторино-
ларингологів України та Українського науково-
медичного товариства оториноларингологів. 

В 2007 році Всеукраїнським благодійним 
фондом «Серця до серця» за підтримки Асоціа-
ції дитячих оториноларингологів України була 
проведена друга акція «Почуйте всі». На зібрані 
кошти (понад 280000 гривень) було закуплене 
обладнання для обласних дитячих лікарень, в 

тому числі аудіометр для об’єктивного дослі-
дження слуху (м. Одеса), імпедансометрії (м. 
Львів), клінічний аудіометр (м. Київ). 

За фінансової підтримки Благодійного 
фонду «Україна 3000» було закуплено аудіо-
метр для об’єктивного дослідження слуху для 
Хмельницької області. 

 Амбулаторно-поліклінічна допомога за-
безпечувалась в самостійних дитячих оторино-
ларингологічних кабінетах, а також в змішаних 
ЛОР-кабінетах районних поліклінік, де працю-
ють оториноларингологи зальної мережі. 
Останні повинні пройти курси спеціалізації з 
дитячої оториноларингології в Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика. 

 В 2006 році в Україні функціонувало 
1700 дитячих ЛОР-ліжок (в 2006 р. - 1688), що 
становить 1,99 на 10000 дитячого населення. 
Найнижча забезпеченість дітей спеціалізовани-
ми ліжками у Вінницькій – 0,77 на 10000 дітей, 
Одеській – 0,78 областях. Найбільшу забезпече-
ність дітей спеціалізованими ліжками має м. 
Севастополь – 5,78, Сумська область – 3,91, АР 
Крим – 3,06 на 10000 дітей. Середнє число ро-
боти ліжка – 344.52. В 2007 році було проведено 
78906 операцій, померло 6 хворих (у Лугансь-
кій, Львівській, Хмельницькій, Чернігівській 
обл. та в м. Севастополі). 

Дитячі ЛОР-відділення, ЛОР-кабінети та 
слухові кабінети потребують сучасного облад-
нання і впровадження нових технологій діагнос-
тики та лікування хворих. Зокрема всі слухові 
кабінети обласних дитячих лікарень слід укомп-
лектувати клінічними аудіометрами, імпедансо-
метрами та аудіометрами для об’єктивного до-
слідження слуху. На базі ЛОР-відділень облас-
них дитячих лікарень планується створити ото-
риноларингологічні центри, оснащені операцій-
ними мікроскопами, ендоскопічною апарату-
рою, оснащенням для мікрохірургії вуха, горта-
ні, риносептопластики тощо. ЛОР-відділення 
центральних районних лікарень мають бути 
укомплектовані клінічними аудіометрами та 
імпедансометрами. 

 
© А.Л. Косаківський, 2008  
 
 
 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2008 70 

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, І.А. КОСАКІВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СТАН ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ  
З ДЕФОРМАЦІЄЮ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА  

 

Вступ. Викривлення перегородки носа 
часто супроводжується порушенням носового 
дихання. Утруднення останнього має негатив-
ний вплив на різні органи та системи організму, 
що особливо небажаним є в дитячому віці. 

Метою дослідження було вивчення стану 
церебральної гемодинаміки у дітей з викривлен-
ням перегородки носа до і після септопластики. 

Матеріали і методи дослідження. Нами 
було обстежено 60 дітей з викривленням пере-
городки носа у віці від 6 до 17 років.  

Дослідження церебральної гемодинаміки 
проводили методом реоенцефалографії. Запис 
реоенцефалограм (РЕГ) виконували з допомо-
гою чотирьохканальної реографічної приставки 
4РГ-1М та чотирьохканального електроенцефа-
лографа ЭЭГП-02. 

Результати та їх обговорення. До опера-
ції підвищення тонусу мозкових судин та утру-
днення венозного відтоку в каротидній системі 
у дітей з викривленням перегородки носа як фі-
зіологічного, так і травматичного ґенезу виявле-
но у всіх досліджуваних дітей. Зниження пуль-
сового кровонаповнення та спазму мозкових 
судин не спостерігали. Аналогічні дані за ре-
зультатами РЕГ спостерігаються і в вертебраль-
но-базилярній системі. 

Після операції в каротидній системі вияв-
лено достовірне (р<0,01) покращення показни-
ків ДКІ майже до нормальних значень, що свід-
чить про майже повну нормалізацію тонусу мо-
зкових судин у таких дітей. Так, ДКІ до операції 

у досліджуваних дітей справа становив 
(68,29±2,18)%, а після операції – (57,32±2,08)%; 
t=3,64; р<0,01. Відповідні величини зліва стано-
вили (70,91±2,13 і 59,9±1,89)%; t=3,9; р<0,001. 
Венозний відтік практично нормалізувався по-
вністю, про що свідчать величини ДСІ. Так, ДСІ 
справа в каротидній системі до і після операції 
становили: (71,85±2,13 і 60,21±1,47)%; t=4,5; 
р<0,001, а зліва відповідно – 4,39±2,39 та 
59,28±1,99)%; t=4,86; р<0,001. 

Аналогічне покращення мозкового крово-
обігу у дітей з викривленням перегородки носа 
наступило після операції і в вертебрально-
базилярній системі. 

Висновки: 
1. У дітей з викривленням перегородки 

носа за даними реоенцефалографії виявлені по-
рушення церебральної гемодинаміки як в каро-
тидній, так і в вертебрально-базилярній систе-
мах, а саме: підвищення тонусу мозкових судин 
та утруднення венозного відтоку. 

2. Після септопластики має місце норма-
лізація або покращення показників церебральної 
гемодинаміки, про що свідчить позитивна до-
стовірна (р<0,01) динаміка тривалості анакроти-
чної фази РЕГ кривої, а також величин дикроти-
чного та діастолічного індексів. 

3. Дітям з викривленням перегородки но-
са доцільно проводити дослідження церебраль-
ної гемодинаміки. Отримані результати можуть 
бути використані як додатковий критерій при 
визначені показань до септопластики. 

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

А.А.КОЦЕРУБА, В.П.ГОНЧАРУК, Е.И.НАЗАРУК (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

К ПРОБЛЕМЕ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ 
 

За последние годы в Крыму отмечается 
увеличение числа гнойных заболеваний глотки. 
В условиях ЛОР-отделения КРУ КБ им. Семаш-
ко пролечено 2005 г. – 159, 2006 г. – 167, 2007 г. 
– 194 больных с паратонзиллярными и парафа-
рингеальными абсцессами.  

Причинами увеличения количества боль-
ных с данной патологией можно считать: сни-
жение общей резистентности организма у насе-

ления, недостаточное консервативное лечение 
хронических тонзиллитов, неадекватное лече-
ние ангин и паратонзиллитов, несвоевременную 
санацию полости рта, ВИЧ. 

 На наш взгляд, к данной проблеме при-
вело и резкое сокращение тонзиллэктомий у 
больных с хроническим декомпенсированным 
тонзиллитом, что повлекло за собой увеличение 
рецидивирующих и повторных паратонзилляр-
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ных абсцессов. Произведено тонзиллэктомий в 
ЛОР-отделения КРУ КБ им. Семашко: 2005 г. – 
85, 2006 г. – 88, 2007 г. – 110. 

В 2007 году у нас находилось на лечении 
11 больных с рецидивирующими паратонзил-
лярными абсцессами, возникшими в первый 
месяц после законченного лечения в условиях 
поликлиник и стационаров. Двое из них посту-
пало трижды.  

Произведено 8 абсцесстонзиллэктомий. 
Пролечена больная с шейным медиастенитом 
после неадекватного лечения парафарингеаль-
ного абсцесса в условиях поликлиники. 

Приводим свои алгоритмы диагностики и 
лечения. 

Диагностика включает: сбор жалоб и 
анамнеза, объективные данные при фаринго- и 
ларингоскопии, мазки на BL, бактериоскопию, 
мазки на флору и чувствительность, общекли-
нические исследования (ОАК, сахар крови, 
ОАМ), RW, ФГ ОГК, группа крови, ВИЧ (при 
рецидивирующих абсцессах), РГ шеи по Земцо-
ву (при парафарингеальном абсцессе), диагно-
стическая пункция паратонзиллярного про-
странства. 

 Лечение: 
- вскрытие и дренирование абсцесса; 

- антибактериальная терапия; 
- обезболивающие и жаропонижающие; 
- дезинтоксикационная терапия; 
- гипосенсибилизирующие препараты; 
- местные антисептики (полоскания, таб-

летки); 
- физиопроцедуры (КУФ, УВЧ); 
- иммуностимуляторы; 
- аутогемотерапия, УФО крови.  
Выздоровлением считается отсутствие у 

пациента жалоб, тризма, отделяемого при разве-
дении краев абсцесса и нормализация показате-
лей крови. 

Всем больным при выписке из стационара 
назначается поддерживающая терапия на 2 не-
дели – 1 месяц (иммуностимуляторы, гомеопа-
тические препараты, антигомотоксичная тера-
пия), рекомендуется плановая тонзиллэктомия 
через 1 месяц. Несмотря на это, проблема реци-
дивирующих и повторных паратонзиллярных 
абсцессов сохраняется. 

Выводы. Паратонзиллярные абсцессы 
должны лечиться только стационарно. Больным 
перенесшим паратонзиллярный абсцесс должна 
производиться тонзиллэктомия в плановом по-
рядке. При рецидивирующем абсцессе показана 
абсцесстонзиллэктомия. 

 
© А.А.Коцеруба, В.П.Гончарук, Е.И.Назарук, 2008  
 
 
 
 

 
Е.А. КУЛИКОВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ЛАРИНГИТОМ 

 

Стабильно высокая частота выявления 
хронического гиперпластического ларингита 
(ХГЛ) среди лиц трудоспособного возраста и 
неудовлетворительные результаты лечения этих 
больных (хронический гиперпластический ла-
рингит рассматривается клиницистами как 
предраковое заболевание) обуславливают акту-
альность изучения патогенетических механиз-
мов формирования ХГЛ. Анализируя данные 
литературы, обращает внимание детальная раз-
работка патоморфологических критериев этого 
заболевания и тенденция отождествления ХГЛ с 
патоморфологическими критериями «кератоз», 
«пахидермия», «лейкоплакия». При этом оста-
ется по сути без внимания проблема контроли-
рования ХГЛ в целостном организме, то есть 
проблема реактивности.  

Цель работы – изучение системных фак-
торов межклеточной кооперации иммунной сис-

темы у больных острым и хроническим ларин-
гитом. 

Под нашим наблюдением находилось 46 
больных с хроническим гиперпластическим ла-
рингитом в возрасте от 18 до 69 лет и 18 боль-
ных острым ларингитом (ОЛ) примерно того же 
возраста, проходивших лечение в клинике ЛОР-
кафедры ХМАПО в 2006-2007г.г. В группе 
больных ХГЛ нами выделена подгруппа из 20 
больных с сопутствующим АИТ. Среди боль-
ных ХГЛ было 29 мужчин и 17 женщин, в груп-
пе ОЛ распределение по полу было равным (9 
мужчин и 9 женщин). Контрольную группу со-
ставили 20 здоровых лиц в возрасте от 29 до 49 
лет. ЛОР-диагноз обследованных больных уста-
навливался на основании классического клини-
ческого ЛОР-осмотра с включением ларингост-
робоскопии, бактериологического и цитологи-
ческого исследования мазков из наиболее пора-
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женных участков гортани. Всем больным про-
изведены клинические анализы крови и мочи. 
Диагноз аутоиммунного тиреоидита устанавли-
вался эндокринологом на основании жалоб 
больных, ультразвукового исследования (УЗИ) 
щитовидной железы, определения уровня ти-
реоидных гормонов (ТТГ, Т3, Т4) и серодиагно-
стики антитиреоидного аутоиммунитета (анти-
тела к микросомальному антигену-атМСА). У 
всех больных и у лиц контрольной группы в 
сыворотке крови определяли провоспалитель-
ные цитокины гамма-интерферон (γ-ИФН), фак-
тор некроза опухолей (ФНО-α), ИЛ-1, ИЛ-6 и 
противовоспалительный ИЛ-2α методом имму-
ноферментного анализа (ИФА) с использовани-
ем тест-систем «Вектор-Бест» Новосибирск, 
«ProCon» Москва. 

Изучение содержания цитокинов, по дан-
ным иммуноферментного исследования сыво-
ротки крови больных острым и хроническим 
ларингитом, показало достоверное повышение 
уровня провоспалительных цитокинов: γ-ИФН, 
ФНО-α, ИЛ-1 и противовоспалительного ИЛ-2α 
у лиц ОЛ с сопутствующим АИТ. Подобная ре-
акция медиаторов межклеточной иммунной 
кооперации рассматривается как закономерная в 
ответ на микробную (или вирусную) агрессию. 

У лиц с ОЛ без сопутствующего АИТ сущест-
венных сдвигов в цитокиновом профиле крови 
не выявлено, что характеризует ограниченный 
характер воспаления, не склонного к генерали-
зации. У больных ХГЛ как при наличии сопут-
ствующего АИТ, так и без него, выявлен дисба-
ланс реагирования факторов межклеточной коо-
перации, проявляющийся в снижении уровня γ-
ИФН и ФНО-α, повышением ИЛ-1 и значитель-
ным превышением уровня ИЛ-6 (у отдельных 
больных в 10 раз по сравнению уровнем этого 
показателя в группе здоровых лиц). Определе-
ние цитокинового спектра медиаторов межкле-
точного взаимодействия имеет прогностическое 
значение: выявление у конкретного больного 
острым ларингитом превышение уровня ИЛ-6 в 
2 и более раз на фоне снижения уровня ФНО-α 
и γ-ИФН является прогностически неблагопри-
ятной ситуацией, предрасполагающей к частому 
рецидиву воспаления в гортани и переходу его 
при отсутствии адекватного лечения в хрониче-
скую форму. Такой характер цитокинового про-
филя требует 2-х ступенчатой коррекции: 1-м 
этапом должна быть проведена противовоспа-
лительная терапия с выявлением и учетом ха-
рактера этиологического фактора, а 2-м – кор-
рекция нарушений в иммунной системе. 

 
© Е.А. Куликова, 2008  
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РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА 
 

Тонзиллофарингит представляет собой 
инфекционное заболевание слизистой оболочки 
глотки, небных миндалин, вирусной или бакте-
риальной природы. На долю вирусов (адено-, 
гриппа, парагриппа, риновирусы, респираторно-
синцитиальные и др. вирусы) приходится 70-
89%, оставшиеся 10-15% составляют бактери-
альные возбудители (Синопальников А.И., Коз-
лов Р.С., 2007). Среди бактериальных возбуди-
телей основным является β-гемолитический 
стрептококк группы А (Str. pyogenes) (Bartlett 
J.G., 2000). Обращает на себя внимание тот 
факт, что золотистый стафилококк (St. aureus) 
не является причиной тонзиллофарингита, как 
думают многие клиницисты. Тонзиллофарингит 
вирусной этиологии не представляет опасности 
для жизни пациента и для симптоматического 
лечения можно использовать местные антисеп-
тики, нестероидные противовоспалительные 

препараты. Такие пациенты в антибактериаль-
ной терапии не нуждаются. Тонзиллофарингиты 
стрептококковой этиологии опасны прежде все-
го осложнениями: ранними (гнойными) – сину-
сит, паратонзиллярный абсцесс и поздними (не-
гнойными) – постстрептококковый гломеруло-
нефрит, ревматоидная лихорадка (Синопальни-
ков А.И., Козлов Р.С., 2007). Поэтому очень 
важно дифференцировать вирусный тонзилло-
фарингит от стрептококкового. Для этого были 
созданы разные дифференциальные шкалы. 
Наиболее простой шкалой, учитывающей всего 
четыре признака стрептококкового тонзиллофа-
рингита у взрослых, является шкала Сентора.  

К этим признакам относят:  
- наличие лихорадки;  
- наличие гнойных налетов на миндали-

нах;  
- отсутствие кашля;  
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- увеличение и болезненность передних 
шейных лимфатических узлов.  

Антибиотики не показаны при отсутствии 
всех критериев или при наличии только одного 
из них. При наличии 2-х критериев возможно 
набдюдение, а 3-4 критерия – высока вероят-
ность стрептококкового тонзиллофарингита и 
системная антибиотикотерапия обязательна 
(Страчунский Л.С. и др., 2000).  

Основная цель лечения стрептококкового 
тонзиллофарингита - не допустить развития ос-
ложнений. Для этого необходимо проводить 
наиболее полную эррадикацию возбудителя, что 
максимально достигается системным примене-
нием антибиотиков на протяжении 10 дней 
(Страчунский Л.С. и др., 2004). И только азит-
ромицин может быть использован в течении 5-
ти суток (Страчунский Л.С., Козлов С.Н., 1998). 

β-гемолитический стрептококк сохраняет 
100% чувствительность к β-лактамным анти-
биотикам. Поэтому для лечения острого стреп-
тококкового тонзиллофарингита препаратом 
первого ряда выбора будет феноксиметилпени-
циллин (Страчунский Л.С. и др., 2000). Этот 
антибиотик имеет ряд преимуществ: высокая 
эффективность, узкий спектр активности (воз-
действует только на стрептококки), низкая стои-
мость, что немаловажно для нашей страны. 
Альтернативными препаратами могут быть по-
лусинтетические аминопенициллины (амокси-
циллин) или цефалоспорины первого поколения 
(цефалексин или цефадроксил). Предпочтитель-
ный способ введения – перорально. Паренте-
рально вводят препараты при тяжелом течении 
(используют «ступенчатую» терапию) или при 
невозможности пациентом самостоятельно при-
нимать препараты. В случае рецидивирующего 
тонзиллофарингита, тонзиллофарингита у паци-
ентов с сопутствующими заболеваниями (са-
харный диабет, сердечная недостаточность и 
др.), а также у пациентов, которые принимали в 
предшествующие 2-3 месяца аминопеницилли-
ны препаратами выбора будут защищенные 
аминопенициллины (амоксициллин в комбина-
ции с клавулановой кислотой или ампициллин с 

сульбактамом). При аллергии на β -лактамные 
антибиотики препаратами выбора могут быть 
макролиды. В целом, пиогенный стрептококк 
сохраняет высокую чувствительность к макро-
лидам, но активность макролидов ниже, чем у β-
лактамов. Резистентность пиогенного стрепто-
кокка по данным российского исследования 
ПЕГАС-ІІ может достигать от 2 до 10%. Такая 
резистентность к макролидным антибиотикам 
обусловлена главным образом благодаря эф-
флюксу (М-фенотип резистентности). Этот фе-
нотип резистентности активируется 14- член-
ными (эритромицин, кларитромицин, рокситро-
мицин) и 15-членными (азитромицин) макроли-
дами, но не 16-членными (спирамицин, мика-
мицин, джозамицин) при этом 16-членные мак-
ролиды и линкосамиды сохраняют активность.  

β-гемолитический стрептококк А сохра-
няет высокую чувствительность к «респиратор-
ным» фторхинолонам (левофлоксацин, спар-
флоксацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин, 
гемифлоксацин), но при наличии множества 
высокоэффективных и безопасных антибактери-
альных средств фторхинолоны необходимо «ре-
зервировать». 

Пиогенный стрептококк практически все-
гда резистентен к ко-тримоксазолу, поэтому 
лечение данным препаратом в настоящее время 
не представляется возможным. К тетрациклинам 
(тетрациклин, доксициклин) наблюдается также 
высокая степень резистентности у пиогенного 
стрептококка. 

При адекватной антибактериальной тера-
пии пациент на вторые сутки после приема ан-
тибиотика уже не контагиозен (Bartlett J.G., 
2000).  

В заключение необходимо отметить, что 
пациенты со стрептококковым тонзиллофарин-
гитом на 2-3 сутки заболевания не испытывают 
боли в горле и считают себя «здоровыми», отка-
зываются от приема антибиотиков. Основная же 
цель лечения стрептококкового тонзиллофарин-
гита – избежать «ранних» и «поздних» ослож-
нений, что можно достичь лишь длительным (10 
дней) приемом антибиотиков. 

 
© О.П. Кухарь, В.И. Опрышко, К.А. Кравченко, 2008  
 
 
 

А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ САЛЬПІНГООТИТІВ У ДІТЕЙ  
В ПОЄДНАННІ З ГОСТРИМИ РИНОСИНУЇТАМИ 

 

За період 2007 року в ЛОР-клініці Украї-
нської дитячої спеціалізованої лікарні «Охмат-

дит» знаходилось на лікуванні 37 хворих дітей 
на сальпінгоотит і гострий риносинуїт. Із них 
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21 хлопчик і 16 дівчаток у віці від 7 до 16 ро-
ків. 

Для оцінки стану функції приносових па-
зух і слухових труб нами вивчено скарги, анам-
нез і традиційні та сучасні методи обстеження. 

Враховуючи існуючі поняття про патоге-
нез синуїтів і сальпінгоотитів і механізм дії лі-
карських засобів, нами розроблена схема ліку-
вання, яка включала наступне: 

- препарати, які регулюють утворення та 
вміст носового секрету (мукомодифікатори), се-
ред яких ми вважаєм оптимальним – Флудітек; 

- препарати, які призначаються для про-
тидії мукостазу та ризику послідовної бактеріа-
льної інфекції (синупрет); 

- препарати, які санують порожнину носа (По-
лідекса з фенілефрином та Ізофра протягом 5-10 днів). 

Для лікування дисфункції слухової труби 
використовується ряд фізметодів, які доповню-
ють медикаментозні: різні варіанти механотера-
пії (продування слухових труб, пневмомасаж 
барабанних перетинок, ендоуральний баровп-
лив, масаж глоткового отвору слухових труб). Із 
фізіотерапевтичних процедур рекомендуєм еле-
ктро- або ультрафонофорез з наступними лікар-
ськими препаратами: дімедрол + новокаїн + це-
фтріаксон. 

Результати лікування показали, що розро-
блена нами схема комплексного лікування таких 
хворих дітей призводить до ліквідації патологі-
чного процесу не тільки в приносових пазухах 
але й нормалізує функцію слухової труби, що 
позитивно впливає на результати лікування са-
льпінгоотитів. 

 
© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, 2008  
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ВМІСТ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ІМУНІТЕТУ В СЕКРЕТІ З ДІЛЯНКИ  
ГЛОТКОВОГО ОТВОРУ СЛУХОВОЇ ТРУБИ В НОРМІ ТА ПРИ ХРОНІЧНОМУ 

САЛЬПІНГООТИТІ У ДІТЕЙ 
 

Місцеві фактори імунітету слизових обо-
лонок інтенсивно вивчаються в останні десяти-
річчя. До них відносять імуноглобуліни, пребіо-
тики, дефензини, системи Елафіна та антипро-
теаз (SLPI). Разом з тим, захисні фактори секре-
ту носової порожнини вивчені недостатньо не 
тільки з точки зору широти спектру цих факто-
рів, але й їх локалізаціі в нормі та при патологі-
чних станах в слизовій оболонці носоглотки.  

Особливий інтерес можуть представляти 
вивчення гуморальних факторів імунітету в ді-
лянці глоткового отвору слухових труб, оскіль-
ки зниження захисту цих утворень може призве-
сти до подальшого поширення інфекціі на сере-
днє вухо.  

Під нашим спостереженням знаходилось 
21 хворий віком від 2 до 15 років, із яких у 13 
дітей було діагностовано хронічний сальпінгоо-
тит. 

За допомогою ендоскопічної техніки про-
водився забір секрету в ділянці глоткового 
отвору слухових труб. Для порівняння дослі-
джуваних показників паралельно проводили 
забір ротоглоткового секрету. 

Досліджували вміст імуноглобулінів А, G 
и Е, лактоферину та інтерлейкіну-1B імунофер-
ментним методом (реактиви ООО «Протеино-
вый контур, СПб, РФ) із використанням аналіза-
тору Stat-Fax 2100 (США). 

Було встановлено, що концентрація секре-
торного IgА знаходилась на рівні цього білка в 
ротоглотковому секреті, а концентрація IgЕ була 
в 3 рази вищою в секреті здорових донорів в по-
рівнянні з хворими на хронічний сальпінгоотит, 
IgЕ в ротоглотковому секреті при цьому не до-
сліджувався. Рівень інтерлейкіну-1В був вищим в 
ротоглотковому секреті, ніж в секреті від здоро-
вих 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 ро-
тоглотковому секреті. В секреті дітей із запален-
ням слухової труби вміст лактоферину був до-
стовірно нижче, ніж у здорових. Отримані нами 
результати свідчать про те, що в ділянці глотко-
вого отвору слухових труб гуморальні механізми 
захисту слизової оболонки суттєво відрізняються 
від подібних ротоглоткового секрету. 

 
© А.А. Лайко, О.Ф. Мельников, Ю.В. Гавриленко, 2008  
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А.А.ЛАЙКО, Л.А.ШУХ, Н.Ю.ПАВЛОВСЬКА, Е.Р.ІСМАГІЛОВА, О.О.ПАНЧЕНКО  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

МЕТОДИ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ ПІД ЧАС ПІДНАРКОЗНОЇ АДЕНОТОМІЇ  
ТА ТОНЗИЛЕКТОМІЇ 

 

 Розрізняють судинні і паренхіматозні 
кровотечі, судинні кровотечі зустрічаються на-
багато частіше. Вони поділяються на артеріальні 
і венозні, останні зустрічаються частіше. 

Діагностика кровотеч під час операцій не-
складна. При прихованій кровотечі доцільно 
обережно відтягувати передню дужку ніші, бо 
грубі маніпуляції призводять до зупинки крово-
течі, яка згодом відновлюється. Зазвичай крово-
теча буває у 5 місцях ніші: верхній кут ніші ми-
гдалика, на межі середньої і нижньої третини 
ніші, на середині передньої поверхні задньої 
дужки, на середині задньої поверхні передньої 
дужки, нижня третина ніші.  

В ЛОР клініці Української дитячої спеці-
алізованої лікарні ”ОХМАТДИТ” за 2005-
2007рр знаходилось на стаціонарному лікуванні 
3332 хворих. З хронічним тонзилітом (662), гі-
пертрофією піднебінних мигдаликів (369) та 
аденоїдними вегетаціями (2301).Всім хворим 
проведені відповідні оперативні втручання. До-
свід показує, що під час операцій під наркозом 
кровотечі бувають набагато частіше, ніж під 
місцевою анастезією. 

Методів зупинки кровотечі багато. Вибір 
того чи іншого методу залежить від характеру 
кровотечі. Так, під час паренхіматозної крово-
течі достатньо в ніші вставити марлеві, а ліпше 
ватно-марлеві, кульки, сухі або просочені різ-
ними гемостатичними ліками. Судинні венозні 
кровотечі зупиняють за допомогою діатермоко-
агуляції. Якщо цього не достатньо, то на деякий 
час накладають затискач Пеана. На артеріальну 
судину накладають лігатуру. Якщо кровотеча 

триває, необхідно кетгутом зшити передні і зад-
ні дужки в одному місці. Існують різні способи 
зшивання дужок: за Бонштейном, Бохоном. За-
звичай вкладають тампон в нішу мигдаликів. 
Гінсбург пропонує спочатку зшити дужки, а під 
шви вкласти марлеві кульки. Проте у дітей до-
цільно тільки зшити дужки і кровотеча зупиня-
ється. При кровотечі з судин великого калібру, 
що буває у разі атипового розміщення частіше 
висхідної глоткової артерії, необхідно зробити 
перев’язку зовнішньої сонної артерії з одного 
або обох боків. Проте у нашому випадку така 
тактика не досконала, тому що, з нашої точки 
зору, кровотеча була із висхідної шийної артерії, 
яка відходить від щитошийного стовбуру. 

Кровотеча після аденотомії зупиняється 
шляхом видалення залишків аденоїдних вегета-
цій, згустків крові з наступним відсмоктуванням 
і тампонадою носової частини глотки. 

Слід відзначити, що під наркозом спочатку 
необхідно робити аденотомію, а потім тонзилек-
томію. Така тактика особливо доцільна з точки 
зору зупинки кровотечі. Звичайно проводиться 
паралельне введення кровоспинних препаратів 
(дицинон, кальцію глюконат або кальцію хлорид, 
амінокапронової кислоти, плазми і зрідка – ерит-
роцитарної маси або переливання крові). 

Профілактика кровотеч після оператив-
них втручань полягає в ощадливій техніці опе-
рації під контролем зору, рубці розсікають тіль-
ки біля самої капсули мигдалика, нішу мигдали-
ка не травмують. Хворий переводиться в палату 
під нагляд медичних працівників клініки тільки 
при сухому операційному полі. 

 
© А.А.Лайко, Л.А.Шух, Н.Ю.Павловська, Е.Р.Ісмагілова, О.О.Панченко, 2008  
 
 
 
 
 

С.А.ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ПРОБЛЕМИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ  
ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ 

 

Запалення біляносових пазух ускладню-
ють до 5% інфекцій верхніх дихальних шляхів у 
дітей, але більш як в 40% самостійно проходять. 
Тому при первинному огляді дитини буває важ-
ко визначити діагноз: ГРВІ, бактеріальний си-

нусит чи алергічний риніт, оскільки клінічні 
симптоми можуть бути дуже подібними, наяв-
ність гнійних виділень може спостерігатись і 
при неускладненій ГРВІ. Це призводить до гі-
пердіагностики синуситу та необґрунтованому 
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призначенню антибіотиків. "Золотим" стандар-
том діагностики синуситу є знаходження у вог-
нищі запалення бактерій у високій концентрації 
(більше 105 КУО/мл), проте бактеріологічне до-
слідження проводиться не всім дітям та потре-
бує декілька діб. 

Групу спостереження склали 68 дітей, які 
отримували курс стаціонарного лікування з при-
воду гнійного синуситу. Нами вивчалась антибі-
отикотерапія, яку дитина отримувала протягом 
останнього року. Враховувалась причина при-
значення, вид препарату та тривалість курсу. Бу-
ло встановлено, що протягом останнього року 
53,8% дітей отримували антибактеріальні препа-
рати, причому у 13% дітей кількість курсів анти-
бактеріальної терапії дорівнювала чотири і вище. 

Препарати з антимікробною активністю 
безпосередньо перед госпіталізацією з приводу 
гнійного синуситу отримували 87,0% дітей. 

Антибактеріальна терапія запальних за-
хворювань ЛОР-органів, зокрема синуситів, по-
винна проводитись за чіткими, клінічно обґрун-
тованими показами, під динамічним спостере-
женням лікаря. При необхідності повторного 
курсу антибактеріальної терапії доцільним є 
визначення антибіотикочутливості та антибіо-
тикорезистентності мікрофлори. Дітям, у яких в 
анамнезі є дані про попередню масивну антиба-
ктеріальну терапію, доцільним є застосування 
більш радикальних методик лікування із обов'я-
зковим дренуванням синусів. 

 
© С.А.Левицька, 2008  
 
 
 
 
 
 

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

НЕОБХІДНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ СИНУЇТІВ У ДІТЕЙ 
 

Гнійні синуїти - одна з найбільш пошире-
них патологій верхніх дихальних шляхів у дітей, 
яка за своєю частотою поступається лише аде-
ноїдним вегетаціям. Проте, в діагностиці гній-
них синуїтів у дітей залишається ще багато не-
вирішених питань, переважно організаційного 
характеру. 

До проблем діагностики синуїтів у дітей 
можна віднести доцільність використання рент-
генологічного дослідження, інформативність 
котрого коливається від 40% до 80% при різних 
формах синуїтів. В той же час повне ігноруван-
ня рентгенологічного дослідження при діагнос-
тиці та лікуванні синуїтів у дітей приводить до 
гшердіагностики останніх. Помилки в діагнос-
тиці приводять до надзвичайно поширеного та 
абсолютно безконтрольного використання анти-
біотиків, що спричиняє ріст антибіотикорезис-
тентності мікрофлори. 

У випадках проведення безпункційного 
лікування отоларинголог не має чіткої впевне-
ності стосовно евакуації гнійного вмісту з вра-
жених синусів та орієнтується тільки на рино-
скопічну картину, що приводить до невиправда-
но оптимістичних висновків про результат ліку-
вання, оскільки відсутність гнійних виділень в 
носових ходах не означає їх відсутність в сину-

сах. Певною мірою підвищити об'єктивність 
висновків про ефект безпункційного лікування 
може контрольне рентгенологічне дослідження 
біляносових пазух. Проте, повторне рентгеноло-
гічне дослідження суттєво збільшує дозу опро-
мінення, що зазнає дитина. 

Іншою проблемою діагностики синуїтів у 
дітей є доцільність бактеріологічного дослі-
дження. Мікробіологічне дослідження мазка з 
порожнини     носу     дозволяє     ідентифікува-
ти,     переважним     чином, сапрофітну флору 
присінку носа, яка не відіграє жодної ролі в реа-
лізації бактеріального запалення в біляносових 
синусах. 

Всім дітям із діагностованим гострим 
гнійним синуїтом проводиться забір мазків із 
порожнини носа та порожнини рота на виявлення 
коринебактерії дифтерії. За 2007 рік на носійство 
коринебактерії дифтерії в Чернівецькій області 
було обстежено 1923 хворих з ЛОР-патологією. 
При цьому в жодному випадку не було виявлено 
бактеріоносійство дифтерійної палички. За наш 
багатолітній досвід роботи жодного разу у дити-
ни із гнійним синуїтом не було виділено бацилу 
Лефлера, що може свідчити про абсолютну еко-
номічну недоцільність даного дослідження при 
запальній патології біляносових пазух. 

 
© С.А.Левицька, О.М.Понич, 2008  
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Л.Я. ЛИСИЦИНА, Е.В.ТРОЯН, И.А. СИНАЙКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

 О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ  
ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА 

 

Одним из самых распространенных забо-
леваний ВДП человека является рецидивирую-
щий риносинусит бактериального генеза. По 
статистике только в США ежегодно регистри-
руется 31 млн. случаев этого заболевания. В 
России это заболевание переносят до 10 млн. 
человек в год (А.С. Лопатин, 2006). В нашей 
клинике в 2007 г. зарегистрировано около 12 % 
от всего числа риносинуситов. В свете этих 
данных рациональная терапия рецидивирующих 
риносинуситов бактериального генеза приобре-
тает первостепенное значение. Последнее све-
дения об основных бактериальных возбудителях 
рецидивирующих риносинуситов бактериально-
го генеза свидетельствуют о преобладании ас-
социаций патогенных микроорганизов над мо-
нокультурой и об увеличении количества анти-
биотикорезитентных штаммов, что требует по-
иска более оптимальных версий стандартов ле-
чения этого заболевания. 

Наряду с адекватной системной и местной 
этиопатогенетически обоснованной терапией 
рецидивирующих бактериальных риносинуси-
тов в последние годы для всего процесса оздо-
ровления начали использовать иммунопрофи-
лактику с помощью местного (имудон, бронхо-
мунал, ИРС-19) и системного (рибомунил) воз-
действия на слизистые оболочки ВДП, что по 
мнению (О.Ф. Мельников, Д.И. 3аболотный, 
2006; Г.Э. Тимен и соавт., 2006; Ю.В. Митин и 
соавт., 2006) способствовало увеличению уров-
ня Ig А в слюне и более быстрой эрадикации 
возбудителей со слизистой ВДП. Однако выра-
женного терапевтического эффекта от их при-
менения авторы не получали, что по их мнению 
обусловлено низкоиммунногенным материалом 
полученным из клеточных стенок микробных 
клеток путем химического лизиса. 

В этой связи наше внимание привлекла 
новая вакцина (ИСМИЖЕН), полученная путем 
механического лизиса и содержащая лиофили-
зированный поливалентный лизат бактерий 
против микроорганизмов, которые вызывают 
респираторные инфекции. Вакцина, в отличие 

от вышеназванных, приготовлена методом ме-
ханической дезинтеграции микробных культур, 
что позволило индуцировать высокий уровень 
специфических антител к возбудителям респи-
раторных инфекций.  

Мы применяем его с 2007 года как в про-
цессе лечения обострения хронического рино-
синусита, так и с профилактической целью в 
период ремиссии. Способ применения при лече-
нии обострения риносинуситов заключался в 
сублингвальном рассасывании по 1 таблетке в 
сутки в течение 10 дней. С профилактической 
целью, в период ремиссии, больные принимали 
по 1 таблетке сутки в течение 10 дней. После 20 
дневного перерыва прием препарата повторяли 
тремя декадными курсами на протяжении 3 ме-
сяцев с двумя 20 дневными перерывами. В ис-
следовании принимали участие 40 пациентов 
(основная группа – 20 человек и контрольная 
группа – 20). Возраст больных составил от 19 до 
50 лет. Основной группе пациентов в схему ле-
чения включался ИСМИЖЕН. Критериями 
оценки эффективности были: 1) динамика тяже-
сти состояния; 2) количество рецидивов хрони-
ческого риносинусита в течение 1 года. По дан-
ным результатов исследования, наиболее выра-
женные изменения в основной группе по срав-
нению с контрольной наблюдали со стороны 
местной симптоматики; более выраженными 
были улучшение носового дыхания и уменьше-
ние степени ринореи. Клинический эффект на-
ступал в более короткий срок (5-6 дней), что 
особенно важно в условиях сомнительной чув-
ствительности к антибактериальной терапии. 
Среднее количество рецидивов хронического 
риносинусита в течение 1 года в основной груп-
пе, которая получала ИСМИЖЕН, составило 
0,8, а в контрольной – 1,9.  

 Таким образом, проведенные исследова-
ния свидетельствуют, что использование препа-
рата ИСМИЖЕН с целью профилактики дает 
положительный эффект и снижает риск разви-
тия рецидива заболевания. 

 
© Л.Я. Лисицина, Е.В.Троян, И.А. Синайко, 2008  
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В.І.ЛУЦЕНКО, А.І.РОЗКЛАДКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ  
ЦІЛОРІЧНОГО АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ 

 

Цілорічний алергічний риніт (ЦАР) – одна 
з найбільш розповсюджених патологій в отори-
ноларингології. Незважаючи на високу ефектив-
ність шкірних методів у виявленні підвищеної 
сенсибілізації до побутових алергенів, в деяких 
випадках їх застосування у певних групах хворих 
обмежено, а інколи протипоказані. Складний еті-
опатогенез та багатовекторні зміни в організмі 
таких пацієнтів обумовлюють особливості діаг-
ностики, клінічного перебігу та лікування. 

Враховуючи такі передумови, слід зазна-
чити, що в сучасній алергології найбільш перс-
пективними вважаються скринінгові неінвазивні 
діагностичні технології, які дозволяють без об-
межень і протипоказань, в короткий термін, ви-
значити підвищену сенсибілізацію до побутових 
та епідермальних алергенів на доклінічній ста-
дії, під час загострення або ремісії. 

Метою нашої роботи було вивчення мож-
ливостей електропунктурної діагностика (ЕПД) 
в модифікації В.М. Сарчука (1991) як експрес-
методу у визначенні алергенів в порівнянні із 
загальноприйнятими шкірними пробами. Було 
обстежено 34 хворих віком від 5 до 59 років ( 11 
– чоловічої статі, 23 – жіночої) з давністю за-
хворювання від 2 до 24 років. Контрольна група 
17 осіб. Всім пацієнтам з підозрою на ЦАР про-
водилось оториноларингологічне обстеження, 
лабораторні аналізи, оцінка алерго-імунологіч-
ного статусу по карті-опитувальнику (Б.М. Пух-
лик,1992), скарифікаційні проби з вітчизняними 
алергенами („Імунолог”, Вінниця).  

Результати вимірювання електропровід-
ності (ЕП) точок акупунктури (ТА) показало, що 
у хворих на ЦАР найбільш інформативним та 
достовірним було зниження електричних показ-
ників ТА наступних меридіанів: лімфатичного 
меридіана (ЛОР), нервової дегенерації, судинної 
дегенерації, меридіана алергії та сечового міху-

ра. Отримані дані підтверджують складний еті-
опатогенез алергічного риніту і складають елек-
тропунктурну семіотику ЦАР. Після цього було 
проведено ЕПД – тестування побутових та епі-
дермальних алергенів розробленим нами мето-
дом, результати якого порівнювали з даними 
загальноприйнятих шкірних проб. 

Аналіз обстежень показав співпадання 
даних ЕПД з позитивними скарифікаційними 
пробами у 84,2% пацієнтів. Слід зазначити, що 
метод електропунктури дозволяє виявити більш 
широкий спектр алергенів. Це можна пояснити 
можливостями ЕПД виявляти атопію на доклі-
нічній стадії і ще тим, що, як правило, алерголо-
ги не враховують сумнівні реакції (1-2мм). 

Методом ЕПД визначали інфекційні фак-
тори за допомогою стандартних тестів (мікроре-
зонансних контурів), які могли бути чинниками 
сенсибілізації при ЦАР. Виявлено позитивні 
тести на віруси Герпеса, гепатиту В і С, які дали 
позитивний результат у 36,8% хворих, збудники 
пташиного , бичачого та людського туберкульо-
зу – 19,2%, а також гострики та аскариди – 
13,4%. Приблизно в однаковій кількості визна-
чалась стрепто-стафілококова мікрофлора, гри-
би Candida, орнітоз, бруцела, токсоплазма. 
Отримані результати можуть свідчити про те, 
що мікробно-вірусні та грибкові асоціації, змі-
нюючи реактивність, підвищують алергізацію 
організму. Це, можливо, обумовлює як мінімум 
два механізми патогенезу ЦАР: атопічний тип 
реакції (побутові та епідермальні алергени) і 
алергічна реакція уповільненого типу (інфек-
ційні алергени). 

Санація вогнищ запалення, профілактика 
паразитарного зараження допоможе покращити 
результати специфічної імунотерапії, а також 
розкрити нові ланки етіопатогенезу цілорічного 
алергічного риніту. 

 
© В.І.Луценко, А.І.Розкладка, 2008  
 
 
 
 

Ю.В.ЛЮБІНЕЦЬ, О.Б.ЛЮБІНЕЦЬ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ ГЕКСЕТИДИНУ ТА ГЕЛЮ НІМЕСУЛІДУ 
У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТИ 

 

Проблема лікування гострого і хронічного 
тонзилітів є постійно актуальна. Ми поставили 

собі за мету створення більш доступної схеми 
лікування в умовах поліклініки з мінімальними 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2008 79

фінансовими затратами, як пацієнтів, так і ме-
дичної установи. Нами розроблено дві схеми 
стандартного лікування гострого і хронічного 
тонзилітів, які допускають незначні варіації у 
кожного конкретного пацієнта. Лікування гост-
рого тонзиліту, як і загострення хронічного тон-
зиліту потребує застосування антибіотиків, ан-
тигістамінних препаратів, місцевих антисепти-
ків і на всіх етапах лікування підключення фізі-
отерапевтичних методів лікування для отриман-
ня стійкого одужання. У гострий період захво-
рювання, незалежно від форми (катаральна, фо-
лікулярна, лакунарна) з метою протизапальної, 
знеболюючої, бактерицидної та імуно- моду-
люючої дії з фізичних методів лікування засто-
совувалися: електричне поле УВЧ на ділянки 
мигдаликів, слабо-теплова доза, 4-8 хв. трива-
лість процедури, щоденно, або через день, по-
чинаючи з 1-2 дня захворювання. При наявності 
температури до 370 C перші два дні процедури 
проводилися два рази на день з часовим інтер-
валом в 3-6 год., на курс лікування застосовува-
лося 4-6 процедур. Паралельно з УВЧ-терапією 
застосовувалися ультрафіолетове опромінення 
ділянки слизових оболонок зіву і мигдаликів 
через тубус, щоденно від 1 до 3 біологічних доз, 
на курс лікування – 6-8 процедур.  

За 2005-2007 роки нами проліковано 190 
пацієнтів із гострою патологією. Лікування 
включало в себе застосування високоактивного 
антибіотика –амоксициліну в комбінації з кла-
вулановою кислотою, в дозуванні відносно ваги 
та віку, місцевого антисептика – гексетидину. 
Гексетидин - антисептичний та місцевоанесте-
зуючий засіб. Дія препарату зумовлена трьома 
активними інгредієнтами: гекседитином, холіну 
саліцилатом та хлорбутанолом. Гексети- дин 
має антибактеріальний вплив як на грампозити-
вні, так і на грамнегативні штами мікроорганіз-
мів, як на аеробів, так і на анаеробів. Холіну 
саліцилат застосовується завдяки його аналге-
зуючій, жарознижувальній та протизапальній 
дії. Хлорбутанол застосовується як анальгетик. 

Полоскання ротової порожнини та горла розчи-
ном гексетидину призначалось 4 рази денно.  

Враховуючи позитивний ефект лікування 
гострого тонзиліту ми застосували розчин гек-
сетидину з профілактичною метою у хворих на 
хронічний тонзиліт – для попередження загост-
рень. Розведення проводилось у пропорції 1:5 
ізотонічним розчином. Приготованим розчином 
ми промивали лакуни піднебінних мигдаликів 
один раз на день протягом 10 днів. Після про-
мивання хворому проводився сеанс фізіотерапе-
втичного лікування з протизапальною, дезінток-
сикаційною, розсмоктуюючою метою, а також з 
метою стимуляції кроволімфообігу у мигдали-
ках, відновлення дренажної функції лакун. Най-
більш ефективною у цьому плані є ультразвуко-
ва терапія на проекції мигдаликів з безперерв-
ним режимом – 0,05-0,2 вт/кв см по 3-5 хвилин 
на кожний мигдалик. Курс лікування 8-15 про-
цедур. Ми застосовували ультрафонофорез гелю 
німесуліду. Гель німесуліду є найсучаснішим 
негормональним протизапальним засобом, який 
не має вираженої місцевої і загальної побічних 
дій. Важливим допоміжним компонентом є ди-
метилсульфоксид – протизапальний засіб, який 
інактивує гідроксильні радикали, покращуючи 
протікання метаболічних процесів у вогнищі 
запалення, проникає через шкіру і підвищує її 
проникність для лікарських засобів. Ультрафо-
нофорез сприяє звільненню лакун від патологі-
чного вмісту і активізує реакції у лімфоїдній 
тканині мигдаликів. Наступний курс лікування 
повторювали через 3-4 місяці до 3-4 курсів на 
рік. Після фонофорезу ми проводили лазероте-
рапію мигдаликів. Лікування проводилось через 
світловод розфокусованим променем безпосере-
дньо на поверхню попередньо санованих мигда-
ликів, потужність впливу 1,6-3 мвт/кв см, по 5 
хвилин на кожний мигдалик, щодня, на курс 
лікування 10-15 процедур. Ультразвукова і ла-
зеротерапія проводилася в один день, одна за 
одною без інтервалу. Дані схеми можна засто-
совувати як стандарти лікування.  

 
© Ю.В.Любінець, О.Б.Любінець, 2008  
 
 
 
 
 

Ю.В.ЛЮБІНЕЦЬ, О.Б.ЛЮБІНЕЦЬ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ГЕЛЬ НІМЕСУЛІДУ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА ПОЛІКЛІНІКИ 
 

В практиці лікаря-оториноларинголога 
поліклініки достатньо часто зустрічаються паці-
єнти з патологією дотичною до захворювань 

вуха, горла і носа. Дуже часто симптоматика 
одних захворювань «накриває» симптоми інших 
захворювань і пацієнт робить помилковий вибір 
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у першочерговості звертання до лікаря-
спеціаліста, обминаючи свого сімейного лікаря. 
Найбільш поширеними скаргами серед заплута-
ної симптоматики є скарга на «біль у вусі». Се-
ред захворювань які найчастіше викликають 
скаргу на біль у вусі є: хвороби ясен, запалення 
трійчастого нерва, шийний лімфаденіт, шийний 
міозит. Обстеження таких хворих ми проводимо 
класичним методом. Після виставлення заключ-
ного діагнозу кожному хворому призначалось 
відповідне лікування. Враховуючи те, що в 
Україні зареєстровано багато лікарських засобів 
з однаковою чи подібною дією, ми вирішили 
акцент у лікуванні поставити на локальне засто-
сування медикаментів. Раніше ми використову-
вали мазеві зігріваючі і гелеві протизапальні 
препарати. При їх застосуванні ефективність 
лікування досягалась великою частотою вико-
ристання і збільшенням доз лікарського засобу. 
Для зменшення токсичної дії лікарських засобів 
(а їх мають без винятку всі лікарські засоби) з 
одночасним отриманням швидкого ефекту ми 
вирішили застосувати при вищезгаданих захво-
рюваннях 1% гель німесуліду. Німесулід нале-
жить до фармакотерапевтичної групи протиза-
пальних і протиревматичних засобів в загальній 
групі нестероїдних протизапальних засобів. На-
ми було використано 1% гель німесуліду вироб-
ництва акціонерного товариства «Дарниця» під 
торговою назвою «Ремісид». Важливим компо-
нентом гелю є допоміжна речовина диметилсу-
льфоксид, яка допомагає більш глибокому про-
никненню в тканини організму основної діючої 
речовини. При зовнішньому застосуванні гель 
«Ремісид» викликає зменшення і зникнення бо-
лю у ділянці нанесення. Досліджуючи ефектив-
ність гелю «Ремісид» ми розподілили пацієнтів, 
яким було призначено «Ремісид» на групи : не-
вралгія трійчастого нерва, підгострий шийний 
лімфаденіт, підгострий і хронічний артрити 
скронево-нижньощелепового суглобу, підгост-
рий шийний міозит, запальні хвороби ясен і 
хронічний тонзиліт. В період з квітня по вере-
сень 2006 року нами було проліковано 79 паціє-
нтів. Найбільша група хворих на хронічний тон-

зиліт нараховувала 45 пацієнтів. Хворі із захво-
рюваннями не ЛОР органів були консультовані 
відповідними спеціалістами і їм було призначе-
но специфічне лікування. Пацієнтам всіх груп 
було призначено гель «Ремісид» для нанесення 
на хворі та проекційні ділянки. Гель наносили 
три рази на добу тонким шаром, легко втираючи 
в шкіру. І 4-й раз гель призначався як контактне 
середовище при фізіотерапевтичній процедурі –
ультрафонофорезі. Всі хворі з цієї групи знахо-
дяться під диспансерним спостереженням. 
Проводячи профілактичне протирецидивне лі-
кування ми призначали: промивання лакун ан-
тисептичними засобами, десенсибілізуючу та 
імуномодулюючу терапії. Основним компонен-
том лікування було призначення ультрафоно-
форезу з гелем на проекцію мигдаликів. Курс 
лікування включав десять промивань мигдали-
ків та десять фізіотерапевтичних процедур. Не-
обхідною умовою застосування фізичних мето-
дів лікування при хронічному тонзиліті є попе-
редня санація патологічних вогнищ – проми-
вання лакун, відразу ж після чого ми застосо-
вували ультрафонофорез. Випромінювачем 
площею 1 кв.см впливали невеликими колопо-
дібними рухами без відриву від поверхні по 3-5 
хв. з кожного боку, режим безперервний, по-
тужність впливу 0,2-0,4 вт/кв.см. Всі хворі 
отримали курс лазеротерапії мигдаликів через 
світловід, потужність випромінювання 2-3-5 
мвт, по 5хв. безпосередньо на кожний мигда-
лик. Позитивні результати у хворих які отри-
мували лазеротерапію з фонофорезом досяга-
лись на 2-3 дні швидше. Проводячи лікування 
хворих всіх груп, найбільш цікаві і найбільш 
достовірні результати були у групі хворих на 
хронічний тонзиліт. Частина хворих з цієї гру-
пи проводили вказане лікування вже двічі, як 
системно протирецидивне і найкращим резуль-
татом була відсутність загострень хронічного 
тонзиліту. Комбінація фізичних методів впливу 
та гелю показує перспективу у більш детальних 
дослідженнях не тільки для лікарів-
оториноларингологів, а й сімейних лікарів та 
науковців.  

 
© © Ю.В.Любінець, О.Б.Любінець, 2008  
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В.В. ДИДЕНКО, А.Д. ГУСАКОВ, В.И. ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

О РОЛИ ДИРОФИЛЯРИЙ И ЧЛЕНИСТОНОГИХ В ПОРАЖЕНИИ ЛОР-ОРГАНОВ 

 

 Принято считать, что дирофиляриоз – 
редкая у человека глистная инвазия, однако по 
современным исследованиям наблюдается явная 
тенденция к росту данной патологии, как стра-
нах Европы, Азии, Африки, так и Украине. 

Необходимо отметить, что при обраще-
нии больных к врачам разных специальностей, в 
том числе и к оториноларингологам, данный 
гельминтоз своевременно не диагностируется. 

Дирофиляриоз (от латинских «diro, filum 
– «злая нить») – трансмиссивный гелминтоз (во-
збудитель – нематоды семейства Filariidae: Diro-
filaria immitis, Dirofilaria repens, Dirofilaria ursi, 
которыми болеют собаки, кошки, дикие плотоя-
дные животные и иногда человек. Дирофилярия 
– гельминт с нитевидным телом, покрытым тон-
кой исчерченной кутикулой. Половозрелые ге-
льминты длинной 25-30 см, живородящие, ли-
чинки (микрофилярии) длинной 0,22-0,29 мм, а 
по ширине равны диаметру эритроцита. Переда-
ча инвазии от животных человеку происходит 
трансмиссивным путем через укусы комаров 
рода Anofekes, Aedes, Culex, в организме кото-
рых происходит созревание личинок дирофиля-
рий. Период клинической инкубации – от 1 ме-
сяца до нескольких лет. Человеческий дирофи-
ляриоз чаще всего вызывается нематодой Dirofi-
laria repens. Излюбленным местом поражения 
нематодой является подкожная клетчатка, вок-
руг которой формируется соединительноткан-
ная капсула. Около половины случаев, по лите-
ратурным данным, приходится на орган зрения, 
где паразит находится под кожей век, под кон-
ъюнктивой или, реже в глазном яблоке.  

Считается, что в организме человека па-
разитирует лишь одна особь дирофилярии (не-
зрелая самка) и развитие гельминта до половоз-
релой стадии не происходит, но у нас есть и 
другие наблюдения. 

Клинические проявления зависят от места 
нахождения гельминта. Как правило, в подкож-
ном или подслизистом слое появляется болез-
ненная или безболезненная припухлость. Соп-
ровождающаяся локальным жжением и зудом, с 
гиперемией над ней. Характерным симптомом 
является чувство шевеления на месте припухло-
сти, подвижность «опухоли» (гельминт может 
мигрировать за сутки на несколько десятков 
сантиметров). Другими проявлениями дирофи-
ляриоза могут быть головная боль, тошнота, 
общая слабость, боли в месте локализации ге-
льминта. 

 Известно, что спектр этиологических 
факторов риносинуситов постепенно расширяе-
тся, но случаев поражения носа и околоносовых 
пазух членистоногими не описано. 

 Целью нашего исследования стало изу-
чение и анализ роли дирофилярий и членисто-
ногих в развитии воспалительной патологии 
ЛОР органов, диагностики и лечения таких про-
цессов (заболеваний). 

 Под нашим наблюдением, на протяже-
нии 14 лет находилось 9 больных в возрасте от 9 
до 56 лет. Детей до 18 лет было 2, женщин 5, 
мужчин -2. 

 Дирофилярии идентифицированы из 
удаленных новообразованиий (припухлостей), 
которые в предоперацинном диагнозе определя-
лись, как атерома нижнего отдела заушной об-
ласти с переходом на мочку уха, киста носогуб-
ной складки с переходом на внутренний угол 
нижнего века, синусогенного абсцесса щеки, 
мукоцеле решетчатого лабиринта с распростра-
нением в глазницу, мукоцеле решетчатого лаби-
ринта с распространение в глазницу и лобную 
пазуху, хронического риносинусита осложнен-
ного инфильтратом глазницы, нагноившейся 
боковой кисты шеи. Трое больных были переве-
дены с глазной клиники, так как клинические и 
рентгенологические исследования указывали на 
риносинусогенный характер заболевания.  

Все больные обращали внимание на то, 
что несколько месяцев назад их укусили насе-
комые на даче, на берегу водоема, во время вы-
гуливания животных. Эти укусы были необычно 
болезненными и жгучими в связи с чем и запо-
мнились. Через 2-6 месяцев больные также от-
метили, что на месте укусов постепенно нарос-
тала припухлость тканей, а затем чувство пе-
редвижения постороннего под кожей в различ-
ных направлениях. При хирургическом лечении 
было установлено, что кистоподобные образо-
вания до 2-3 см в диаметре находились в медиа-
льных отделах глазницы с вовлечение в процесс 
век и распространением в клетки решетчатого 
лабиринта и выступающей этмоидальной клетки 
в полость фронтального синуса. В одном случае 
кистоподобное образование находилось в нару-
жном отделе глазницы с распространением (ра-
зрушение нижней стенки) в верхнечелюстную 
пазуху с наличием кистоподобного образования 
на ее орбитальной стенке и в скуловой бухте, 
грязно коричневого отделяемого с специфичес-
ким запахом в пазухе. 
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 У двух больных хронический часто ре-
цидивирующий риносинусит был обусловлен 
членистоногими (пухоедом из семейства пухо-
едов и власоедов) Одна из пациенток длительно 
работала на птицеферме. 

 Все случаи заболевания верифицирова-
ны не только клинически, но и гистоморфоло-
гически и исследованиями в СЭС, а также задо-
кументированы с помощью видео средств. 

 Таким образом, все вышеизложенное, 
говорит о том, что в современном спектре этио-
логических факторов в развитии воспалитель-
ных заболеваний ЛОР-органов могут играть ва-
жную роль нематоды (дирофилярии) и членис-
тоногие рода и семейства пухоедов-власоедов, 
что необходимо учитывать при сборе анамнеза 
заболевания, клинике, диагностике и лечении 
таких больных. 

 
© В.В. Диденко, А.Д. Гусаков, В.И. Диденко, 2008 
 
 
 
 
 

В.В. ДИДЕНКО, В.И. ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

РИНОСЕПТОПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
БИОМАТЕРИАЛОВ. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА.  
БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Для устранения косметических дефектов 
наружного носа и его перегородки, пластики 
остова последней, ринохирурги используют раз-
личные пластические материалы, как биологи-
ческого так и небиологического происхождения. 

При устранении ринолордоза наиболее 
часто используются аутотрансплантаты хряще-
вой и костной ткани. Однако, при этом возни-
кают некоторые трудности, связанные с забором 
пластического материала и нанесением допол-
нительной хирургической травмы пациенту, 
возможным нагноением и рассасыванием ауто-
трансплантата. Одним из важных недостатков 
таких операций является определенная жест-
кость спинки носа, особенно ее хрящевого отде-
ла. В отдаленном послеоперационном периоде у 
таких пациентов возникают вторичные дефор-
мации спинки носа связанные со смещением 
пластического материала и чрезкожной визуа-
лизацией его контуров, что заставляет ринохи-
рурга удалить его и прибегнуть к повторной 
пластической операции. 

Для реконструкции и пластики дефекта 
перегородки носа и ее косно-хрящевого остова 
наиболее часто прибегают к реимплантации ре-
зецированного хряща, перемещению слизисто-
перихондральных и периостальных лоскутов на 
ножке, биокерамических пластинок из гидро-
ксилапатита, титановых сеток и т д., однако ре-
зультаты таких вмешательств, особенно при 
больших дефектах ПН, являются далеко не все-
гда удовлетворительными. 

Все вышеизложенное говорит о том, что 
успех риносептопластики зависит не только от 

хирургической тактики и техники выполнения 
операции, а часто и от качества используемого 
пластического материала. Поэтому поиск но-
вых, более современных пластических материа-
лов для такого рода вмешательств является не-
обходимым и весьма актуальным.  

В настоящее время в мире накоплен боль-
шой положительный опыт использования растя-
нутого политетрафторэтилена в реконструктив-
но-пластической хирургии, прежде всего хирур-
гии сосудов и сердца. 

Целью нашего исследования было изуче-
ние эффективности и целесообразности исполь-
зования растянутого политетрафторэтилена при 
септоринопластике. 

Под нашим наблюдением находилось 129 
пациентов в возрасте от 11 до 59 лет. Детей до 
18 лет было 20, женщин 53, мужчин – 56. 

Ринолордоз в хрящевом отделе имел ме-
сто у 30 пациентов, в костном – у 6, в хрящевом 
и костном – у 11. Несостоятельность носового 
клапана (присасывание крыла носа) у 4 пациен-
тов. 

Пластика дефекта перегородки носа вы-
полнена у 46 больных, остова перегородки носа, 
при ее флотации, произведена у 32.  

Первичные пластические операции вы-
полнены у 109 пациента, вторичные – у 20. 

Диагноз верифицировался на основе жа-
лоб пациентов, анамнезе заболевания, риноэн-
доскопической картины и результатах общекли-
нических исследований. У части пациентов воз-
никала необходимость выполнить КТ или МРТ 
исследование носа и околоносовых пазух. 
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При септоринопластике использвались 
биоматериалы (растянутый политетрафторэти-
лен) датского производства GORE-TEX 
DUALAMESH И Санкт-Петербургского произ-
водственного объединения «Север» в виде стан-
дартных заплат и растягивающихся (гофриро-
ванных) и гладких сосудистых протезов. 

Ближайшие результаты операций просле-
жены от 1 до 3 месяцев, а отдаленные – до 14 лет. 
У одного больного имел место субхондральный 
нагноительный процесс и через 3 месяца эндо-
протез пришлось удалить. Еще у двух пацентов в 
сроки 9 и 11 месяцев в связи с неразрешающимся 
субпери остальным инфильтратом эндопротез 
также был удален. У одного пацента эндопротез 
был удален через 2,5 года в связи с рецидивом 
избыточных грануляций вокруг несквозного де-
фекта перегородки носа и неприятного запаха. 
После удаления эндопротезов раны зажили вто-
ричным натяжением, сохраняя при этом доста-
точную (нефлотирующую) жесткость перегород-
ки носа. При ринопластике каких-либо осложне-
ний, как в раннем, так и в отдаленном послеопе-
рационном периодах не наблюдалось. 

Необходимо отметить, что послеопераци-
онные отечно-реактивные явления в тканях во-

круг эндопротезов были всегда незначительны-
ми и непродолжительными. 

Отличительной особенностью после ри-
нопластики было то, что спинка носа или крыло 
его были эластичными, подвижными, а эндо-
протез никогда не проступал (не контурировал) 
через кожу, не реагировал на низкую темпера-
туру внешней среды, при травмах носа не сме-
щался и не вызывал повторных деформаций на-
ружного носа и его перегородки. 

Все выше изложенное убедительно го-
ворит о том, что современные биоматериалы 
изготовленные из растянутого политетраф-
торэтилена являются достаточно совершен-
ным пластическим материалом, который от-
вечает задачам и условиям септоринопла-
стики, что использование его высокоэффек-
тивно и целесообразно, оно позволяет в аб-
солютном большинстве случаев добиться 
положительных результатов в отдаленном 
послеоперационном периоде. Первичная ри-
носептопластика всегда эффективнее вто-
ричной, поэтому, в случае возникновения 
дефекта перегородки носа при ее резекции, 
операцию целесообразно завершать пласти-
кой последнего. 

 
© В.В. Диденко, В.И. Диденко, 2008  
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ВЛИЯНИЕ ФИТОТЕРАПИИ ИМУПРЕТОМ НА УРОВЕНЬ СТРЕССОРНОЙ РЕАКЦИИ И 
СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ 

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
 

О негативном влиянии на систему имму-
нитета стрессорных факторов известно давно и 
к числу таких факторов относят оперативные 
вмешательства, способные вызывать или углуб-
лять вторичные иммунодефицитные состояния, 
связанные с изменением уровня и активности 
факторов неспецифической резистентности, 
процессов межклеточного взаимодействия 
(Ю.И. Зимин и соавт., 1985; М.Б. Самбур, 1994). 
Логично полагать, что профилактика стрессо-
вых состояний в сочетании с эффективной им-
мунокоррекцией могут служить основой для 
устранения послеоперационных осложнений и 
благоприятного течения репаративно-восстано-
вительных процессов. В связи с тем, что от-
дельные сведения по влиянию факторов опера-
ции в отоларингологии, в частности ЛОР-
онкологии (В.И. Троян и соавт., 2001), на со-

стояние иммунитета явно недостаточны для 
разработки новых технологий иммунореабили-
тации в послеоперационном периоде, нами по-
ставлена цель – исследовать гормональный и 
цитокиновый статус ЛОР-больных перед опера-
тивным вмешательством, в ближайшие периоды 
после операции и выявить влияние фитотерапии 
Имупретом на исследуемые параметры. 

Исследованию подлежала сыворотка кро-
ви 24 больных хроническим тонзиллитом (ХТ) в 
рецидивирующей форме и поступил в отделение 
воспалительных заболеваний Института для 
хирургического лечения (тонзилэктомии). Воз-
раст больных колебался от 16 до 32 лет, 7 паци-
ентов были женского пола. Для сравнения была 
исследована сыворотка крови 22 практически 
здоровых доноров в возрасте от 16 до 26 лет, 
мужчин и женщин было поровну. Кровь полу-
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чали из локтевой вены утром, в одно и то же 
время, отделяли сыворотку, замораживали при -
200С и сохраняли для исследований при этой 
температуре не более 2 месяцев. Из числа боль-
ных ХТ 14 получали за 5 дней до операции пре-
парат Имупрет (Тонзилгон Н) в виде спиртового 
раствора, забор крови для исследований прово-
дили до операции, на следующий день после нее 
и на 8 сутки после окончания.  

В крови методом ИФА с использованием 
иммунодиагностических наборов ООО « Про-
теиновый контур» (СПб, РФ) определяли со-
держание кортизола, как одного из «гормонов 
стресса», лактоферрина и интерлейкина-1β, как 
белков и полипептидов острой фазы воспали-
тельного процесса, интерферонов α и γ как ан-
тивирусных факторов и иммунорегуляторных 
цитокинов (А.С. Симбирцев, 2002), а также ин-
терлейкина-10 как противовоспалительного ци-
токина (Е.А. Останин и соавт., 2004). 

В результате проведенных исследова-
ний было показано, что уровень кортизола по 
сравнению с контролем повышен у больных 
ХТ за сутки до операции, еще более повыша-

ется в первые сутки после операции и снижа-
ется к 8 суткам после нее, тогда как провоспа-
лительные цитокины и лактоферрин имеют 
устойчивую тенденцию к повышению после 
операции. В группе больных, получавших 
Имупрет, повышение уровня кортизола было 
недостоверным как перед операцией, так и 
после нее, отмечалось снижение уровня про-
воспалительных цитокинов и повышение со-
держания интерферонов в крови к 8 суткам 
исследований. 

Если учесть, что при хроническом тон-
зиллите имеют место существенные сдвиги в 
показателях местного и системного иммунитета 
(О.Ф. Мельников и соавт., 2000; Д.Д. Заболот-
ная, 2002), то послеоперационный стресс может 
углублять состояние вторичного иммунодефи-
цита и способствовать возникновению различ-
ных осложнений, как это было описано нами 
ранее (Д.И. Заболотный и соавт., 2000; В.Н. Ве-
рес, 2003). В связи с полученными данными 
представляется целесообразным назначение 
препарата Имупрет в период хирургического 
лечения больных ХТ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ИММУНИТЕТА В КРОВИ БОЛЬНЫХ 
ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУИТОМ ПРИ РЕЦИДИВАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Полипозный риносинуит – один из упор-
но протекающих хронических процессов, гаран-
тированно прогнозируемое излечение от кото-
рого в настоящее время не представляется воз-
можным. 

Распространённость клинически манифе-
стированных форм хронического полипозного 
риносинуита (ХПРС) среди населения земного 
шара состовляет 1-5%. Данное заболевание, не 
являющееся угрожающим для жизни, тем не 
менее значительно ухудшает качество жизни, 
отрицательно сказывается на всех аспектах дея-
тельности пациента.  

У подавляющего числа больных ХПРС 
имеются сопутствующие заболевания верхних и 
нижних дыхательных путей среди которых чаще 
всего (10-90%) выявляются аллергические реак-
ции. Наиболее тяжело это заболевание протека-
ет в составе астматической триады, включаю-
щей полипозную риносинусопатию, неперено-
симость аспирина и бронхиальную астму. 

ХПРС – в настоящее время рассматривается 
как полиэтиологическое заболевание в основе ко-
торого лежат инфекционно-аллергическое воспале-
ние и аллергическая перестройка организма, ауто-
иммунные процессы и функциональные нарушения 
со стороны вегетативной нервной системы.  

Несмотря на достижения в изучении мно-
гообразия пускового механизма заболевания, 
многие стороны патогенеза хронического поли-
позного риносинусита изучены недостаточно. 
Отсутствие длительного эффекта от проводимой 
терапии и оперативных вмешательств предо-
пределяют необходимость дальнейшего углуб-
ленного изучения вопросов патогенеза и прове-
дения новых методов исследования.  

Нами было обследовано иммунологиче-
ски 33 больных полипозным риносинуитом при 
повторном поступлении в клинику Института 
по поводу рецидивирования заболевания., а 
также 11 практически здоровых донора. Возраст 
обследуемых от 25 до 50 лет, женщин было 19 
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человек, оперированы по одному разу 4 челове-
ка, остальные по 2 и более раз. Перед проведе-
нием операции в сыворотке больных исследова-
ли содержание иммуноглобулинов классов М, 
G, A, E антител к микробным антигенам клебси-
еллы, стафилококка золотистого, стрептококка 
гемолитического, антинуклеарные антитела 
(система Ana-sreen), а также содержание α и γ-
интерферонов, лактоферрина, интерлейкина 1-β 
и циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК). 

 Наиболее частым отклонением было по-
вышенное содержание уровня IgE (~ 60,0%), 
IgG (34%), антител к стрептококку (55,%), золо-
тистому стафилококку (31%), снижение уровня 
лактоферрина отмечено у 38%, повышение ин-
терлейкина – 1 выявлено у 20,6%, а гамма-
интерферона у 11%. обследованных больных. 
Все выявленные отклонения статистически зна-

чимые по сравнению с контролем. Одновремен-
ные негативные сдвиги по двум показателям 
отмечены у 35%, по трем – у 25% обследован-
ных. Антинуклеарные антитела (тест на ауто-
иммунный компонент) выявлены у 1 больного 
(< 4%). 

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что аллергический фактор является пре-
обладающим, а повышенный уровень антител к 
микробным антигенам и иммуноглобулинов 
классов Е и G позволяет предполагать наличие 
микробной аллергии и считать, что на втором 
месте в иммунопатогенезе заболевания стоит 
инфекционный фактор. Полученные результаты 
могут служить основой для создания иммуноди-
агностического модуля при этом заболевании и 
разработки патогенетически обоснованных ме-
тодов послеоперационного антирецидивного 
лечения. 

 
© О.Ф. Мельников, Ю.В. Минин, Б.A. Черкесов, В.И. Левандовская, 2008  
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ЗМІНИ ІМУНОБІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ  
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ФАРИНГІТ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛІНІЧНОЇ  

СТАДІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ  
 

Метою роботи була оцінка ефективності 
лікування хворих на хронічний фарингіт (ХФ) 
за даними визначення імунобіохімічних показ-
ників ротоглоткового секрету (РС). 

Досліджено РС хворих на ХФ у стадії за-
гострення та ремісії хвороби, обумовленої про-
веденими лікувальними заходами (n=14). Конт-
ролем слугували РС клінічно здорових донорів 
(n=32). 

Встановлено, що при загостренні ХФ у 
РС хворих достовірно зменшуються вміст сек-
реторного IgA (sIgA), α1-інгібітора протеїназ 
(α1-ІП) та активність кінінази і суттєво зроста-
ють інтенсивність процесів перекисного окис-
лення ліпідів (ПОЛ), концентрація лактоферину 
(ЛФ), активність калікреїну, еластази та загаль-
на протеолітична активність (ПРА). Відносна 
кількість нейтрофілів та лімфоцитів у РС вірогі-
дно збільшується, а епітеліальних клітин – зме-
ншується, але абсолютний вміст епітеліоцитів у 
РС хворих сутєво перевищує контрольні зна-
чення за рахунок збільшеного надходження по-
верхневих і шипуватих клітин плоскоклітинного 
епітелію. 

В стадії ремісії у РС хворих на ХФ конце-
нтрація sIgA наближається до нормальних зна-
чень, достовірно зменшується ПРА і несуттєво – 
активність еластази. Однак лікування не спри-
чиняє суттєвої нормалізації активності калікреї-
ну, кінінази, вмісту α1-ІП, інтенсивності проце-
сів ПОЛ і концентрації ЛФ. У таких пацієнтів 
також відбуваються зміни відносного клітинно-
го складу РС. Так, у них вірогідно відновлюєть-
ся вміст епітеліальних клітин, на рівні тенденції 
зменшується кількість нейтрофілів, тоді як від-
соток лімфоцитів залишається збільшеним. Аб-
солютна ж кількість епітеліоцитів у РС суттєво 
падає за рахунок меншого надходження поверх-
невих і нормалізації концентрації шипуватих 
клітин. 

Одержані результати свідчать, що ліку-
вання ХФ, проведене за сучасними принципа-
ми, хоча і сприяє переходу захворювання у 
стадію ремісії та відновленню стану слизової 
оболонки глотки, але не зменшує активності 
окремих патогенетичних механізмів розвитку 
цього захворювання, що може стати переду-
мовою виникнення подальших рецидивів хво-
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роби. Саме тому дослідження РС у таких хво-
рих слід застосовувати як для прогнозування 
подальшого перебігу ХФ, так і для покращен-

ня діагностики і відповідної корекції лікува-
льних заходів, що призначаються кожному 
окремому пацієнту. 

 
© О.Ф. Мельников, С.В. Тимченко, О.Й. Кизим, О.П. Голобородько, Л.П. Калиновська, М.Б. Самбур,  
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ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЛІМФО-
ГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

 

Зважаючи на поширеність захворюваності 
пародонту, часте його поєднання з іншими хво-
робами, зокрема з розвитком хронічного запа-
лення мигдаликів і аденоїдів, та значну увагу 
дослідників останнім часом до використання 
гомеопатичних препаратів, метою представленої 
роботи було дослідження особливостей застосу-
вання тонзілотрену (Deutsche Homoopathie-
Union, Germany) та бальзаму для ясен Saibel 
Zahnfleischbalsam (Weleda) при лікуванні хворих 
на хронічний тонзиліт та пародонтит. В роботі 
було використано клінічний і морфологічний 
методи дослідження, а також дослідження стану 
синтетичної активності лімфоцитів крові. 

Під наглядом було 11 хворих від 14 до 43 
років, у яких спостерігалось поєднання хроніч-
ного компенсованого тонзиліту з розвитком за-
пальної форми пародонту. Для лікування тонзі-
лотрен хворі приймали по 2 таблетки 3 рази в 
день протягом 10 днів. Бальзам для ясен засто-
совувався шляхом втирання в ясна і м’які тка-
нини слизової оболонки рота два рази в день 
після чищення зубів. Хворим також було реко-
мендовано утримання від їжі і полоскання рота 
протягом 15 хв. 

В результаті проведеного лікування у 
всіх хворих відмічалось покращання самопо-
чуття та клінічно спостерігались позитивні 
зміни тканин пародонту і мигдаликів, що ви-
ражалось в зникненні запальних явищ, ознак 
набряку, почервоніння та ефектів ерозії сли-
зової оболонки. При морфологічних дослі-
дженнях спостерігалось відновлення струк-
тури покривного епітелію та характерної бу-
дови власного шару слизової оболонки як 
мигдаликів, так і ясен. Відмічалась також 
відсутність явищ розрихлення тканин, запа-
льної інфільтрації та виражене зменшення 
тканьових базофілів. З боку лімфоїдної тка-
нини мигдаликів спостерігалась наявність 
гарно виражених лімфоїдних фолікулів, гер-
мінативних центрів та лімфоцитарних обод-
ків, а також діапедезу лімфоцитів через епі-
телій, що свідчило про активізацію їх функ-
ціональної активності. При дослідженні син-
тетичної активності лімфоцитів крові і миг-
даликів була відмічена нормалізація їх функ-
ціонального стану. Отримані дані клінічних 
та лабораторних досліджень свідчать про 
ефективність проведеного лікування.  

 
© Ю.В.Мінін, О.А.Грушова, 2008  
 
 
 
 

Ю.В.МИНИН, О.В.ЧОРНИЙ, Т.И.КУЧЕРЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРАПОМ  
И ОБСТУКТИВНЫМ АПНОЭ ВО СНЕ 

 

 Храп как акустический феномен во время 
сна может быть как самостоятельным выраже-
нием патологии верхних дыхательных путей, 
так и ведущим проявлением синдрома обструк-
тивного апноэ во сне. 

 Данное обстоятельство зависит от степе-
ни сужения просвета дыхательных путей, кото-
рая в ночное время значительно отличается от 
физиологических параметров. Это сужение мо-
жет быть вызвано как анатомическими, так и 
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функциональными изменениями тканей верхних 
дыхательных путей. 

В ходе обследования больных с храпом и 
обструктивным апноэ уточнялись характер, ме-
ханизм и степень сужения верхних дыхательных 
путей. Для этой цели использовали клиниче-
ские, рентгенологические и электрофизиологи-
ческие методы. В каждом конкретном случае 
болезни лечебная тактика конкретизировалась в 
зависимости от результатов обследования. 

Наши клинические наблюдения разделе-
ны на два периода. На первом больным с хра-
пом и обструктивным апноэ применяли лечение, 
основанное на использовании физических фак-
торов криодеструкции, КВЧ-терапии и электро-
миостимуляции мягкого неба и языка. 

Несмотря на отмеченные положительные 
стороны, эффективность их самостоятельного 
применения была невысокой (до 30 %). После 
этого нами использовалась методика комбини-
рованного лечения, сочетающая хирургическое 
лечение с электромиостимуляцией. 

Через 6 месяцев лечение оказалось эф-
фективным в 83,6% случаев. На следующем эта-
пе мы индивидуализировали лечение за счет 
рационального использования хирургического и 
консервативного методов, основанных на дейст-
вии физических факторов. 

Эту группу составили 47 больных с по-
стоянным храпом, у 15 из них также выявлено 
обструктивное апноэ во сне. При обследовании 

у 35 людей отмечено увеличение мягкого неба 
за счет его удлинения и утолщения. Из них у 6 
пациентов отмечена макроглоссия. Следует от-
метить, что такой вариант наблюдался во всех 
случаях обструктивного апноэ. 

У 7 пациентов отмечена гипоплазия мяг-
кого неба, еще у 5 – она сочеталась с увеличе-
нием корня языка и гипертрофией язычной 
миндалины. 

У 43 человек имелось сужение носовых 
ходов постоянного или преходящего характера. 

Первоначально мы проводили коррекцию 
полости носа, далее нормализовали просвет 
верхних дыхательных путей на уровне глотки. 
Для этого выполняли палатофарингопластику, 
криодеструкцию мягкого неба и языка, язычной 
миндалины, электромиостимуляцию и КВЧ-
терапию. 

Используя такую тактику, нам удалось 
добиться повышения эффективности лечения на 
10% в целом по группе. Более значительный 
результат был получен у больных с гипоплазией 
мягкого неба, ранее эффективность палатофа-
рингопластики в такой группе составила не бо-
лее 47%. 

Таким образом, предложенная нами так-
тика конкретизации диагностики и лечения 
больных с храпом и обструктивным апноэ по-
зволила повысить эффективность оказания ме-
дицинской помощи, что дает возможность ре-
комендовать ее для практического применения.  

 
© Ю.В.Минин, О.В.Чорний, Т.И.Кучеренко, 2008  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
В ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Чрезмерное использование антибиотиков, 
в том числе и в ЛОР-практике, способствовало 
возникновению антибиотикорезистентных шта-
ммов бактерий. Наиболее частым механизмом 
развития устойчивости является продукция бе-
та-лактамаз. Избыточное назначение антибио-
тиков приводит к формированию резистентно-
сти и как следствие снижение их эффективности 
при применении по абсолютным показаниям. 
Выбор антибиотиков базируется на , во-первых, 
определении видового состава микроорганиз-
мов, и, во-вторых, отношении микроорганизмов 
к применяемым лекарственным веществам. В то 
же время отит и синуит в 60-70% случаев 
склонны к полному самоизлечению без исполь-

зования антибиотиков. Поэтому основным по-
ложением современных рекомендаций по анти-
бактериальной терапии инфекций верхних ды-
хательных путей является рационализация ан-
тибиотикотерапии. 

Мы предлагаем альтернативные пути ре-
шения этой проблемы. 

1. Применение известных антибиотиков 
системного действия в комбинациях, в том чис-
ле с местными антибактериальными препарата-
ми и препаратами противовоспалительного дей-
ствия. 

2. Более широкое использование антибак-
териальных препаратов местного действия для 
монотерапии неосложненных инфекций ЛОР-
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органов и сочетанной терапии в комбинации с 
другими антибиотиками и препаратами проти-
вовоспалительного действия при любой степени 
тяжести инфекции. 

Биопарокс является антибиотиком мест-
ного действия, который применяется в мире в 
течение уже 40 лет, в Украине – в течение 15 
лет. Несмотря на длительность его применения, 
Биопарокс сохраняет активность к большинству 
возбудителей инфекций ЛОР-органов также, как 
и в начале использования – к нему не развивает-
ся резистентность, отсутствует риск селекции 
резистентных штаммов и возникновение рези-
стентности к другим антибиотикам при назна-
чении этого препарата. Это объясняется не-
сколькими объективными причинами. Местное 
применение препарата предполагает целена-
правленную доставку антибиотика к очагу ин-
фекции - отсутствие системного воздействия 
снижает риск селекции резистентных штаммов. 
Кольцевая структура формулы Биопарокса за-
щищает СООН- и CN2 концы от атаки бактери-
альных пептидаз. Короткий период полувыве-
дения препарата позволяет ему быстро разру-
шаться, и бактерии не успевают выработать ре-
зистентность. И наконец, физико-химические 
свойства молекулы животного происхождения, 
в результате воздействия которой на микробную 
мембрану возникает бактериостатический эф-
фект и микроб перестает быть способным к 
пролиферации, миграции и синтезу экзотокси-
нов, и соответственно, к выработке резистент-
ности.  

Проведенные нами оригинальные иссле-
дования эффективности препарата Биопарокс у 
более чем 5,5 тысяч больных с инфекциями 
ЛОР-органов и после ЛОР-операций, который 
широко применяется в клинике кафедры отори-
ноларингологии Национального медицинского 
университета имени А.А. Богомольца в течение 
уже 10 лет, также подтверждают его стабильно 
высокую эффективность как в монотерапии, так 
и в комбинациях с системными антибиотиками 
и препаратами противовоспалительного дейст-
вия. Сроки полного выздоровления пациентов 
после операций на ЛОР-органах у больных по-
сле операций в полости носа, больных после 
тонзилэктомии, после эндоларингеальных хи-
рургических вмешательств, в результате лече-
ния препаратом Биопарокс в сравнении с кон-
трольной группой значительно сокращаются во 
всех категориях больных. 

Рекомендуем придерживаться рациональ-
ного использования антибиотиков и применять 
Биопарокс в ЛОР-практике. Его назначение как 
в монотерапии, так и в комбинации с системны-
ми антибиотиками и противовоспалительными 
препаратами, пациентам с заболеваниями ЛОР-
органов и в послеоперационном периоде спо-
собствует более быстрому исчезновению сим-
птоматики и сокращению сроков пребывания 
больных в стационаре. Более того, назначение 
Биопарокса на 1/3 снижает необходимость ис-
пользования системных антибиотиков, помогая 
бороться с глобальной проблемой бактериаль-
ной резистентности.  

 
© Ю.В.Митин, Я.Ю. Гомза, 2008  
  
 
 
 
 

Ю.В.МІТІН, В.Л.ДИДКОВСКИЙ, В.І.САМБОРСЬКИЙ, В.В.ТОМИЛИН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ  
В ПРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ  

ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 
 

При плануванні оперативних втручань на 
верхніх дихальних шляхах слід враховувати 
можливість виникнення різноманітних усклад-
нень, насамперед геморагічних. 

При проведенні планових хірургічних 
втручань при хронічних захворюваннях верхніх 
дихальних шляхів частіше всього виникають 
ускладнення, які пов`язані з кровотечею та про-
веденням загальної анестезії (Bailey B.J., 2001 ). 
Частіше за все кровотечі з`являються протягом 
перших 24 годин після операції.  

В 2006 році в Україні, за даними МОЗ 
України, було виконано лікарями-оторинола-
рингологами 218 262 операції, в тому числі у ді-
тей 76 391, переважна більшість яких було про-
ведено на лімфоаденоїдному глотковому кільці. 

За даними Johnson L. та співавторів (2002) 
частота розвитку кровотечі після проведення 
планових аденотонзилектомій під загальним 
знеболенням складає від 0,1% до 8,1%, при чому 
0,04% випадків необхідно переливання компо-
нентів крові. 
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Причинами геморагічного синдрому мо-
жуть бути: пошкодження крупних судин під час 
проведення операції, внаслідок їх аномального 
розташування, дефекти хірургічної техніки 
(И.В. Тимофеев, 1999), а також порушеннями в 
системі згортання крові (Суховій М.В., 2006).  

Не у всіх випадках геморагічного синд-
рому вдається виявити їх причину, що поясню-
ється недостатнім обстеженням хворих, склад-
ностями клініко-лабораторної діагностики по-
рушень в системі гемостазу вродженого та на-
бутого ґенезу.  

При наявності будь-якої патології гемос-
тазу навіть виконання операції досвідченим хі-
рургом не гарантує від кровотечі в інтра- та піс-
ляопераційному періоді. Лабораторні дослі-
дження системи гемостазу, які звичайно вико-
нуються перед проведенням оперативного втру-
чання на верхніх дихальних шляхах (кількість 
тромбоцитів, час згортання цільної крові, час 
рекальцифікації, кількість фібриногену, протро-
мбіновий індекс), ще не свідчать про відсутність 
чи наявність порушень в системі гемостазу.  

Враховуючі наш досвід, ми пропонуємо 
перед проведенням планового оперативного 
втручання на верхніх дихальних шляхах прово-
дити скринінг-діагностику гіпокоагуляційного 
синдрому, яке повинно включати в себе: для 

визначення патології судинно-тромбоцитарної 
ланки гемостазу – кількість тромбоцитів, трива-
лість кровотечі, адгезивність тромбоцитів; для 
визначення патології коагуляційоної ланки ге-
мостазу – кількість фібриногену, протромбіно-
вий час, активований парціальний тромбоплас-
тиновий час. Ці методи є достатньо простими і 
дозволяють оптимізувати проведення скринін-
гової діагностики патології системи гемостазу. 
Вони сприяють попередньому встановленню 
порушень зсідання крові та призначати відпові-
дну профілактику кровотечі при проведенні 
оперативного втручання на верхніх дихальних 
шляхах та в післяопераційному періоді. 

Слід зазначити, що до цього часу дослі-
дження, присвячені виявленню частоти та при-
чин виникнення геморагічних ускладнень у па-
цієнтів після планових оперативних втручань на 
верхніх дихальних шляхах в Україні, а також 
проведенню профілактичних та лікувальних 
заходів, є малочисельними.  

Будь-яке оперативне втручання на верхніх 
дихальних шляхах (ніс, глотка, гортань) у паці-
єнта, якому не проведено адекватне досліджен-
ня системи гемостазу може супроводжуватись 
небезпекою виникнення гематоми, рецидивую-
чої або неконтрольованої кровотечі із операцій-
ної рани.  

 
© Ю.В.Мітін, В.Л.Дидковский, В.І.Самборський, В.В.Томилин, 2008  
 
 
 
 
 

Н.В. НАГОРНАЯ, Е.В. БОРДЮГОВА, А.В. ДУБОВАЯ, И.Ю. МУРАВСКАЯ, Н.А. ЧЕТВЕРИК  
(ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ И ТОНЗИЛЛОКАРДИАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ 

 

Широкая распространенность хрониче-
ского тонзиллита (ХТ), частота, тяжесть и по-
лиморфизм клинических проявлений сопряжен-
ной с ним патологии, возможность осложнений, 
формирование вегетативного, эндокринного и 
иммунного дисбаланса делает актуальным по-
иск оптимальных методов лечения ХТ и профи-
лактики его обострений.  

Цель работы – определение эффективно-
сти и переносимости комплексного гомеопати-
ческого препарата «Тонзилотрен» у детей с ХТ 
и тонзиллокардиальным синдромом.  

Объектом исследования явились 31 ребе-
нок (19 девочек и 12 мальчиков), обучающихся 
в специализированном лицее для одаренных 
детей «Эрудит» г. Донецка, имевших компенси-

рованную (11 чел.) и декомпенсированную (20 
чел.) форму ХТ. Всем детям проводили местную 
терапию путем промывания лакун небных мин-
далин 0,02% раствором фурациллина и ультра-
звуковое воздействие на небные миндалины в 
течение 10 последовательных дней. Основную 
группу составили 15 детей (8 девочек и 7 маль-
чиков), получавших Тонзилотрен по 1 табл. 3 
раза в день в течение 60 последовательных 
дней. В контрольную группу вошли 16 детей (11 
девочек и 5 мальчиков), не получавших препа-
рат. Контрольные осмотры проводились сразу и 
через 2 мес. после завершения курса лечения. 
Об эффективности лечения судили по измене-
нию частоты и интенсивности жалоб, состояния 
миндалин, микробной колонизации ротоглотки, 
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клинико-инструментальных показателей со-
стояния сердечно-сосудистой системы (по дан-
ным стандартной ЭКГ, доппплерэхокардиогра-
фии – ЭхоКГ, 24-часового мониторирования 
ЭКГ по Холтеру). При отоларингологическом 
обследовании у всех детей были выявлены фа-
рингоскопические признаки ХТ. Жалобы были 
представлены повышенной утомляемостью 
(60,0±8,9%), субфебрилитетом (50,0±9,15), кар-
диалгиями колющего или давящего характера 
(60,0±8,9%), ощущением неритмичности работы 
сердца (30,0±8,4%). По данным стандартной 
ЭКГ у 80,0±7,3% детей выявлены различные 
изменения. У 93,5±4,4% по данным ЭхоКГ вы-
явлена диспластическая кардиомиопатия. Ана-
лиз микробного пейзажа слизистых оболочек 
носоглотки выявил дисбиоз у всех детей, у 
58,1% человек – комбинацию 2-х и более услов-
но-патогенных и/или патогенных штаммов мик-
роорганизмов. 

После завершения курса лечения у детей, 
получавших Тонзилотрен, чаще, в сравнении с 
контрольной группой, регистрировалось отсут-
ствие жалоб (66,7±12,2% и 56,2±12,4% соответ-
ственно), уменьшилась выраженность фаринго-
скопических признаков ХТ (73,3±11,4% и 
43,7±12,4% соответственно). Через 2 мес. после 
окончания курса эффект сохранялся у 86,7±8,8% 

детей, что было достоверно чаще в сравнении с 
контрольной группой (43,8±12,4%). В основной 
группе было достоверно меньшим число детей, 
предъявлявших жалобы на кардиалгии 
(53,3±12,9% и 93,8±6,1% соответственно), по-
вышенную утомляемость (13,3±8,8% и 
56,3±12,4% соответственно). У детей, получав-
ших Тонзилотрен, через 2 мес. после окончания 
курса терапии явления синусовой тахикардии, 
брадикардии, атриовентрикулярной блокады I 
степени не регистрировались. ЭхоКГ картина у 
всех пациентов оставалась без изменений. При 
контрольном микробиологическом исследова-
нии выявлено изменение спектра флоры у всех 
детей с ХТ: достоверно уменьшилась частота 
встречаемости Streptococcus pneumonіae (на 
32%), Streptococcus hemoliticus (на 10,9%) и 
Streptococcus faecalis (на 5,4%), при этом в груп-
пе детей, получавших Тонзилотрен, последние 
два не определялись. 

Таким образом, после 60-дневного курса 
Тонзилотрена выявлены положительные измене-
ния самочувствия детей и состояния миндалин, 
микробной колонизации ротоглотки, клинико-
инструментальных показателей состояния сер-
дечно-сосудистой системы. Тонзилотрен эффек-
тивен и безопасен, препарат может быть исполь-
зован на всех этапах реабилитации детей с ХТ. 

 
© Н.В. Нагорная, Е.В. Бордюгова, А.В. Дубовая, И.Ю. Муравская, Н.А. Четверик, 2008  
 
 
 
 
 

Е.И. НАЗАРУК, В.П. ГОНЧАРУК, А.А КОЦЕРУБА, С. В. ЧЕРНЫШЕНКО  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

 ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА  
 

 До настоящего времени нет чётких диаг-
ностических критериев между компенсирован-
ными и декомпенсированными формами хрони-
ческого тонзиллита. По действующей класси-
фикации И. Б. Солдатова отсутствуют субком-
пенсированные формы. Но в практике отолари-
нголога большую группу составляют пациенты 
с пограничными формами заболевания, которые 
проявляются периодическими ангинами, не ча-
ще одного раза в год или несколько лет, с также 
безангинные формы. Для последних характерно 
наличие гнойно-казеозных пробок в лакунах 
миндалин. Иногда этот симптом хронического 
тонзиллита является ведущей жалобой пациен-
та. Также пациенты могут предъявлять жалобы 
характерные для фарингита, но при осмотре вы-
являются гнойные пробки в лакунах миндалин, 

спаянность миндалин с нёбными дужками и 
другие признаки хронического тонзиллита. В 
таких случаях необходимо начинать лечение с 
консервативных методов: санации лакун минда-
лин - промывание растворами антисептиков, 
антибиотиков с учётом чувствительности фло-
ры. Местное лечение, как правило, сочетается с 
общим медикаментозным, иммуностимулиру-
ющим, гомеопатическим, физиотерапевтичес-
ким, криохирургическими методами лечения. 

 В процессе лечение обращает на себя 
внимание, что после курса терапии у ряда пацие-
нтов наступает длительная, стойкая ремиссия 
сроком от 6 месяцев до нескольких лет. Исчезают 
гнойные пробки, неприятный запах изо рта, сла-
бость, уменьшается гиперемия и инфильтрация 
миндалин, нёбных дужек, слизистой оболочки 
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глотки, уменьшаются в размерах периферические 
лимфатические узлы. В таком случае необходимо 
воздержаться от оперативного лечения, сохра-
нить миндалины как активный орган иммуните-
та. При повторном обострении проводить курсы 
консервативной терапии. В другом случае, после 
проведения курса консервативной терапии, ре-
миссия кратковременная, либо не наступает воо-
бще, что проявляется дальнейшим образованием 
казеозных пробок в лакунах миндалин, тонзило-
генной интоксикацией. При более внимательном 
сборе анамнеза у таких пациентов можно выя-
вить другие токсико-аллергические признаки 
хронического тонзиллита – периодический или 
постоянный субфебрилитет, боли в области сус-

тавов, сердце. В таких случаях необходимо скло-
няться к тонзилэктомии.  

 За период 2005-2007 гг. в нашей клинике 
пролечено консервативно 45 пациентов, в даль-
нейшем 15 из них предложено оперативное ле-
чение.  

 Таким образом, неэффективность ком-
плексного консервативного лечения хроничес-
кого тонзиллита – промывание лакун миндалин, 
в сочетании с общими методами лечения, мож-
но использовать как критерий выбора хирурги-
ческого лечения. Индивидуальный подход, как 
принцип врачебного мышления при выборе ме-
тода лечения хронического тонзиллита, имеет 
первостепенное значение. 

 
© Е.И. Назарук, В.П. Гончарук, А.А Коцеруба, С. В. Чернышенко, 2008  
 
 
 
 
 

В.І.НЕСТЕРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО ПРОТИАЛЕРГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ „ФРІБРІС”, 
ВИРОБНИЦТВА МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ  

В ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ 
 

Високий відсоток пацієнтів з алергічним 
ринітом (АР), цілорічним чи сезонним, потребує 
нових методик та підходів до лікування цієї па-
тології. Серед великої кількості препаратів різ-
них груп, що використовуються для лікування 
алергічної патології верхніх дихальних шляхів 
антигістамінні препарати є найважливішою лан-
кою до досягнення лікувального ефекту АР. 

Препаратом вибору в лікуванні цілорічно-
го чи сезонного риніту є препарат виробництва 
Мілі Хелскере Лімітед, Великобританія – „Фрі-
бріс”, діючою речовиною якого є дезлоратадін – 
первинний активний метаболіт лоратадіну.  

Препарат „Фрібріс” використовувався в 
лікуванні 60 хворих на алергічний цілорічний та 
сезонний риніт як в комплексному лікуванні так 
і як монотерапія. Клінічно було доведено, що 
препарат „Фрібріс” був ефективний щодо осно-
вних суб'єктивних симптомів (потруднене носо-

ве дихання, ринорея, свербіння у носі, приступи 
чхання). Ефективність використання препарату 
„Фрібріс” підтверджувалась зникненням чи зна-
чним зменшенням інтенсивності об'єктивних 
симптомів хвороби (покращення носового ди-
хання, зменшення набряклості слизової оболон-
ки та кількості слизового вмісту в носі, покра-
щенням нюху). При проведенні досліджень що-
до наявності еозинофілів в мазках-відбитках зі 
слизової носа, виявлено що лікування препара-
том „Фрібріс” нормалізувало їх кількість після 
курсу лікування.  

Під час використання даного лікарського 
засобу у жодного хворого не було зареєстровано 
побічної дії препарату.  

Препарат „Фрібріс”, виробництва Мілі 
Хелскере Лімітед, Великобританія рекоменду-
ється використовувати в лікуванні хворих на 
алергічний цілорічний та сезонний риніт.  

 
© В.І.Нестерчук, 2008  
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Е.В. ОСИПЕНКО, Н.А. ДЕРЖАВИНА, А.С. ЕПАНЧИНЦЕВА (МОСКВА, РОССИЯ) 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ВЫСОКОГО ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА  
В ЭТИОЛОГИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО  

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА 

 

Введение: Проблема хронического ги-
перпластического ларингита (ХГЛ), несмотря на 
прогресс клинико-лабораторной базы, инстру-
ментальной диагностики и появление новых 
методик лечения остается по-прежнему акту-
альной. Целью нашей работы явилось выявле-
ние распространённости высокого гастроэзофа-
геального рефлюкса (ВГЭР) среди представите-
лей лиц голосо-речевых профессий, страдаю-
щих ХГЛ. 

Материалы и методы: В лабораторию 
певческого и сценического голоса ФГУ НКЦО, 
за период 2007-2008 гг. обратились 102 челове-
ка, основными жалобами которых были измене-
ния голоса различной степени выраженности, 
утомляемость, першение, дискомфорт в горле, 
напряжение в шее (как при голосовой нагрузке, 
так и в состоянии покоя), ощущение инородного 
тела при глотании, а также покашливание. Бо-
льшинство обратившихся – 89 (87%) человек, 
находились в трудоспособном возрасте (от 20 до 
55 лет) а 36 из них (40,1%), являлись представи-
телями голосо-речевых специальностей. После 
проведения стандартных для нашей лаборато-
рии диагностических мероприятий, включаю-
щих в себя помимо опроса, с последующим за-
несением всей информации в компьютерную 
базу данных, рутинного отоларингологического 
осмотра, видеофиброназофаринголарингоско-
пии, видеоларингостробоскопии, микроларин-
госкопии, многопараметрической компьютер-
ной оценки голоса, нами было выявлено 32 
(31,3%) пациента в возрасте от 28 до 62 лет, с 
различными формами ларингита из них 23 
(71,88%) профессионала голоса. У 9 (8,9%) из-
менения гортани характеризовались выражен-
ным утолщением эпителия, с локализацией в 
задней трети голосовых складок или в межчер-
паловидном пространстве, наличием в просвете 

гортани слизисто-гнойного отделяемого. Веду-
щей жалобой этих пациентов являлась выра-
женная осиплость, характеризующаяся длитель-
ным упорным течением, утомляемость голоса, 6 
(5,8%) человек отмечали у себя периодически 
возникающую изжогу. Этим пациентам допол-
нительно были проведены ПЦР диагностика, 
прицельная биопсия с последующим гистологи-
ческим исследованием со слизистой подозри-
тельных участков и суточная рН-метрия. 

Результаты: На основании дообследова-
ния был выставлен диагноз ХГЛ, пахидермии 
всем 9 пациентам. У 7 из 9 больных был зафик-
сирован ВГЭР (78% от общего числа больных с 
пахидермией). Следует отметить то, что ВГЭР 
был отмечен у 12 пациентов из 32 страдающих 
различными формами ларингита (37,5% от об-
щего числа). Сочетание ХГЛ и ВГЭР возникло у 
6 (26,1%) профессионалов голоса. Бальным с 
гипертрофическим ларингитом, пахидермией 
помимо базового консервативного или хирурги-
ческого лечения был назначен курс антиреф-
люксной терапии. В связи с этим, ВГЭР, наряду 
с другими широко известными факторами, был 
расценен нами, как предрасполагающий в воз-
никновении ХГЛ. Мы полагаем, что назначение 
антирефлюксной терапии, у больных страдаю-
щих ХГЛ в сочетании с ВГЭР является не толь-
ко методом выбора в лечении сопутствующей 
соматической патологии, но и служит противо-
рецидивной мерой в лечении ларингита.  

Выводы: 1) распространённость ВГЭР у 
лиц голосо-речевых профессий с ХГЛ, по на-
шим данным составила 26,1%; 2) ВГЭР играет 
немаловажную роль в возникновении и поддер-
жании гиперпластического процесса в гортани, 
в частности пахидермии; 3) Проведение суточ-
ной рН-метрии целесообразно в дообследовании 
больных с гиперпластическим ларингитом. 

 
© Е.В. Осипенко, Н.А. Державина, А.С. Епанчинцева, 2008  
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О.Г.ПЛАКСИВИЙ, М.Д.ВОЄВІДКА, І.В.КАЛУЦЬКИЙ, М.М.ЦУРКАН, В.А.БОГАЧ  
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ “САЛІН” В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ  
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ 

 

Ефективність оперативного лікування за-
хворювань носа залежить не тільки від тактики та 
техніки, але й від адекватного ведення післяопе-
раційного періоду. Після кожного оперативного 
втручання виникає післяопераційний нежить, на-
бряк, гіперсекреція, можливі утворення синехій.  

Одним з препаратів, який ефективний в 
післяопераційному періоді при оперативних 
втручаннях в порожнині носа є “Салін”. Цей 
препарат ідентичний лікарському засобу “штуч-
на сльоза”, що широко використовується в оф-
тальмологічній практиці. Препарат ізотонічний 
до секрету слизової оболонки порожнини носа і 
при його використанні забезпечується мукоци-
ліарний кліренс. 

Під нашим наглядом було 128 хворих, 
яким проводилось оперативне втручання в по-
рожнині носа (підслизова резекція перегородки 
носа – 66, двобічна ощадлива конхотомія – 21, 
задня конхотомія – 8, двобічна вазотомія – 9, 
поліпоетмоїдотомія – 12, підслизова резекція 
перегородки носа і двобічна конхотомія – 5, по-
ліпоетмоїдотомія і задня конхотомія – 7). Всі 
хворі по веденню післяопераційного періоду 
були розділені на дві групи (50 і 78 чоловік). 

Ведення післяопераційного періоду у двох гру-
пах включало призначення антибіотику, туалет з 
анемізацією порожнини носа. В першій групі 
додатково призначалась олія шипшини, в другій 
– препарат “Салін” по 1-2 вприскуванні через 
кожні 2 години. 

Критеріями ефективності лікування були 
об’єктивні дані: набряк, гіперемія слизової обо-
лонки порожнини носа, наявність кірок, а також 
порушення функції носового дихання та нюху. 
Порівнюючи перебіг післяопераційного періоду 
у двох групах слід відмітити, що у групі, де ви-
користовувався “Салін” носове дихання відно-
вилось на 11-13 день, у порівнянні з контроль-
ною групою, де відновлення настало на 15-17 
день. Крім того, схильність до сенехієутворення 
у групі з використанням “Саліну” зафіксовано у 
одному випадку, у другій групі на 14-16 день у 
двох хворих утворились ніжні синехії, що по-
требувало додаткового лікування.  

Враховуючи те, що деякі хворі при нор-
мальному диханні після операційного втручання 
відмічали помірну сухість в носі, рекомендуємо 
місцеве використання “Саліну” в післяопера-
ційному періоді на протязі 20-25 днів. 

 
© О.Г.Плаксивий, М.Д.Воєвідка, І.В.Калуцький, М.М.Цуркан, В.А.Богач, 2008  
 
 
 
 

 
О.Г.ПЛАКСИВИЙ, І.В.КАЛУЦЬКИЙ, О.І.ЛУДИН, А.Б. ГАРАЩУК, А.О.КАЛУЦЬКИЙ  

(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ВИКОРИСТАННЯ ТАМПОНІВ “MEROCEL” ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ 
ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ І ОТОРИНОСЕПТОПЛАСТИКИ 

 

 Merocel – це різноманітний спектр ме-
дичних тампонів, сплінтів та катетерів, що за-
стосовуються при терапевтичних і хірургічних 
процедурах в практиці ЛОР-лікарів. Ці тампони 
використовуються для швидкої і надійної зупи-
нки післяопераційної носової кровотечі, попе-
редження утворення синехій.  

В склад тампонів входить гідроксильова-
ний полівінілацетат – органічна речовина, яка 
утворюється внаслідок реакції між полівініло-
вим спиртом і ацетальдегідом, що забезпечує 
міцність і довговічність тампона. Вони не міс-

тять чистої целюлози і ворсинок. Високі абсор-
бційні якості тампонів обумовлені їх мікропори-
стою структурою, де кожна пора з’єднується з 
навколишніми з допомогою численних ходів в 
різних напрямках, внаслідок чого відбувається 
швидке всмоктування крові та інших рідин. Во-
ни біосумісні, більшість з них має гемостатичні 
властивості, легко виймаються після повторного 
змочування. 

Тампони Merocel ми почали використову-
вати з 2006 року. За період з січня 2006 року по 
лютий 2008 року зроблено 324 операції на по-
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рожнині носа при яких тампонада носа в кінці 
операції проводилась тампонами Merocel, з них: 
підслизова резекція перегородки носа – 148, 
ощадлива конхотомія – 57, поліпоетмоїдотомія 
носа – 56, двобічна вазотомія – 38, репозиція 
кісток носу – 18, орториносептопластика – 7. 

Післяопераційний період перебігав абсо-
лютно гладко, тампони після всіх планових опе-
рацій видалялись через 48 годин, після репозиції 
кісток носа через 72 години, після орториносеп-
топластики через 4 доби.  

Після видалення тампонів реактивні яви-
ща були мінімальні, в післяопераційному пері-
оді був використаний “Салін”, деяким хворим 
використовували “Аква-Марис”, запропонова-
ний клінікою НМАПО. Через 12-14 днів дихан-
ня через ніс було відновлено, реактивних явищ 
не було, синехії не утворювались, хворі з оду-
жанням були виписані до дому. Контрольний 
огляд після операцій проводився через 3 місяці: 
скарги у хворих відсутні, носові ходи чисті, си-

нехій немає, хворі послідуючого лікування не 
потребують. 

Для порівняння ефективності носових та-
мпонів Merocel була проведена тампонада носа 
гумовими тампонами зі стерильним поролоном 
(палець хірургічної рукавиці, презерватив) у 23 
хворих. В післяопераційному періоді спостері-
гались реактивні явища, значно менші, ніж після 
марлевого тампона.  

Але, в середньому, тривали на 3-5 днів 
довше в порівнянні з тампонадою тампонами 
Merocel. 

Рекомендуємо використання тампонів 
Merocel при операціях в порожнині носа, так як 
вони значно краще переносяться хворими, лег-
ше і безболісно видаляються, не травмують сли-
зову оболонку порожнини носа, що запобігає 
розвитку запальних реактивних явищ в після-
операційному періоді, попереджують утворення 
синехій та сприяють швидкому відновленню 
усіх функцій носа. 

 
© О.Г.Плаксивий, І.В.Калуцький, О.І.Лудин, А.Б. Гаращук, А.О.Калуцький 2008 
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(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ СТЕНОЗАХ ГОРТАНИ 

 

Отличительной особенностью большинст-
ва эндоскопических вмешательств в гортани яв-
ляется их малая травматичность, однако для их 
успешного выполнения требуются особые усло-
вия. Большую роль в этом играют действия ане-
стезиолога. Анестезиологическое обеспечение 
эндоскопических микрохирургических операций 
в области дыхательных путей требует специаль-
ного технического оснащения. В связи с этим до 
сих пор многие хирурги продолжают работать 
под местной анестезией, что делает процедуру 
весьма неприятной для больного. В отсутствие 
специального оборудования общую анестезию 
осуществляют при самостоятельном дыхании 
больного внутривенным или ингаляционным 
способом в сочетании с местной анестезией гор-
тани или без нее. К сожалению, оба этих простых 
способа анестезии не дают возможности исполь-
зовать современные виды комбинированной ане-
стезии с миорелаксантами и ИВЛ, надежным ко-
нтролем гемодинамики и состояния газообмена. 

В середине 80-х годов в клинике отори-
ноларингологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павло-

ва была разработана оригинальная методика 
струйной высокочастотной ИВЛ через интрала-
рингеальный фиксируемый катетер, а также до-
казаны преимущества и безопасность транстра-
хеальной струйной ИВЛ при лазерных эндола-
рингеальных вмешательствах. Более чем два-
дцатилетний опыт клиники показывает, что 
струйная вентиляция с частотой до 100-200 ды-
хательных циклов в минуту через тонкий фик-
сируемый или транстрахеальный катетер обес-
печивает адекватный газообмен и является ме-
тодом выбора в эндоскопической хирургии гор-
тани. При относительно простой технике вы-
полнения, эти методы могут служить альтерна-
тивой традиционной интубации трахеи и ИВЛ 
при работе в области дыхательных путей. В 
среднем за год в клинике оториноларингологии 
СПбГМУ выполняется до 60 эндоскопических 
операций по поводу хронических стенозов гор-
тани и верхних отделов трахеи различной сте-
пени выраженности с применением методов 
струйной высокочастотной вентиляции легких. 
В половине всех случаев, причиной, являются 
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рубцовые стенозы гортани и доброкачествен-
ные опухоли. В 36 % случаев хронические 
стенозы вызваны нарушением иннервации 
гортани. К редко встречающимся причинам 
стенозов можно отнести неспецифические 
гранулемы, склеромы гортани, прорастание 
опухоли щитовидной железы, воздушные кис-
ты гортани и заболевания гортани с субъек-
тивным удушьем. 

Накопленный нами многолетний опыт 
применения ВЧ ИВЛ, к сожалению, свидетель-
ствует о том, что существует категория больных 
с выраженными стенозами гортани, у которых 
проблема «адекватного выдоха» не позволяет 

использовать стандартные режимы высокочас-
тотной ИВЛ из-за высокого риска баротравма-
тических осложнений. 

В настоящее время в нашей клинике про-
водятся технические и клинические исследова-
ния по применению модификаций струйной ве-
нтиляции легких у больных со стенозами горта-
ни различной степени выраженности. Предпола-
гается выработать протоколы использования 
струйной ИВЛ и рекомендации по выбору па-
раметров вентиляции в зависимости от тяжести 
обструкции, сопутствующей легочной и другой 
патологии, а также вида хирургической коррек-
ции. 

 
© М.С.Плужников, Л.В.Колотилов, С.А.Карпищенко, В.Е.Павлов, 2008  
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СТАН ГОЛОСОУТВОРЮЮЧОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ СПАСТИЧНОЮ ДИСФОНІЄЮ  
В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ 

 

Спастична дисфонія є одним із найбільш 
важких порушень, які зустрічаються у фоніат-
ричній практиці. Ще недавно це захворювання 
відносили виключно до групи функціональних 
розладів голосу (Орлова О.С., 1981; Зарицький 
Л.А. та співавт.; 1984; Максимов І, 1987; Bloch, 
1965; Aronson et al., 1968; Brodnitz, 1976; 
Cannito, et al., 1981). Але за останнє десятиріччя 
багато фахівців почали вважати спастичну дис-
фонію органічним захворюванням з хронічним 
нервовим розладом центральних рухових про-
цесів, яке характеризується індукованими не-
контрольованими спазмами голосових складок 
(Василенко Ю.С. та співавт., 1995; Blitzer, et al., 
1988; Zweig, et al., 1988; Blitzer, et al., 1991; Gril-
lone, et al., 1994; Nash, et al., 1996; Blitzer, et al., 
1998). Етнологія спастичної дисфонії, як і біль-
шості фокальних дистоній ідіопатична. 

Метою дослідження було вивчення фона-
торної системи у хворих на спастичну дисфонію 
(СД) в динаміці лікування. Для цього було за-
стосовано комплексне клініко-фоніатричне об-
стеження хворих до і після лікування, що скла-
далось з перцептивної оцінки голосу, ларинго-
скопії, ларингостробоскопії та визначення часу 
максимальної фонації (ЧМФ). Для перцептивної 
оцінки голосу кожний пацієнт тричі промовляв 
ізольовані подовжені голосні фонеми (і, а, є), 
рахунок цифр, стандартний текст. Завдання за-
писували на магнітну плівку. Голос оцінювали 
фоніатр та фонопеди за модифікованою шкалою 

GRBAS. Зараховували 8 параметрів патологіч-
ного голосу і оцінювали їх по 4-бальній системі 
від 0 до З, де 1 – легке порушення, 2 – посеред-
нє, 3 – тяжке. 

Досліджено голосовий апарат 15 первин-
них (4 чоловіка та 11 жінок) і 7 повторних (3 
чоловіки та 4 жінки) хворих СД з тривалістю 
захворювання від З місяців до 10 років. Серед-
ній вік обстежених склав 35,6 років. Серед пер-
винних хворих - 6 осіб з початковою спастич-
ною дисфонією (ПСД) і 9 – з хронічною спасти-
чною дисфонією (ХСД). До групи пацієнтів з 
ПСД віднесли тих, що хворіли не більше одного 
року. Наші спостереження відносно віку хворих 
та домінування осіб жіночої статі узгоджуються 
з даними інших дослідників. 

Аналіз результатів перцептивної оцінки 
голосу хворих СД показав, що у 100% голос був 
хрипкий та грубий; 72% мали голосовий тремор 
та зниження домінантної розмовної тональності; 
80% мали монотонний голос; у 74% виникали 
регулярні зупинки голосу; 50% мали інтерміту-
ючий напружено-здавлений голос, а 50% по-
стійну напружено-здавлену фонацію; у 35% бу-
ли провали висоти звуку; у 100% відмічалась 
дискоординація фонаційного дихання. Ці симп-
томи значно посилювались під час хвилювання 
та після голосового навантаження. Порівняння 
перцептивних показників у хворих з ПСД та 
ХСД показало, що різниця між ними була тільки 
в ступені їх прояву. При ХСД всі голосові симп-
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томи були на 10-30% виражені більше. Не вияв-
лені якісь унікальні голосові симптоми, котрі б 
відрізняли групи одна від одної. В цілому ми 
відмітили значну мінливість симптомів, особли-
во на початковій стадії захворювання. Деякі 
хворі намагались компенсаторно полегшити 
фонацію, використовуючи мову з придиханням, 
високу домінантну розмовну тональність, роз-
мовляли пошепки. 

Тяжкість прояву спазмів у таких хворих 
залежала від ступеню гіпераддукції анатомічних 
структур гортані. При легкому та посередньому 
порушенні голосової функції відмічали І або II 
тип гіпераддукції (класифікація Koufman, 1992), 
коли відбувалось сильне змикання тільки голо-
сових складок, або ж частковий чи повний кон-
такт збільшених в об'ємі та тонусі пристінкових 
складок. У хворих з тяжкими порушеннями го-
лосу спостерігався III і IV тип гіпераддукції: під 
час фонації вокальні м'язи скорочувались, підтя-
гуючи черпакуваті хрящі вперед та звужуючи 
надглоттісний простір. У таких хворих були ви-
явлені вторинні псевдоорганічні зміни слизової 
оболонки гортані та голосових складок (гіпер-
емія, гіперваскуляризація, надмірна сухість). 

При ларингостробоскопії в жодному разі 
не було різкого обмеження рухливості або випа-
діння вібраційних коливань голосових складок. 
У всіх хворих краєве зміщення слизової оболон-
ки було зменшене з обох сторін. В 11 випадках 
була скорочена амплітуда вібрацій обох голосо-
вих складок, а в 4 випадках початкової спастич-
ної дисфонії – тільки однієї. У 2 пацієнтів при 
фонації залишалась трикутна голосова щілина в 
задній третині гортані. У хворих з легким сту-
пенем порушення голосової функції показники 
стробоскопії були мінливими і наближались до 
нормальних. Час максимальної фонації був об-
межений і складав в середньому при тяжкому 
порушенні голосу 4,7 с, при посередньому – 8,6 
с, при легкому – 12,3 с. 

В залежності від лікувальної програми 
було виділено 2 групи, по 11 хворих у кожній. 
Лікування проводили по двом схемам. Відпові-
дно перша включала мовну фонопедію, раціона-
льну психотерапію, гальванічний комір по Ще-
рбаку з новокаїном або бромідами, заспокійливі 
препарати. Мовна фонопедія поділялась на два 
етапи: розробка координації артикуляторно-
мовних та дихальних органів; голосовідновлю-
юча терапія. 

До початку систематичних занять хворі 
дотримувались режиму мовчання, а потім спіл-
кувались спокійним шепотом. На першому етапі 
проводили роботу над подовженим видохом, 
вимовою шиплячих та свистячих звуків, а також 
їх сполучень з голосними фонемами, спочатку 

на придиховій, а потім на м'якій атаці звуку. В 
схему включали вправи з використанням пара-
доксального дихання з вимовою звуків, слів, 
фраз на вдиху. 

Другий етап включав розробку головного 
та грудного резонансу з використанням легкого 
ненапруженого протяжного звучання сонорних 
приголосних в "маску", прямих і закритих скла-
дів із цими приголосними, рахування цифр, ме-
лодекламативної вимови коротких фраз в одній 
тональності. Наші дослідження показали, що 
кращий результат можна одержати при викори-
станні під час фонопедичних занять зворотнього 
акустичного зв'язку з феноменом відставленої 
мови, коли хворий чує свій голос не в момент 
вимови, а з запізненням на 0,18-0,3 с. Такий 
прийом забезпечує ефект уповільнення мови. 
Курс лікування зазвичай складав 1-2 місяці. 

Друга група, в яку ввійшли 7 повторних 
та 4 первинних хворих (2 – з початковою фор-
мою СД та 9 – з хронічною), лікувалась за ін-
шою програмою. Вище зазначена лікувальна 
схема була доповнена антиспастичним препара-
том баклофеном. Він знижує підвищений тонус 
скелетних м'язів, моно- та полісинаптичні реф-
лекси, не зменшуючи при цьому нервово-
м'язову прохідність в межах моторної пластин-
ки, уповільнює медулярні автоматизми, знижує 
ригідність м'язів та їх тонус. Лікування хворих 
починали малими дозами препарату по 5 мг 
тричі на добу під час їжі, поступово збільшуючи 
дозу кожні три дні на 5 мг до оптимальної дози 
20 мг тричі на добу. 

Всі хворі були обстежені безпосередньо 
після проведеного курсу лікування. Було вста-
новлено, що більшість хворих (72,7 %) першої 
групи або взагалі не реагували на терапію, або 
демонстрували короткочасне покращення голо-
сової функції під час лікування. Найкращі пока-
зники були отримані у трьох хворих (27, 3 %) з 
легким ступенем порушення голосу при почат-
ковій формі СД. Так, мова стала добре розбір-
ливою, практично зникла її напруженість та 
хрипкість, не було переривань голосу, фонацій-
не дихання було скоординованим. 

Позитивні результати лікування підтвер-
джувались даними ларингоскопії та стробоско-
пії, які наближались до норми. ЧМФ у цих хво-
рих подовжився і складав у середньому 14,6 с. В 
групі, що пройшла лікування за другою схемою, 
7 осіб з ХСД вже невдало лікувались за першою 
схемою і потрапили в клініку з рецидивом за-
хворювання. На відміну від незадовільних ре-
зультатів попереднього лікування, використання 
баклофену дало деякі позитивні зміни, більш 
виражені при початковій формі СД та при посе-
редньому порушенні голосової функції. Покра-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2008 97

щився загальний стан хворих, мова стала більш 
розбірливою, зменшилась її напруженість і час-
тота та інтенсивність переривань голосу, по-
кращилась координація дихання та фонації, 
зникли або зменшились гіперкінези м'язів шиї та 
обличчя. Помірно покращились показники ла-
рингоскопі та ларингостробоскопії. Так, змен-
шилась гіперактивность вестибулярного відділу 
гортані, а у 5 хворих стала непостійною. По-
кращився стан голосових складок: зменшилась 
гіперемія та ступінь васкуляризації, скоротились 
періоди щільного стикання складок, збільши-
лись амплітуда вібраційних коливань та крайо-
вий зсув слизової оболонки. Також подовжився 
ЧМФ та складав при посередньому ступені 11,8 
с, при важкому – 7,2 с. В цілому значне покра-
щення голосової функції зафіксовано у 1 хворо-
го з ПСД та у 2 з ХСД (27, 3 %), помірне покра-
щення – у 2 осіб з тяжкою формою порушення 
голосу та у 3 – з посередньою (45, 4 %), відсут-
ність лікувального ефекту – у 3 осіб з тяжким 
розладом голосу при ХСД (27,3 %). 

Аналіз отриманих даних клініко-
фоніатричного обстеження хворих на спастичну 

дисфонію в динаміці лікування дозволив зроби-
ти наступні висновки: 

- спастична дисфонія відрізняється від 
функціональних та істеричних розладів голосу, 
в першу чергу, на основі голосових симптомів, 
тому доцільна детальна перцептивна оцінка го-
лосу хворих; 

- при цьому патологічному стані відбува-
ються відхилення в усіх відділах голосоутво-
рюючої системи, що нерідко супроводжується 
псевдоорганічними змінами в слизовій оболонці 
гортані та голосових складок; 

- початкова форма спастичної дисфонії є 
провісником більш тяжкого перебігу хвороби та 
краще піддається різним варіантам лікування, 
тому рання діагностика СД достатньо актуальна; 

- фонопедичне, психотерапевтичне та ме-
дикаментозне лікування хронічної аддукторної 
спастичної дисфонї малоефективне; 

- хронічний перебіг спастичної дисфонії, 
особливо у випадках тяжкого порушення голо-
сової функції, потребує нових, більш радикаль-
них методів лікування, таких як введення в го-
лосові м'язи ботулінового токсину. 

 
© О.О.Покотиленко, Ю.В.Мінін, Т.Г.Мілоченко, 2008  
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ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА АСПІРИНОВИЙ НАЗАЛЬНИЙ ПОЛІПОЗ 
 

За останнє десятиріччя значно зросла кі-
лькість пацієнтів з аспіриновим назальним полі-
позом. Зважаючи на переважно хірургічне ліку-
вання цих пацієнтів, гостро постає проблема 
порушень гемостазу. При даній патології спо-
стерігається підвищена кровоточивість, що 
створює значні труднощі під час і після опера-
тивного втручання. 

В клініці оториноларингології і хірургії 
голови і шиї ІФДМУ у 20 пацієнтів з аспірино-
вим назальним поліпозом проводилось дослі-
дження агрегаційної функції тромбоцитів, в ре-
зультаті якого виявлено повне пригнічення їх 
агрегації. На агрегатограмах відсутні характерні 
хвилі вивільнення при нормальній кількості 
тромбоцитів в крові. Тобто під час адгезії не 
відбувається перша фаза реакції вивільнення з 
щільних гранул тромбоцитів (не виділяються 
АДФ, адреналін, серотонін та ін.), що призво-
дить до відсутності агрегації І. У зв’язку з цим, 
відповідно, не запускається друга фаза реакції 

вивільнення з α-гранул тромбоцитів (4-й фактор, 
β-тромбомодулін, ростовий фактор, тромбоспо-
ндін) і блокується агрегація ІІ. Такій стан розці-
нюється як тромбоцитопатія.  

Причина тромбоцитопатії полягає в пору-
шенні метаболізму арахідонової кислоти у хво-
рих на аспіриновий назальний поліпоз. При даній 
патології виникає блок розщеплення арахідоно-
вої кислоти на рівні фермента циклооксигенази і 
метаболізм жирних кислот здійснюється по ліпо-
ксигеназному шляху. Відповідно зменшується 
синтез тромбоксану А2 , який є основним агрега-
ційним фактором тромбоцитів. Цим і пояснюєть-
ся підвищена кровоточивість у пацієнтів. 

Висновки. Беручи до уваги наявність у 
хворих на аспіриновий назальний поліпоз по-
рушень метаболізму арахідонової кислоти і, як 
наслідок, вираженої тромбоцитопатії, необхідна 
ретельна передопераційна підготовка таких па-
цієнтів з метою нормалізації гемостазу і попере-
дження інтра- та післяопераційних кровотеч. 
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Підготовку слід проводити препаратами, які 
покращують агрегаційну здатність тромбоцитів, 

зокрема такими як амінокапронова кислота і 
діцинон.  
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ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ СУБ’ЄКТИВНОЇ СИМПТОМАТИКИ ТА РИНОСКОПІЧНОЇ 
КАРТИНИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ РИНОСИНУЇТИ В ПРОЦЕСІ РАННЬОЇ 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

Основним і визначальним принципом лі-
кування хронічних риносинуїтів на сучасному 
етапі є адекватне хірургічне втручання на пара-
назальних синусах та внутріносових структурах, 
а комплексний підхід до лікування даної пато-
логії вимагає активного ведення раннього після-
операційного періоду. З’ясування клінічної ефе-
ктивності запропонованих методик післяопера-
ційної реабілітації стало метою даного дослі-
дження. 

До комплексного обстеження та лікуван-
ня було залучено 70 хворих на хронічні гнійні та 
поліпозно – гнійні гаймороетмоїдити віком від 
21 до 60 років. Жінок у досліджуваному контин-
генті хворих було 42, чоловіків – 28. Комплекс-
не лікування обстежуваних категорій хворих на 
першому етапі включало в себе оперативне 
втручання. При наявності поєднаної патології 
порожнини носа та параназальних синусів ви-
конувались симультанні операції. Після хірургі-
чного етапу лікування всім хворим призначався 
курс ранньої післяопераційної реабілітації, 
об’єм якого визначав поділ досліджуваного кон-
тингенту хворих на 2 групи. 

В І групу (контроль) чисельністю 30 чо-
ловік, включено хворих, яким з першого дня був 
призначений назальний спрей «Салін» (1 розпи-
лення в кожний носовий хід 5-6 разів у день). ІІ 
групу сформували 40 пацієнтів, яким проводи-
лось лікування з використанням носового спрею 
«Полідекса с фенілефрином» - по одній інстиляції 
в кожен носовий хід 3-4 рази на добу протягом 5-
6 днів. 

Оцінка ефективності лікувальних заходів 
проводилась на підставі врахування динаміки 
змін суб’єктивної симптоматики у пацієнтів та 
даних комплексного обстеження ЛОР-органів. 
Підчас розгляду скарг хворих бралися до уваги 
біль в лобній ділянці, наявність та характер ви-
ділень з носової порожнини, утруднення носо-
вого дихання та загальна температурна реакція. 

До початку лікування різниця у пошире-
ності основних симптомів запалення серед хво-
рих обох клінічних груп була статистично недо-
стовірною (р>0,1). Проведене дослідження 
суб’єктивної симптоматики в процесі лікування 
показало, що у хворих ІІ клінічної групи інтен-
сивність основних проявів запалення (біль голо-
ви, утруднене носове дихання, виділення з носа) 
ставала значно меншою вже на 3-ю добу після 
початку лікування. Натомість у контрольній 
групі хворих елімінація ознак запального проце-
су відбувалася повільніше.  

 Обов’язкова щоденна риноскопія давала 
можливість вести спостереження за інтенсивніс-
тю реактивних явищ у порожнині носа. Динамі-
ка ліквідації об’єктивних ознак запалення оці-
нювалася за станом слизової оболонки (наяв-
ність гіперемії та набряку), а також за кількістю 
та характером виділень в загальному носовому 
ході. У всіх досліджуваних хворих до початку 
лікування мали місце гіперемія та набряк слизо-
вої оболонки порожнини носа, однак швидкість 
елімінації цих ознак запалення на 3-й день ліку-
вання виявилася різною׃ гіперемія спостерігала-
ся у 27% хворих контрольної групи, та у 20% - 
ІІ-ї. На 7-у добу лікування у хворих ІІ-ї групи 
спостереження було виявлено близьку до нор-
мальної риноскопічну картину, а в контрольній 
групі нерізкі гіперемія та набряк слизової обо-
лонки спостерігались у 3,3 % хворих. 

 У переважної більшості хворих усіх груп 
до початку лікування в загальному носовому 
ході виявляли кіркоподібні виділення з гемора-
гічними домішками. У процесі лікування їх ха-
рактер змінювався, виділення поступово розрі-
джувалися, полегшувалася їх евакуація з поро-
жнини носа. Інтенсивність цих позитивних змін 
була більшою в ІІ клінічній групі׃ вже на 3-й 
день лікування у хворих зникли кірки, виділен-
ня стали значно рідшими, без патологічних до-
мішок і реєструвалися у 17,5 відсотках випадків 
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(в контрольній – більш ніж у 20%, в окремих 
хворих ще зберігалися кірки на слизовій оболо-
нці). Таке співвідношення збереглося і на 7-у 
добу лікування.  

Висновки 
1. Застосування комплексу реабілітацій-

них заходів в післяопераційному періоді при-
скорює елімінацію суб’єктивних проявів запа-
льного процесу. 

2. Регресія суб’єктивної симптоматики 
підтверджується нормалізацією риноскопічної 
картини в обстежуваних хворих. 

3. Реабілітаційні заходи виявилися ефек-
тивнішими у хворих, які отримували в післяопе-
раційному періоді «Полідексу з фенілефрином».  

4. Використані методики реабілітації ви-
явились безпечними та не супроводжувались 
небажаними побічними ефектами. 

 
© В.І.Попович, О.І.Савчук, В.М.Ванченко, Н.М.Кудерська, І.В.Попович, 2008  
 
 
 
 

Т.М. ПРИСТАВКО, В.Р. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ  
ПОСЛЕ ПОДСЛИЗИСТОЙ РЕЗЕКЦИИ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

 

Практически каждый больной, перенес-
ший оперативное вмешательство на ЛОР-
органах, в раннем послеоперационном периоде 
страдает от боли и нуждается в назначении 
обезболивающих средств. Это в полной мере 
относится и к больным, оперированным на но-
совой перегородке. Сама носовая полость являе-
тся высокорефлекторной зоной, поэтому любые 
оперативные вмешательства здесь вызывают 
выраженные болевые ощущения. Подслизистая 
резекция носовой перегородки в большинстве 
случаев производится под инфильтративной 
анестезией 0,5 мл 1% раствора новокаина, а в 
последние годы для этих целей используется 
ультракаин Д-С-форте, обладающий более вы-
раженным анальгезирующим эффектом. Если 
учесть, что нередко эти операции сочетаются с 
проведением вазотомий и латерофиксаций ниж-
них носовых раковин, то это в значительной 
мере усиливает болевые ощущения во время 
операций и в раннем послеоперационном пери-
оде. Проведенная послеоперационная премеди-
кация 25 и 50% растворами анальгина, баралги-
на, баралготекса, спазмолгона и аппликацион-
ная анестезия слизистой оболочки носа 10% ли-
докаином снижают болевую чувствительность, 
но не устраняет ее. Послеоперационные боли у 
этой категории больных вызваны не только са-
мой операцией, но и послеоперационной тампо-
надой носа, выключением носового дыхания и 
возникающей вследствие этого гипоксии мозга, 
подъемом артериального давления. В первые 2-
3 суток после операции обычно этим больным 
назначали внутримышечно растворы анальгина 
и баралгина, но анальгезирующее действие их 
было кратковременным, и инъекции приходи-
лось повторять 3-4 раза в сутки. 

 В настоящее время требования к препа-
ратам для купирования болевого синдрома зна-
чительно возросли. Они должны обладать вы-
раженным обезболивающим эффектом, не по-
вышать давления, не вызывать тошноту и рвоту, 
хорошо сочетаться с другими медикаментозны-
ми средствами. 

В последние два года мы после подсли-
зистой резекции носовой перегородки широко 
стали использовать обезболивающие препара-
ты кетанов и денебол. Нами обследовано 43 
человека в возрасте 18-46 лет, которым выпол-
нена подслизистая резекция носовой перего-
родки. В первой группе 20 пациентов через 2-3 
часа после операции вводили по 2,0 мл внут-
римышечно кетанов. Во второй группе 23 
больным в эти же сроки внутримышечно вво-
дили по 1 мл денебола. Нами было отмечено, 
что при введении кетанова болевой синдром 
купировался через 30-40 минут и удерживался 
10-12 часов, что требовало повторного введе-
ния препарата не менее 2-3 раз в сутки. Во вто-
рой группе анальгезирующий эффект от вве-
денного денебола наступал значительно рань-
ше, через 10-15 минут после введения и удер-
живался 20-24 часа. Оба препарата хорошо пе-
реносились больными, побочных реакций мы 
не наблюдали. Несмотря на то, что денебол 
был дороже, мы предлагали использовать его, 
благодаря более длительному полноценному 
анальгезирующему эффекту. Он позволял зна-
чительно улучшить качество жизни больных в 
раннем послеоперационном периоде, не повы-
шал давления, обеспечивал полноценный сон. 
Для достижения этого эффекта достаточно бы-
ло делать инъекции 1 раз в сутки. В раннем 
послеоперационном периоде эти препараты 
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использовали в первые трое суток, двое суток, 
когда больные находились с тампонами в носу 
и на третьи сутки после удаления их. Этого 

срока было вполне достаточно, чтобы после-
операционный период у больных протекал без-
болезненно и комфортно. 

 
© Т.М. Приставко, В.Р. Деменков, 2008  
 
 
 
 
 

Т.М. ПРИСТАВКО, В.Р. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА У БОЛЬНЫХ ПАРАТОНЗИЛЛИТАМИ 
 

 Паратонзиллиты, как местное осложне-
ние хронического тонзиллита, встречаются в 10-
14% случаев этой категории больных (А.Е. Ки-
цера, 1975; В.Д.Драгомирецкий, 1982). В 70-е 
годы прошлого столетия у них достаточно ши-
роко производилась абсцесстонзиллэктомия в 
«горячем» периоде заболевания, т.е. на 2-5 сут-
ки от начала формирования паратонзиллярного 
абсцесса (Б.С. Преображенский, 1970; Г.Ф. На-
зарова, 1975). Несмотря на то, что этот процесс 
был, как правило, односторонний, одновремен-
но удаляли и вторую небную миндалину. При 
выполнении абсцесстозиллэктомии в этом пе-
риоде встречались существенные технические 
трудности. Прежде всего – выраженный тризм 
жевательной мускулатуры, что не позволяло 
больному широко открыть рот и существенно 
затрудняло обзор операционного поля, ведение 
операции. Тризм сохранялся до момента удале-
ния миндалины на стороне паратонзиллита, он 
не исчезал, даже если перед операцией произво-
дилось и вскрытие паратонзиллита. Важным 
моментом, затрудняющим ведение операции в 
«горячем» периоде, было отсутствие надежного 
местного обезболивания, не помогала проводи-
мая премедикация, аппликационная анестезия. 
Инфильтрационная анестезия 0,5-1,0% раство-
ром новокаина вводимого в воспаленные, инфи-
льтрированные ткани небных дужек, мягкого 
неба, резко усиливало боль, и пациенты отказы-
вались от оперативного лечения. Использовать у 
них интубационный наркоз в ряде случаев не 
удавалось, так как трудно было их интубиро-
вать, вследствие плохо обзора гортани, всегда 
существовала опасность вскрытия абсцесса ин-
тубационной трубкой и попадания гноя в дыха-
тельные пути. Существенным отрицательным 
моментом было и то, что не пившие воды и ли-
шенные пищи 2-3 суток до операции, эти боль-
ные (преимущественно мужчины) во время опе-
рации часто падали в обморок. Несмотря на то, 

что выделить небную миндалину на стороне 
абсцесса не представляло трудностей, а в ряде 
случаев она процессом была уже частично отс-
лоена, но легко рвалась и удалялась кусковани-
ем. Эстетического удовольствия, облитый гноем 
врач и наблюдавшие за операцией студенты, не 
получали. 

 С 80-х годов прошлого века наметилась 
тенденция более щадящего оперативного лече-
ния этих больных. Появился ряд работ, где обо-
сновывалась возможность проведения односто-
ронней абсцесстонзиллэктомии (А.И. Извин, 
1989; А.А. Чесноков, 1990). Все чаще эту опера-
цию стали выполнять в холодном периоде, обы-
чно через месяц после вскрытия абсцесса. В да-
льнейшем миндалины сохраняли, а производили 
вскрытие паратонзиллитов на любой стадии ра-
звития процесса в паратонзиллярной клетчатке. 
В 90-е годы появилось много работ о важной 
роли небных миндалин в формировании местно-
го иммунитета (Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельни-
ков, 1998; В.В. Кищук, 2000). Несмотря на то, 
что и при одностороннем паратонзиллите в «ин-
тактной» небной миндалине обнаруживались 
выраженные признаки хронического воспаления 
и даже очаги некроза, мы в настоящее время 
придерживаемся щадящей тактики лечения этих 
больных. Исследование иммунологического 
статуса их показало, что через месяц после 
вскрытия паратонзиллита уровень секреторного 
иммуноглобулина А приближался к норме. Час-
тота рецидивов паратонзиллитов после вскры-
тия их составила 3,5%. 

В настоящее время количество тонзилэк-
томий у больных с паратонзиллитами резко 
уменьшилось, особенно у детей. В нашем край-
не неблагоприятном экологическом регионе по-
сле удаления небных миндалин появилось мно-
го больных, страдающих хроническими фарин-
гитами, которые очень плохо поддаются лече-
нию.  

 
© Т.М. Приставко, В.Р. Деменков, 2008  
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ І ХРОНІЧНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВИЙ СИНУЇТ У ДІТЕЙ 
 

Хронічний верхньощелеповий синуїт у 
дітей – досить розповсюджене, часто рецидиву-
юче захворювання (Е.Н. Единак, 1982). На його 
перебіг помітно впливає наявність аденоїдних 
вегетацій (Г.Н. Николаева, 1962; И.А. Курилин, 
А.И. Лисовская, 1964). 

Ми проаналізували дані про 68 дітей на 
хронічний гнійний верхньощелеповий синуїт в 
поєднанні з аденоїдними вегетаціями, що ліку-
валися нами особисто за 42 роки (1964 – 2006) 
роботи в 3-х лікувальних закладах (Дзержинсь-
кій центральній районній лікарні Житомирської 
області, Калуській центральній районній лікарні 
Івано-Франківської області і Тернопільській 
обласній клінічній лікарні). Вік пацієнтів від 8 
до 14 років. Хлопчиків було 48, дівчаток – 20. 
Більшість пацієнтів пов‘язувало виникнення 
верхньощелепового синуїту з застудою, пере-
охолодженням, респіраторними інфекціями. 
Тривалість захворювання була від 1 року до 5 
років. У 6 дітей виявлений правобічний, у 8 – 
лівобічний і у 54 – двобічний верхньощелепний 
синуїт. Аденоїдні вегетації ІІ ступеню мали міс-
це у 49 дітей, ІІІ ступеню – у 19. Обстеження 
пацієнтів проводилося з використанням загаль-
ноклінічних, спеціальних оториноларингологіч-
них та рентгенологічних методів. Скарги хворих 
були на утруднення носового дихання, головний 
біль, виділення з носа. Всі діти спали з відкри-
тим ротом, переважна більшість з них хропіла 
під час сну. Риноскопічно відмічалися набряк і 
гіперемія слизової оболонки порожнини носа, 
особливо в середньому носовому ході. У 57 ді-
тей спостерігався аденоїдний вираз обличчя: рот 
напіввідкритий, нижня щелепа відвисає, носо-
губна складка згладжена, очі злегка навикоті, 
малорухомі. У 11 пацієнтів відмічався напіввід-

критий рот і верхня щелепа дещо виступала 
вперед. 

Всім дітям проведена аденотомія. Остан-
ня була виконана на початку лікування синуїту 
у 40, після безуспішного лікування – у 23 і у 
віддалений період після чергового загострення 
захворювання – у 5. 

Слід відмітити, що уже на 2-3-й день піс-
ля аденотомії різко зменшувались, а у частини 
дітей зникали патологічні виділення в носі. 

В процесі лікування після попередньо 
проведеної аденотомії швидко покращувалося 
носове дихання, збільшувався об‘єм верхньоще-
лепових пазух, зменшувався і зникав патологіч-
ний вміст в пазусі. Відповідний інтерес предста-
вляє строк перебування дренажної трубки у 
верхньощелеповій пазусі, необхідний для дося-
гнення позитивного лікувального ефекту. Для 
хворих дітей за цей показник приймали кіль-
кість днів між першою і останньою пункціями. 
В групі хворих, яким була проведена попередня 
аденотомія, строк клінічного вилікування в се-
редньому становив 8-9 днів. У дітей без прове-
деної вчасно санації носової частини горла цей 
показник складав 13-14 днів. 

Таким чином, на основі проведених нами 
спостережень можна зробити заключення, що 
аденоїдні вегетації, погіршуючи носове дихан-
ня, підтримують хронічний верхньощелеповий 
синуїт. Для верхньощелепового синуїту, що пе-
ребігає в поєднанні з аденоїдними вегетаціями 
при декомпенсації носового дихання, характер-
на, як правило, двобічна локалізація запального 
процесу. Патогенетичний підхід до консервати-
вної терапії дітей при даній патології передбачає 
аденотомію на початку лікування. 

 
© Г.С. Протасевич, 2008  
 
 
 
 

Г. С. ПРОТАСЕВИЧ, Ю. М. АНДРЕЙЧИН, О. І. ЯШАН, О. В. ГОВДА, І. В. МАЛЬОВАНА,  
І. А. ГАВУРА, Е. В. САВЧУК, Д. В. БЕРЕГОВИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК, УКРАЇНА) 

ДО ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СИНУЇТУ 
 

Гострий синуїт є одним з найчастіших за-
хворювань в оториноларингології. Без сумніву 
одним з основних напрямків у лікуванні цієї 
патології є застосування антибактерійних сере-
дників (антибіотиків, сульфаніламідів). Найчас-

тішим шляхом інфікування приносових пазух є 
потрапляння мікробів з порожнини носа через 
вивідні протоки пазух. Отже, першоджерелом 
до розвитку синуїту є гострий запальний процес 
в порожнині носа, тобто гострий риніт. 
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Важливою патогенетичною ланкою в роз-
витку гострого синуїту є набряк слизової оболо-
нки порожнини носа, який особливо виражений 
в природних вивідних отворах приносових па-
зух. Різкий набряк слизавої оболонки може ви-
кликати не тільки закладання носа, але й повну 
блокаду вивідних отворів приносових пазух. Це 
значно ускладнює перебіг гострого синуїту, 
сприяє затримці запального ексудату і перешко-
джає одужанню (Б. Н. Біль і співавт., 2007).  

Тому в комплексному лікування хворих на 
гострий синуїт велике значення надається судин-
нозвужувальним препаратам (галазолін, санорин, 
нафтизин та ін.). Місцеве застосування цих пре-
паратів знімає набряк слизової оболонки порож-
нини носа. Однак при їх застосуванні хворі мо-
жуть відмічати сухість у носі. Крім того, тривале 
вживання (більше тижня) судиннозвужувальних 
засобів може викликати явища медикаментозно-
го риніту. Тому пошук нових препаратів для 
зняття набряку слизової оболонки носа є актуа-
льною задачею в оториноларингології. Врахову-
ючи позитивні результати використання препа-
рату Піносол (краплі в ніс), отримані при ліку-
ванні гострого катарального риніту (Г.С. Прота-
севич и соавт., 2002), ми застосували його для 
закрапування в ніс у хворих на гострий синуїт. 

Піносол представляє собою суміш ефір-
них олій (евкаліптової, соснової, м‘ятної) і чис-
тих натуральних продуктів (тимол і токоферол-
ацетат), які володіють антисептичними, проти-
запальними, антимікробними якостями. Ком-
плекс діючих речовин сприятливо впливає на 
перебіг захворювання і забезпечує швидке по-
кращення стану за рахунок зниження секреції, 
зменшення набряклості слизової оболонки, від-
новлення прохідності носа, забезпечення носо-
вого дихання. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
32 хворих на гострий синуїт, з них у 21 мало 
місце запалення верхньощелепової пазухи, у 11 
– запалення верхньощелепової пазухи поєдну-
валось з запаленням комірок решітчастого лабі-
ринту. Вік хворих від 19 до 60 років. Для вста-
новлення діагнозу використовувались загально-
клінічні, оториноларингологічні і рентгенологі-
чні методи. Хворі скаржились на утруднення 
носового дихання, головний біль, виділення з 
носа. У 20 пацієнтів була підвищена температу-
ра тіла в межах 37,2 - 38°С. При передній рино-
скопії відмічався виражений набряк нижньої і 
середньої носових раковин, гіперемія слизової 
оболонки, виділення в носових ходах слизового 
або слизово-гнійного характеру. У 10 пацієнтів 

чітко визначалась гнійна смужка у середньому 
носовому ході. Рентгенографія приносових па-
зух вказувала на затемнення верхньощелепової 
пазухи (однієї або обох), комірок решітчастого 
лабіринту (у 11 хворих). 

Схема лікування хворих була наступною. 
Використовувалась загальна антибактерійна тера-
пія (цефалоспоринові препарати), медикаменти, 
що розріджують виділення та стимулюють відно-
влення слизової оболонки приносових пазух, ан-
тигістамінні, нестероїдні протизапальні препарати. 
З фізіотерапевтичних процедур застосовувалось 
УВЧ на ділянки приносових пазух. За показання-
ми проводилися пункції верхньощелепових пазух 
з промиванням антисептичними розчинами (фу-
рацилін 1:5000, фурагін 1:13000) з наступним уве-
ленням в пазухи розчинів антибіотиків з ураху-
ванням чутливості мікрофлори. Хворі отримували 
Піносол (краплі в ніс). Препарат вводили по 3 – 4 
краплі через носові отвори на слизову оболонку 
носової порожнини 3 рази на день. Піносол засто-
совувався на протязі 5 – 7 днів. 

Суб‘єктивна оцінка лікування хворих бу-
ла в цілому позитивною. Вона визначалася за 
наступними критеріями: вплив на секрецію із 
носа; вплив на носове дихання; відчуття більш 
легкого перебігу захворювання; відчуття більш 
швидкого одужання. Із 32 хворих 28 відмічали 
відновлення носового дихання, 4 – покращення 
його. 29 хворих вказували на зникнення, 3 – на 
зменшення секреції із носа. Відчуття більш лег-
кого перебігу захворювання відмічали 25 паціє-
нтів, відчуття більш швидкого одужання – 20. 

Риноскопічна картина нормалізувалася на 
4-7-й день лікування у 27 хворих. Слизова обо-
лонка носа мала рожевий колір, була нормальної 
вологості, нормальної консистенції, без виділень. 
Прохідність носа виявилась нормальною. У ін-
ших 5 хворих слизова оболонка носа була черво-
нуватою, дещо підвищеної вологості, прохідність 
носа дещо утрудненою. Однак ці явища були 
менш виражені, ніж до лікування. Хворі випису-
валися з відділення на 7-8-у добу від початку лі-
кування.  

Таким чином, наші спостереження пока-
зують, що для досягнення ефективного лікуван-
ня хворих на гострий синуїт необхідне застосу-
вання комплексу заходів і лікарських препара-
тів, які б впливали на всі патогенетичні ланки 
захворювання. Місцеве застосування препарату 
Піносол (краплі в нвс) є необхідним засобом, що 
дозволяє швидко зняти набряк слизової оболон-
ки порожнини носа і покращити дренажну фун-
кцію приносових пазух. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СИНУЇТІВ 
 

Для діагностики і вибору методу лікуван-
ня немаловажливе значення має класифікація 
синуїтів. Існуючі класифікації в основному від-
бивають патологоморфологічні зміни в прино-
сових пазухах і тільки в деяких класифікаціях 
робиться спроба урахувати етіологічні фактори і 
клінічний перебіг синуїтів. В цих класифікаціях 
не враховані функції носа (дихальна, нюхова, 
резонаторна, рефлекторна). Слід відмітити, що 
синуїти перебігають по-різному, особливо в фу-
нкціональному відношенні. В основу їх поділу, 
за нашим досвідом, треба покласти: 1) етіологі-
чний фактор; 2) шлях інфікування; 3) похо-
дження; 4) перебіг; 5) бік ураження; 6) клінічну 
форму; 7) локалізацію; 8) розповсюдженість; 9) 
стадію; 10) характер патологічного вмісту; 11) 
патологоанатомічні зміни; 12) функціональні 
здатності носа. Виходячи з цього, ми пропонує-
мо робочу клінічну класифікацію синуїтів за 
цими 12 ознаками. В повному викладі класифі-
кація має такий вигляд: 

І. За етіологічним фактором:  
1. Інфекційно-запальні: а) бактерійні; б) 

вірусні. 2. Алергійні. 3. Змішані: а) бактерійно-
вірусні; б) інфекційно-алергійні. 4. Грибкові. 5. 
Травматичні: а) механічна травма; б) хірургічна 
травма (в носі, носовій частині горла). 6. Зумов-
лені сторонніми тілами: а) носа; б) приносових 
пазух. 7. Зумовлені каменями: а) носа (ринолі-
ти); б) приносових пазух. 8. Зумовлені патологі-
єю носа і носової частини горла: а) деформацією 
перегородки носа; б) гіпертрофічним ринітом; в) 
аденоїдними вегетаціями. 9. Зумовлені патоло-
гією зубощелепної системи. 10. Зумовлені за-
студою. 11. Зумовлені купанням, нирянням. 12. 
Зумовлені клімато-географічними факторами. 
13. Зумовлені техногенними факторами. 14. Зу-
мовлені професійними факторами. 15. Зумовле-
ні радіаційними факторами. 

ІІ. За шляхом інфікування:  
1. Риногенні. 2. Одонтогенні. 3. Гемато-

генні. 4. Контактні. 
ІІІ. За походженням:  
1. Постінфекційні. 2. Одонтогенні. 3. 

Посттравматичні. 4. Алергійні. 
ІV. За перебігом:  
1. Гострі. 2. Підгострі. 3. Хронічні. 4. Ла-

тентні. 5. Рецидивні. 
V. За боком ураження:  
1. Однобічні: а) правобічні; б) лівобічні.  
2. Двобічні. 

VІ. За клінічною формою:  
1. Катаральні.  
2. Серозні.  
3. Гнійні.  
4. Гіпертрофічні.  
5. Поліпозні.  
6. Атрофічні.  
7. Змішані. 
VІІ. За локалізацією:  
1. Моносинуїт: а) верхньощелеповий си-

нуїт; б) фронтит; в) етмоїдит; г) сфеноїдит.  
2. Полісинуїт.  
3. Гемісинуїт.  
4. Пансинуїт. 
VІІІ. За розповсюдженістю:  
1. Ізольовані.  
2. Комбіновані. 
ІХ. За стадією:  
1. Ремісії.  
2. Загострення. 
Х. За характером патологічного вмісту:  
1. Слизовий.  
2. Серозний.  
3. Гнійний.  
4. Слизово-гнійний.  
5. Вмісту немає. 
ХІ. За патологоанатомічними змінами:  
1. Катаральні.  
2. Серозні.  
3. Гнійні.  
4. Некротичні.  
5. Гіперпластичні: а) поліпозні; б) кистозні.  
6. Атрофічні.  
7. Змішані: а) поліпозно-серозні; б) полі-

позно-гнійні; в) поліпозно-кистозні; г) гнійно-
некротичні. 

ХІІ. За функціональними здатностями 
носа:  

1. З порушенням функцій носа: а) дихаль-
ної; б) нюхової; в) резонаторної; г) рефлектор-
ної; д) кількох функцій (вказується яких).  

2. Без порушення функцій носа. 
При формулюванні діагнозу синуїту не-

обхідно враховувати ці дані. Тільки в такому 
разі діагноз буде повністю відбивати суть спо-
стережуваного явища. 

Пропонована класифікація не претендує на 
повноту. Однак вона може бути рекомендована 
для щоденної практики лікарів-
оториноларингологів. 
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ХРОНІЧНИЙ ФАРИНГІТ І ДЕФОРМАЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 

 

Хронічний фарингіт є одним з розповсю-
джених захворювань в оториноларингології. 
Дана патологія може бути обумовлена утруд-
ненням носового дихання внаслідок деформацій 
перегородки носа. Це питання представляє інте-
рес для вивчення. Встановлення етіології і пато-
генезу хронічного фарингіту має надзвичайно 
важливе значення в розробці ефективних мето-
дів його лікування. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
50 хворих (38 чоловічої і 12 жіночої статі) на 
хронічний фарингіт, які страждали деформація-
ми перегородки носа з утрудненням носового 
дихання. По відношенню до загального числа 
прооперованих хворих з приводу деформацій 
перегородки носа (2472) це складає 2,02 %. Вік 
хворих був від 17 до 56 років. Із анамнезу біль-
шості пацієнтів встановлено, що фарингітом 
вони почали хворіти частіше в зв‘язку із пору-
шенням носового дихання внаслідок деформа-
цій перегородки носа. На цьому фоні деформа-
ція перегородки передувала виникненню хроні-
чного фарингіту у 37 хворих. Підсилення інтен-
сивності і тривалості загострення уже існуючого 
хронічного фарингіту відмічено у 13 пацієнтів. 
Вид і ступінь деформацій перегородки носа у 
хворих були різними. Утруднення носового ди-
хання виявлено у 40 хворих, відсутність його – у 
10. 

Хворі скаржились на утворення в‘язкого 
слизу в горлі, постійне відкашлювання харко-
тиння, нудоту, блювання ранками. При фарин-
госкопії у 42 хворих виявлена катаральна форма 
хронічного фарингіту. У них слизова оболонка 
горла була помітно гіперемована, інфільтрована. 
Більш вираженими ці зміни мали місце при за-
гостренні хронічного катарального фарингіту (у 
4 хворих). У 2 пацієнтів мав місце хронічний 
гіпертрофічний фарингіт (гранульозна форма) в 
стадії загострення. Крім гіпертрофічних змін, 
слизова оболонка задньої стінки горла у них 
також була гіперемована і інфільтрована. У ін-
ших 6 пацієнтів знайдена атрофічна форма хро-
нічного фарингіту. Слизова оболонка горла у 
них була суха, вкрита кірками засохлого слизу. 

Всім хворим проведені хірургічні втру-
чання на перегородці носа. Більшості пацієнтів 
виконані ощадливі підслизові операції з макси-
мальним збереженням хряща перегородки. 

Спостереження за хворими після операції 
в динаміці дозволило говорити при значне по-

кращення як загального стану, так і фарингос-
копічної картини. Відмічені до операції при фа-
рингоскопії зміни в горлі при подальших дослі-
дженнях у більшості хворих не були виявлені. У 
42 з них слизова оболонка задньої стінки горла 
стала рожевою. У 8 пацієнтів запальні зміни в 
горлі значно зменшились. Через 2-3 роки обсте-
жено 16 осіб, які до операції страждали на хро-
нічний катаральний фарингіт. Фарингоскопічна 
картина у них була нормальною, дихання через 
ніс – вільним, слизова оболонка носа – роже-
вою. Слід відмітити, що утруднення дихання 
через ніс при деформаціях перегородки носа 
може призвести до виникнення хронічного фа-
рингіту двома шляхами. По-перше, воно сприяє 
охолодженню слизової оболонки горла і подра-
знення її пилом і шкідливими домішками в по-
вітрі, які не осаджаються на слизовій оболонці 
носа внаслідок порушення його захисної функ-
ції. По-друге, деформації перегородки носа 
сприяють запаленню приносових пазух і виді-
лення з них стікають по задній стінці горла, ін-
фільтрують слизову оболонку його, що також 
створює умови для розвитку хронічного фарин-
гіту. Крім того, деформації перегородки носа є 
постійно діючим подразником, який призводить 
до патологічних змін в слизовій оболонці носа, 
що в свою чергу впливає на горло. При тривалій 
дії вищевказаних факторів, особливо якщо вони 
діють поєднано, слизова оболонка горла знахо-
диться в постійно запаленому стані.  

В клінічній практиці не завжди врахову-
ється можливість розвитку хронічного фарингі-
ту у хворих на деформації перегородки носа і 
проводиться своєчасно відновлення носового 
дихання. Часто таким хворим призначається 
консервативне лікування хронічного фарингіту. 
Однак фарингіт у осіб на деформації перегород-
ки носа, особливо при порушенні носового ди-
хання, як правило, не піддається консерватив-
ним методам лікування і частота загострень у 
тих хворих не зменшується. 

Таким чином, проведені дослідження по-
казали, що деформації перегородки носа з утру-
дненням носового дихання підтримують хроні-
чний фарингіт і що її резекція сприятливо впли-
ває на місцеві прояви в горлі у хворих на хроні-
чний фарингіт. Враховуючи це, хворим на хро-
нічний фарингіт при поєднанні його з деформа-
ціями перегородки носа, що порушують носове 
дихання, ми проводимо хірургічні втручання на 
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деформованій перегородці. Відновлення дихан-
ня через ніс у таких пацієнтів сприяє покращен-
ню перебігу захворювання горла. В ряді випад-
ків можна обмежитись лише резекцією перего-
родки носа без спеціального лікування фарингі-
ту. Із цього можна зробити заключення, що між 
деформаціями перегородки носа і хронічним 

фарингітом існує патогенетичний зв‘язок. Отже, 
резекція перегородки може застосовуватись як 
метод лікування хронічного фарингіту. Тому у 
осіб на хронічний фарингіт необхідно ретельно 
досліджувати стан перегородки носа і при вияв-
ленні деформацій, що утруднюють носове ди-
хання, ставити питання про їх усунення. 
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АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ І ДЕФОРМАЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
 

Випадки аденоїдних вегетацій і деформа-
цій перегородки носа спостерігаються досить 
часто в практиці лікаря оториноларинголога. 
Нерідко ці види патології можуть поєднуватися 
між собою. З метою виявлення частоти поєд-
нання деформацій перегородки носа з аденоїд-
ними вегетаціями і визначення тактики отори-
ноларинголога при такій ситуації ми проаналі-
зували хірургічні втручання на перегородці носа 
у 2472 хворих. У 220 (8,9 %) хворих відмічалося 
поєднання деформацій перегородки носа з аде-
ноїдними вегетаціями. Якщо до того ж врахува-
ти, що 44 пацієнти в минулому уже піддавались 
аденотомії в інших лікувальних закладах, то 
частота аденоїдів у осіб з деформаціями перего-
родки носа становить, за нашими даними 10,4 
%. Із 220 хворих з поєднанням деформацій пе-
регородки носа з аденоїдними вегетаціями (осіб 
чоловічої статі – 173, жіночої – 43) у віці 5 – 14 
років було 5 хворих, 15 – 20 років - 120, 21 – 30 
років – 87, 31 – 47 років – 8. Як вияснилось з 
анамнезу, порушенням дихання через ніс хворі 
страждали з дитинства. У 60 пацієнтів дихання 
погіршилось після травми носа, коли до аденої-
дів приєднався інший фактор (деформація пере-
городки носа), що сприяв ще більшому утруд-
ненню носового дихання. Вид і ступінь дефор-
мацій перегородки носа у хворих були різними. 
Аденоїдні вегетації І ступеню мали місце у 31 
пацієнта, ІІ – у 180, ІІІ – у 9. Нами відмічена 
залежність між величиною деформації перего-
родки носа і ступенем аденоїдних вегетацій. ІІ і 
ІІІ ступені аденоїдів, як правило, спостерігались 
при значних викривленнях перегородки носа, І 
ступінь – при невеликих гребенях і шпичаках, 
що розташувались в нижніх відділах перегород-
ки носа і не перекривали повністю носові ходи у 

висоту. Отже, значні деформації перегородки 
носа створюють умови для більш підсиленого 
розвитку аденоїдів, ніж невеликі з нерізким 
утрудненням дихання через ніс. 

Всім хворим проведені хірургічні втру-
чання на перегородці носа з метою усунення 
деформацій і ліквідації викликаних ними пору-
шень. В більшості випадків проводились ощад-
ливі підслизові операції з максимальним збере-
женням хряща перегородки. 73 хворим поряд з 
резекцією перегородки носа виконана аденото-
мія. 17 пацієнтам втручання з видалення аденої-
дів проведено другим етапом (через 6-7 днів 
після резекції перегородки носа). 40 хворим 
спочатку виконана аденотомія, через 2-3 дні – 
резекція перегородки носа. 16 пацієнтам ці два 
хірургічні втручання проведені одномоментно. 
В таких випадках аденоїдні вегетації видаляли 
після усунення деформації перегородки носа. 
Після закінчення операції на перегородці хворо-
го приводили в сидяче положення і відразу про-
водили аденотомію. 

Слід відмітити, що при поєднанні дефор-
мації перегородки носа з аденоїдними вегетаці-
ями, особливо при незначній зміні форми пере-
городки, виникають відповідні труднощі в оцін-
ці значення деформації перегородки як причи-
ни, що веде до порушення дихання через ніс. В 
цих випадках ми притримуємось наступної так-
тики відносно черговості операції на перегород-
ці носа і втручання з видалення аденоїдів. Якщо 
є незначне викривлення перегородки носа і ве-
ликі аденоїдні вегетації, першим етапом прово-
димо аденотомію, оскільки в ряді випадків одне 
це хірургічне втручання покращує носове ди-
хання і не потребується операції на перегородці 
носа. Однак у всіх 40 хворих видалення аденої-
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дних вегетацій не призвело до відновлення но-
сового дихання, тому їм проведена і резекція 
перегородки носа. Якщо ж має місце значна де-
формація перегородки і невеликі аденоїдні веге-
тації, то одна резекція перегородки носа може 
відновити дихання через ніс. В тих випадках, 
коли цього не спостерігається, робимо аденото-
мію другим етапом. При великих аденоїдних 
вегетаціях і різкій деформації перегородки носа 
не доводиться розраховувати на повне віднов-
лення дихання після однієї операції аденотомії 
чи резекції перегородки носа. Тому в такій си-
туації проводимо одномоментно ці два хірургіч-
ні втручання. Однак спочатку виконуємо резек-
цію перегородки, затим аденотомію. Це робить-
ся із двох міркувань: по-перше, аденотомія 
більш болюча операція; по-друге, після адено-

томії, особливо у старшому віці, можлива кро-
вотеча, що утруднює подальші маніпуляції при 
виконанні операції на перегородці носа. 

Таким чином, поєднання деформацій пе-
регородки носа з аденоїдними вегетаціями, за 
нашими даними, зустрічається в 10,4 % випад-
ків. Ступінь аденоїдних вегетацій, як правило, 
залежить від величини деформації перегородки 
носа: чим остання більш виражена, тим більша 
величина аденоїдів. При поєднанні деформацій 
перегородки носа з аденоїдними вегетаціями 
тактика у відношенні черговості аденотомії і 
резекції перегородки може бути різною, що ви-
значається розмірами аденоїдів і величиною 
деформації. Ці хірургічні втручання можуть ви-
конуватись одномоментно чи послідовно через 
деякий час одне після іншого. 
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Патологія верхніх дихальних шляхів (де-
формація перегородки носа, хронічний гіпер-
трофічний риніт, вазомоторний риніт, хроніч-
ний синуїт, хронічний тонзиліт, аденоїдні веге-
тації та ін.) нерідко поєднується між собою. В 
даній ситуації може виникнути необхідність 
одномоментного проведення 2-3 хірургічних 
втручань у одного і того ж хворого. Одномоме-
нтне виконання операцій відоме під назвою 
„симультанні операції”. Раціональність прове-
дення симультанних операцій очевидна. Сучасні 
методи оперування дозволяють виконати в один 
етап значні за об‘ємом втручання на внутріш-
ньоносових структурах і приносових пазухах, 
внутрішньоносових структурах і лімфоденоїд-
ному глотковому кільці та ін. Застосування си-
мультанних операцій дозволяє знизити травма-
тизм за рахунок скорочення етапів лікування. 
При цьому скорочується реабілітаційний період, 
зменшуються економічні і психологічні затрати 
пацієнта, що визначає успішний розвиток цього 
напрямку. Симультанні операції особливо необ-
хідні у разі наявності між двома захворювання-
ми патогенетичного зв‘язку. Без одночасної хі-
рургічної корекції поєднаної патології в ряді 
випадків немає жаданого клінічного ефекту, в 

поопераційний період можливе загострення за-
хворювання (Е. И. Назарук и соавт., 2007). 

В нашій клініці широко застосовуються 
симультанні операції. Всього проведено одноча-
сні хірургічні втручання у 184 хворих. 

Найчастішими хірургічними втручання-
ми, виконаними одночасно, були підслизова 
резекція перегородки носа і конхотомія (у 72 
хворих). Перевага віддавалась ощадливим під-
слизовим операціям на перегородці носа і під-
слизовій конхотомії. Другою за частотою одно-
моментною операцією виявилась підслизова 
резекція перегородки носа і поліпотомія носа 
без розкриття чи з розкриттям комірок решітча-
стого лабіринту. Ці хірургічні втручання вико-
нані у 50 хворих. З інших одномоментних опе-
рацій в порожнині носа проведені: резекція пе-
регородки носа і розтин синехій (у 30 хворих), 
резекція перегородки носа і видалення кисти 
порожнини носа (у 1), резекція перегородки но-
са і видалення склеромних інфільтратів (у 1), 
резекція перегородки носа і гальванокаустика 
нижніх носових раковин (у 1). У ряда пацієнтів 
виконані комбіновані хірургічні втручання на 
різних ЛОР-органах. Із екстраназальних опера-
цій двом хворим виконані хірургічні втручання 
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на приносових пазухах з одномоментною резек-
цією перегородки носа. 18 хворим одночасно з 
резекцією перегородки носа проведені хірургіч-
ні втручання на лімфоглотковому кільці: 16 па-
цієнтам аденотомія, 2 – тонзилектомія. 9 хворим 
одночасно з резекцією перегородки носа вико-
нано по 2 хірургічних втручання: поліпотомія і 
конхотомія (4 хворим), розтин синехій порож-
нини носа і поліпотомія (4), розтин синехій по-
рожнини носа і аденотомія (1). Отже, одномо-
ментно з резекцією перегородки носа 175 хво-
рим виконано ще по одній операції: внутріш-
ньоносова – 155, екстраназальна – 20. 9 пацієн-
там виконано по 2 операції: внутрішньоносова – 
8, внутрішньоносова з екстраназальною – 1. 

Таким чином, на основі наших спостере-
жень можна заключити, що найчастішими хіру-

ргічними втручаннями, поєднаними з підслизо-
вою резекцією перегородки носа, були конхото-
мія, поліпотомія (поліпоетмоїдотомія), розтин 
синехій в порожнині носа, аденотомія. При най-
частіших поєднаних з деформаціями перегород-
ки носа інших ЛОР-захворюваннях одночасні 
хірургічні втручання проводилися в наступній 
послідовності: конхотомія, поліпотомія, поліпо-
етмоїдотомія (при наявності поліпів в межах 
середніх носових ходів), втручання на лімфог-
лотковому кільці виконувалися після усунення 
деформації перегородки носа. Розтин синехій в 
порожнині носа, поліпотомія, поліпоетмоїдото-
мія (при наявності поліпів, що виповнюють по-
вністю носову порожнину) проводилися до усу-
нення деформацій перегородки носа. 
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С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ДИАГНОСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ 
 

Лекарственная и медикаментозная аллер-
гия – это вторичная повышенная специфическая 
иммунная реакция на лекарственные препараты, 
сопровождающаяся общими или местными кли-
ническими проявлениями. Она развивается 
только при повторном введении препаратов. 

Среди городского населения лекарствен-
ная аллергия встречается чаще у женщин — 30 
женщин и 14 мужчин на 1000 человек (в сель-
ской местности соответственно 20 и 11). Чаще 
лекарственная аллергия наблюдается у лиц в 
возрасте 31-40 лет. В 40-50% случаев причиной 
аллергических реакций являются антибиотики. 
Реакции на противостолбнячную сыворотку 
встречаются в 26,6% случаев, сульфаниламиды 
– 41,7%, антибиотики – 17,7%, нестероидные 
противовоспалительные препараты – 25,9%. 
Риск развития аллергии на лекарство составляет 
1-3%. Поэтому можно выделить основные при-
чины развития аллергии к лекарствам: 

− наследственная, генетически обуслов-
ленная предрасположенность;  

− наличие других видов аллергии (бак-
териальной, пыльцевой, пищевой и др.);  

− длительное применение больными (у 
здоровых – контакт) лекарственных препаратов, 
особенно повторными курсами;  

− применение депо-препаратов (напри-
мер, бициллин);  

− одновременное назначение большого 
числа лекарственных препаратов из разных 
групп (полипрогмазия), продукты метаболизма 
которых могут усиливать аллергенное действие 
друг друга;  

− физико-химическая структура, высо-
кая сенсибилизирующая активность препарата.  

В развитии аллергических реакций на ле-
карства могут участвовать четыре типа иммуно-
логических механизмов повреждения тканей (по 
Джелому-Кумбсу). Реакции первого типа – ана-
филактические (реагиновые, IqE-зависимые). 
Немедленные аллергические реакции развива-
ются быстро, от нескольких секунд (анафилак-
тический шок) до 12 часов (крапивница), а чаще 
всего через 30 минут. Клиническая картина ре-
акции первого типа может выражаться в виде 
лекарственного анафилактического шока, при-
ступа бронхиальной астмы, ринита, коньюнкти-
вита, крапивницы и отека Квинке. Замедленные 
аллергические реакции развиваются через 24-72 
часа и обусловлены взаимодействием аллергена 
с сенсибилизированными Т-лимфоцитами. 

С целью профилактики осложнений, чтобы 
выявить сенсибилизацию к лекарству, которое 
необходимо ввести больному, используют раз-
личные провокационные тесты: кожные, подъя-
зычные, пероральные, интраназальные, ингаляци-
онные и др. Однако следует учитывать возмож-
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ность осложнений и шоковых реакций даже на 
микрограммы препарата. Согласно приказа МОЗ и 
АМН Украины №127/18 от 02/04.2002 для диагно-
стики ЛА предлагается следующий алгоритм:  

1 этап. Клинико-анамнестическая диагно-
стика.  

2 этап. Постановка и оценка кожных 
проб.  

3 этап. Лабораторные тесты. Согласно 
этого приказа кожное тестирование необходимо 

проводить всем пациентам, которым назначают-
ся антибиотики, анестезирующие средства. Ре-
комендуется использовать тест уколом (прик-
тест), который является наиболее технологиче-
ским, унифицировнным среди всех кожных 
проб, он также является самым безопасным и 
специфичным.  

Выполнение врачами-отоларингологами 
требований приказа позволит снизить число ос-
ложнений лекарственной аллергии. 
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С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ (СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ) 
 

Аллергический ринит (АР) – аллергиче-
ское воспаление слизистой оболочки полости 
носа, характеризующееся следующими симпто-
мами (один или более): ринореей, заложенно-
стью, зудом в полости носа, чиханием.  

Диагностика.  
Обязательное обследование.  
1. Сбор анамнеза. 
2. Осмотр аллерголога.  
3. Кожное тестирование (прик-тест) 

микст-аллергенами с последующим дообследо-
ванием соответствующей группой аллергенов.  

4. Осмотр отоларинголога. 
5. Рентгенологическое (рентгенография, 

обычная или компьютерная томография) обсле-
дование носа и придаточных пазух. 

Дополнительное обследование.  
1. Цитологическое исследование мазков-

отпечатков со слизистой оболочки носа.  
2. При невозможности постановки кож-

ных тестов in vivo постановка тестов in vitro 
(определение специфического IgE и др.).  

3. В некоторых случаях – провокацион-
ные пробы с аллергенами.  

4. Бактериологическое исследование со 
слизистой оболочки носа. 

5. Эндоскопическое обследование полос-
ти носа.  

Лечебно-профилактические  
мероприятия. 
А. Элиминационные меры. Комплекс 

мер, направленных на исключение или ограни-
чение контакта с соответствующим аллергенами 
(пыльцевыми, бытовыми, эпидермальными и 
пр.). 

Б.Лечение. 
1.Сезонный АР: 

1.1. В сезон пыления – прием антигиста-
минных препаратов (желательно 2-го поколе-
ния), кромонов, либо аэрозольных глюкокорти-
костероидов (ГКС). 

1.2. Вне сезона пыления  
Назначение специфической иммунотера-

пии (СИТ) разными методами (парэнтеральным, 
эндоназальным, оральным). 

2.Круглогодичный АР. 
2.1. При легком течении АР и выявлении 

ограниченного круга причинных аллергенов – 
назначение СИТ разными методами (при необ-
ходимости – на фоне лечения кромонами, анти-
гистаминными средствами).  

2.2. При среднетяжелом и тяжелом тече-
нии АР – назначение аэрозольных ГКС на срок 
1-2 месяца. При затихании клинических прояв-
лений АР – на фоне постепенной отмены аэро-
зольных ГКС назначается СИТ разными мето-
дами. При неэффективности СИТ – постоянное 
или периодическое лечение аэрозольными ГКС.  

Требования к результатам терапии АР.  
В результате лечения АР должно быть 

достигнуто: 
− ликвидация или значительное умень-

шение проявления АР (заложенности и выделе-
ний из носа, его зуд, чихание) восстановление 
обоняния. 

− качество жизни больных АР (способ-
ность полноценно работать, учиться, отдыхать) 
должны быть удовлетворительными 

− АР не должен трансформироваться в 
бронхиальную астму. 

− при лечении не должны развиваться 
новые заболевания или осложнения (медика-
ментозный ринит, лекарственная аллергия, 
грибковые поражения и пр).  

 

© С.М. Пухлик, 2008  
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С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

МЕСТО АМИНОПЕНИЦИЛЛИНОВ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ 
 

 Полусинтетические аминопенициллины 
появились более полувека тому назад, тем не 
менее они продолжают занимать лидирующее 
положение в лечения заболеваний уха и верхних 
дыхательных путей. Во многих странах мира 
амоксициллин по-прежнему рассматривается 
как препарат первой линии у больных синуси-
том, средним отитом, ангиной и пр. Выбор 
именно амоксициллина, а не ампициллина , 
определяется тем, что первый имеет значитель-
ные преимущества по фармакокинетике – высо-
кая биодоступность, отсутствие зависимости 
всасывания от приема пищи, которые опреде-
ляют более надежный клинический эффект. 

 Спектр аминопенициллинов включает 
не только грамположительные, но и некоторые 
грамотрицательные микроорганизмы.  

 Возможным подходом к дальнейшему 
улучшению свойств антибиотиков является со-
вершенствование их лекарственных форм. На-
пример, предложены растворимые лекарствен-
ные формы (Солютаб), которые обеспечивают 
равномерную дисперсию частиц действующего 
вещества и принципиально отличаются от су-
спензий и шипучих таблеток. При образовании 
дисперсии действующего вещества после при-
ема таблетки Солютаб значительно увеличивае-
тся зона всасывания, что обеспечивает равноме-
рное нарастание концентрации активных ком-
понентов препарата в крови. Улучшение абсор-
бции сопровождается уменьшением воздействия 
антибиотика на микрофлору кишечника. Эти 
отличительные особенности присущи как широ-
ко используемому амоксициллину в форме Со-

лютаб (Флемоксин Солютаб), так и новому амо-
ксициллину/клавунату в форме Солютаб (Фле-
моклав Солютаб). 

 Нами оценен многолетний опыт приме-
нения этих препаратов для лечения острого экс-
судативного синусита (свыше 500 пациентов), 
острого гнойного среднего отита (свыше 300 
пациентов) и паратонзиллярного абсцесса (свы-
ше 200 человек). Сделаны выводы про эффекти-
вность препаратов в зависимости от возраста 
пациентов, характера возбудителя, сопутству-
ющих заболеваний. 

Выводы. 
1. Амоксициллин /клавунат по спектру 

действия существенно отличается от незащи-
щенного амоксициллина, что определяет осо-
бенности применения двух препаратов.  

2. Защищенный амоксициллин целесооб-
разно применять в тех случаях, когда в развитии 
инфекции вероятна роль грамотрицательных 
бактерий, продуцирующих β-лактамазы. В то же 
время при стрептококковых инфекциях (напри-
мер, стрептококковых тонзиллофарингитах), а 
также при неосложненных инфекциях верхних 
дыхательных путей высокую клиническую эф-
фективность сохраняет амоксициллин.  

3. Дальнейшее улучшение результатов 
лечения возможно путем более широкого ис-
пользования современных лекарственных 
форм, изготовленных по технологии Солютаб, 
которые характеризуются улучшенными фар-
макокинетическими свойствами, удобством 
приема и обеспечивает лучший профиль безо-
пасности. 

 
© С.М. Пухлик, 2008  
 
 
 
 
 

О.Г. РЫЛЬСКАЯ, Т.В. МАЛЯРЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ НОСА 
 

В современных подходах к лечению ри-
носинуситов все большее внимание уделяется 
средствам ирригационно-элиминационной тера-
пии. С позиций доказательной медицины эта 
концепция нашла свое отражение в пересмот-
ренном в 2007 году Европейском консенсусе по 
ведению пациентов с хроническим риносинуси-
том и полипозом носа EPOS (European Position 

Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps). Суть 
ирригационной терапии состоит в механическом 
удалении содержимого носовой полости (и, в 
частности, биопленок, различных антигенов и 
т.д.), которое может быть осуществлено посред-
ством использования отсосов, распылителей, 
носового душа, носового лаважа, интраназаль-
ных растворов и аэрозолей на основе морской 
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воды. Интраназальные средства из морской во-
ды прекрасно зарекомендовали себя при приме-
нении как с профилактической так и с лечебной 
целью при острых и хронических риносинуси-
тах.  

Новый препарат Маример компании Ни-
комед представляет собой аэрозоль морской 
воды с частичками от 1до 20 микрон. Маример 
эффективно очищает и увлажняет слизистую, 
восстанавливает функцию мерцательного эпи-
телия и стимулирует регенерацию слизистой. И 
кроме чисто физического очищения оказывает 
лечебный эффект благодаря большому набору 
микроэлементов, имеющих антивирусное и ан-
тибактериальное действие. 

Целью исследования было изучить эф-
фективность и переносимость препарата Ма-
ример в комплексной терапии у пациентов с 
хроническим ринитом, аллергическим ринитом 
и в послеоперационном периоде после септо-
ринопластики.  

 Клиническое исследование проводили с 
двумя параллельными группами. В зависимости 
от диагноза пациенты были распределены по 
трем подгруппам: пациенты с хроническим ва-
зомоторным ринитом, пациенты в послеопера-
ционном периоде с искривлением носовой пере-

городки и хроническим гипертрофическим ри-
нитом, а также с аллергическим ринитом. 

Стандартная схема лечения включала ан-
тибактериальную, гипосенсибилизирующую, 
противовоспалительную и специфическую им-
мунотерапию. 30 больным к стандартной схеме 
лечения для орошения полости носа назначался 
препарат Маример в течение 10 дней. 30 боль-
ных, которым не назначался дополнительно пре-
парат Маример, составили контрольную группу. 

По данным осмотра пациентов, а также по 
субъективным данным: уменьшение отека сли-
зистой оболочки, нормализация цвета слизистой 
оболочки, наличие корок в полости носа, сте-
пень затруднения носового дыхания, наличие 
отделяемого из носа, характер отделяемого из 
носа, ощущение сухости в полости носа, чувст-
во жжения в полости носа (в баллах от 5 – 0) 
оценивали состояние слизистой оболочки носа в 
динамике. 

Данные проведенного исследования по-
дтвердили целесообразность использования это-
го препарата в отоларингологической практике.  

Применение аэрозоля «Маример» в компле-
ксном лечении помогает значительно улучшить 
эффективность стандартной терапии риносинуси-
тов и быстро добиваться стойкого результата.  

 
© О.Г. Рыльская, Т.В. Маляренко, 2008  
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ДИАГНОСТИКА ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ  
ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА 

 

Развитие хронического ларингита связано 
с заболеваниями верхних дыхательных путей, 
бронхо-легочного аппарата, изменениями эн-
докринной системы и желудочно-кишечного 
тракта, но терапия до настоящего времени, как 
правило, проводится без учета патогенеза забо-
левания, что значительно снижает эффектив-
ность лечения (Солдатов, 1997; Демченко, 
2002). В настоящее время нет четкого алгоритма 
диагностики и лечения больных с обострением 
хронического ларингита. 

Целью исследования стала разработка ди-
агностического алгоритма, позволяющего выяв-
лять патогенетические механизмы развития хро-
нического ларингита. 

Материалы и методы: В основу работы 
легли результаты обследования и лечения 168 

больных с обострением хронического ларинги-
та, находившихся на лечении на кафедре отори-
ноларингологии с клиникой СПбГМУ им. акад. 
И. П. Павлова за период с 2004 по 2007 год в 
возрасте от 18 до 81 года (96 мужчин и 72 жен-
щин). Всем больным помимо стандартного кли-
нического обследования проводились: видео-
фиброларингоскопия, бактериологическое ис-
следование слизистой оболочки глотки и горта-
ни, компьютерный анализ голоса. 

Разработанная нами анкета, позволила 
провести первичную дифференциальную диаг-
ностику: определить у каждого конкретного 
больного возможные патогенетические меха-
низмы развития заболевания и наметить такти-
ку диагностики. Все анамнестические данные и 
изменения эндоскопической картины у боль-
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ных с обострением хронического ларингита 
заносились в специально разработанную пер-
вичную карту. Таким образом, анкетные дан-
ные по каждому больному позволили разде-
лить больных на группы по этиопатогенетиче-
скому механизму развития заболевания. Было 
выделено 4 группы больных: 1 группа состави-
ла 115 больных с подозрением на гастроэзофа-
геальную рефлюксную болезнь, в комплекс 
обследования таких больных включалось про-
ведение фиброгастродуоденоскопии или рент-
генографии пищевода и желудка с нагрузоч-
ными пробами. 2 группа – 72 больных с нару-
шениями обмена веществ. 3 группа – 46 боль-
ных с сопутствующей патологией нижних ды-
хательных путей. 4 группа – 5 больных с аспи-
рационным синдромом на фоне нарушений мо-
торной функции гортани. При анализе эндо-
скопических данных выявлено, что при заболе-
вании желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ, 
язвенной болезнью желудка) воспалительные 
изменения локализуются преимущественно в 
задних отделах гортани, характерна мацерация, 
складчатость, утолщение слизистой оболочки 
области межчерпаловидного пространства, хо-
тя в ряде случаев это распространяется по всем 
вестибулярным складкам до передней комис-
суры. У больных, страдающих хроническим 
бронхитом, бронхиальной астмой, патологиче-

ские изменения касаются преимущественно 
слизистой оболочки голосовых складок, что 
связано, по-видимому, с наличием у таких 
больных стойкого кашля, оказывающего трав-
мирующее действие на голосовые складки. У 
больных, страдающих сахарным диабетом, сли-
зистая оболочка голосовых складок подверже-
на атрофическому процессу, характерна су-
хость, атрофия слизистой оболочки голосовых 
складок, корки. В анализируемой группе у не-
которых больных отмечается сочетание сопут-
ствующей патологии и не наблюдается четкой 
градации воспалительных изменений гортани. 
У больных, страдающих гипертонической бо-
лезнью и получающих ингибиторы АПФ, не-
редко имеется стойкий кашель, что также при-
водит к травмированию голосовых складок.  

Разработанный диагностический алго-
ритм обследования больных с обострением 
хронического ларингита, позволяет выявить 
основные патогенетические механизмы разви-
тия заболевания для подбора индивидуальных 
схем патогенетической терапии. Определены 
характерные изменения эндоскопической кар-
тины гортани у больных при различной сома-
тической патологии, что при сопоставлении с 
жалобами и анамнестическими данными по-
зволяет составить программу дополнительного 
обследования.  

 
© М.А. Рябова, О.В. Немых, 2008  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛАЗЕРНОЙ  
И РАДИОЧАСТОТНОЙ РАНЫ 

 

Среди физических методов диссекции в 
амбулаторной хирургии ЛОР-органов на совре-
менном этапе наиболее часто применяются ра-
диочастотный скальпель Ellman Surgitron и по-
лупроводниковые лазеры с длиной волны от 0,8-
1,06 мкм. Целью настоящей работы являлось 
сравнение степени бокового повреждения, воз-
никающего при разрезе, наносимом полупро-
водниковым лазером(λ= 0,94 мкм) и радиочас-
тотным скальпелем. Исследовался операцион-
ный материал, получаемый при удалении мяг-
ких тканей язычка во время проведения увуло-
палатопластики. Морфологическая оценка ма-
териала складывалась из макроскопического и 
гистологического анализов. Макроскопически в 
объектах, удаленных радиочастотным скальпе-

лем, определялись серовато-красные, ровные 
края. Зафиксирована узкая полоска денатуриро-
ванных тканей по краям раны шириной 0,5-1,0 
мм. При микроскопическом исследовании обна-
ружена зона коагуляционного некроза 0,5-0,7 
мм, представленная гомогенными бесструктур-
ными аморфными эозинофильными массами, 
примыкающие к зоне некроза клетки имели пик-
нотизированные ядра. Далее располагалась об-
ласть шириной 0,5 мм, в которой преобладали 
клетки с просветленной вакуолизированной ци-
топлазмой (баллонная дистрофия), иногда ли-
шенные ядер. Определялись клетки с сохранны-
ми, но пикнотизированными ядрами с очагами 
кариорексиса и кариолизиса. В пограничной об-
ласти также определялся участок, расположен-
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ный около сохранного эпителия, представленный 
удлиненными клетками, расположенными парал-
лельно линии разреза. На уровне подслизистого 
слоя объем альтерации уменьшался пропорцио-
нально расстоянию от зоны повреждения (0,2 
мм). В соединительной ткани изменения были 
выражены в меньшей степени. Участок, распо-
ложенный под слизистой оболочкой, сопровож-
дался мелкоочаговым коагуляционным некрозом, 
отеком, глубже определялись волокна с базофи-
лией (поверхностная дезорганизация в виде му-
коидного набухания). Дистальнее встречались 
нормальные тканевые элементы, но на фоне тка-
невого отека. Лимфатические сосуды в области, 
примыкающей к линии разреза, находились в 
состоянии дилатации, но без лимфоцитов в про-
свете. В некоторых мышечных волокнах наблю-
дались исчезновение поперченной исчерченно-
сти, субсегментарные контрактуры, диссоциация 
и фрагментация, очаговый миоцитолиз отдель-
ных мышечных волокон. Выраженных наруше-
ний микроциркуляции не выявлено. Глубокие 
слои изменены не были. При микроскопическом 
исследовании образцов, полученных при лазер-
ной диссекции определялись более выраженные 
повреждения. Зона коагуляционного некроза, 
представленная гомогенными эозинофильными 

бесструктурными массами, составила 1,2-1,5 мм, 
а глубина 1,1-1,9 мм. Пограничная зона имела 
особенности – на фоне слабо выраженной зер-
нистой и мелковакуольной дистрофии эпителия 
были выявлены изменения подслизистого и 
мышечного слоев. Под слизистой оболочкой от-
мечался очаговый некроз и дистрофия соедини-
тельной ткани, мышечные волокна с очагами 
миоцитолиза. Также обращало на себя внимание 
выраженное нарушение микроциркуляции – со-
суды всех калибров расширены, полнокровны, с 
явлениями стаза. Таким образом, зона бокового 
коагуляционного некроза в ране, нанесенной ра-
диочастотным скальпелем значительно меньше, 
чем при лазерном повреждении, что в дальней-
шем можно рассматривать в качестве благопри-
ятного признака в восстановлении ткани. При 
удалении лазером очаг явного повреждения бо-
лее выражен. Наибольший интерес представляет 
область макроскопически невидимых изменений 
под сохранной слизистой оболочкой в подслизи-
стой основе и соединительной ткани в виде оча-
гов дистрофии и выраженных сосудистых изме-
нений, что в последующем может привести к 
усугублению повреждения и расширению его 
зоны и, соответственно, удлинению периода ре-
парации.  

 
© М.А.Рябова, О.В.Плоткина, И.А.Кузнецова, 2008  
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ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ  
ОДНОСТОРОННИХ ПАРАЛИЧЕЙ ГОРТАНИ 

 

Основными клиническими проявлениями 
односторонних параличей гортани являются на-
рушения фонаторной функции и дисфагия, воз-
никающие вследствие недостаточной аддукции 
голосовой складки. Дисфагия приводит к разви-
тию аспирационного синдрома, ларингита, аспи-
рационной пневмонии, бронхоспазму. Стойкая 
потеря голоса является причиной инвалидизации 
пациентов, являющихся представителями голосо-
речевых профессий. Существует большое коли-
чество хирургических методов лечения односто-
ронних параличей гортани, целью которых явля-
ется медиализация парализованной голосовой 
складки, восстановление голоса, улучшение раз-
делительной функции гортани. Все методы дос-
таточно травматичны и дают небольшой процент 
улучшения параметров голоса, например, в ис-
следованиях Г.Ф. Иванченко (1998г.) восстанов-

ление голоса в результате инфильтрации колла-
гена в парализованную голосовую складку на-
блюдается 18 % случаев, эффект лечения не дол-
госрочен, так как во многих случаях наблюдается 
резорбция введенного материала или его мигра-
ция (Cashman S, Simpson CB, McGuff HS., 2002 
г., Varvares M.A. et al., 1995 г., Nakayama M и 
Ford CN 1993 г.). В работах, посвященных разра-
ботке и оценке эффективности хирургических 
методов лечения односторонних параличей гор-
тани, как правило, не обсуждаются показания к 
хирургическому лечению, оптимальные для опе-
рации сроки после возникновения паралича. Це-
лью нашей работы явилось определение показа-
ний к оперативному лечению односторонних 
параличей гортани. 

В ЛОР-клинике СПбГМУ имени академи-
ка И.П.Павлова в 2006-2008 годах находилось 
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под наблюдением 23 пациента с односторонни-
ми параличами гортани в возрасте от 21 до 72 
лет, из них 13 женщин и 10 мужчин. Причиной 
односторонних параличей гортани в подавляю-
щем большинстве случаев явилось оперативное 
вмешательство на щитовидной железе, в 2 слу-
чаях – аневризма дуги аорты, в 1 случае – опе-
ративное вмешательство на сонной артерии, в 2 
случаях – операция Крайля, в 3 случаях – идио-
патический паралич. Давность паралича состав-
ляла от 7 дней до 1 года. Во всех случаях пара-
лизованная складка находилась в латеральном 
положении. Больным проводился курс консер-
вативной терапии (нейромидин, нейромульти-
вит), после выписки - фонопедическая терапия в 
течение месяца по традиционной методике. 
Консервативное лечение ни в одном случае не 
привело к восстановлению подвижности пара-
лизованной голосовой складки. Через 6 месяцев 
у 3 пациентов сохранялась грубая дисфагия. 
Качество голоса улучшилось во всех случаях за 
счет усиленной подвижности здоровой складки, 

полностью восстановился голос у 12 пациентов. 
У 1 больной произошла постепенная медиали-
зация парализованной складки. К концу курса 
лечения показания к оперативному лечению 
наблюдались у троих больных с сохраняющейся 
дисфагией. У одного пациента качество голоса 
улучшилось, но не восстановилось полностью, 
что являлось основанием для оперативного 
вмешательства, так как пациент является пред-
ставителем голосо-речевой профессии.  

Выводы: 1. Консервативную терапию це-
лесообразно проводить даже на поздних стадиях 
заболевания и в случаях стойкого паралича, т.к. 
она направлена на активизацию механизмов 
компенсации. 

2. Хирургическое лечение показано в слу-
чае неэффективности проведенного консерва-
тивного лечения, при отсутствии компенсации 
разделительной функций гортани. При неудов-
летворительном качестве голоса у пациентов 
голосо-речевых профессий хирургическое лече-
ние показано даже при компенсации дисфагии. 
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(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ В СЛИНІ ХВОРИХ НА 
ЗАПАЛЬНІ ТА АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

 

Відомо, що виникнення та перебіг патоло-
гічних реакцій в організмі супроводжуються акти-
вацією процесів перекисного окислення ліпідів 
(ПОЛ) біомембран, яке спричиняє реактивне під-
силення антиоксидантного потенціалу з наступ-
ним його вичерпуванням, що в свою чергу при-
зводить до процесів деструкції, які вкладають свій 
внесок у патогенез захворювання і супроводжу-
ються накопиченням продуктів ПОЛ. Отже, за-
вданням дослідження було визначення інтенсив-
ності процесів ПОЛ за рівнем хемілюмінесценції в 
слині хворих на запальні та алергічні захворюван-
ня верхніх дихальних шляхів як показника вира-
женості запальної реакції та стану місцевого захи-
сного потенціалу. Контролем була слина практич-
но здорових осіб, взята за таких самих умов, як і у 
хворих.  

Одержані результати свідчать про те, що у 
хворих на хронічний тонзиліт, хронічний синуїт 
та хронічний фарингіт. визначаються вірогідно 
збільшені показники ПОЛ в слині, котрі супро-

воджують перебіг реакції запалення в слизовій 
оболонці ЛОР-органів. Аналіз отриманих даних в 
залежності від локалізації процесу показав, що у 
хворих на хронічний фарингіт та хронічний тон-
зиліт реакція була більш вираженою і світлосума 
хемілюмінесценції слини у них вірогідно відріз-
нялась у бік збільшення від такої не тільки у здо-
рових донорів, а й перевищувала таку у хворих 
на хронічний риносинуїт. Повторне дослідження 
слини хворих на хронічний фарингіт та хроніч-
ний тонзілит, проведене через 1-6 місяців після 
лікування, визначило несуттєве зменшення пока-
зників ПОЛ порівняно з періодом загострення 
захворювання, які, проте, все ще вірогідно пере-
вищували такі у осіб контрольної групи, що ско-
ріш за все вказує на хронічний перебіг запальної 
реакції в області ротоглотки у обстежених хво-
рих.  

У хворих з сезонним алергічним ринітом 
(САР), цілорічним алергічним ринітом (ЦАР), 
поєднаними алергічними та запальними захво-
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рювання (ПАЗЗ) верхніх дихальних шляхів та-
кож були визначені вірогідно збільшені показ-
ники ПОЛ слини, котрі супроводжують перебіг 
алергічних та запальних захворювань в області 
носо- та ротоглотки. 

  Аналіз отриманих даних по групам па-
цієнтів показав, що найбільші значення показ-
ників ПОЛ визначаються в слині хворих з ЦАР 
та хворих з поєднанням алергічних та запальних 
захворювань. Зокрема, найбільш виражена реа-
кція відзначалась у пацієнтів з ЦАР, яка вірогід-
но перевищувала таку у здорових донорів, проте 
не вірогідно відрізнялась від рівня реакції у 
хворих на САР та ПАЗЗ. Повторне дослідження 
вивчених показників, проведене після лікування 
хворих, не визначило суттєвих змін величини 

хемілюмінесценції слини хворих на ЦАР , тоді, 
як серед хворих на САР та ПАЗЗ в більшості 
випадків показники ПОЛ слини після лікування 
нормалізувалися (відповідно у 57,1 % та 62,5 % 
випадків), що спричинило зменшення їх серед-
ніх значень по групам .  

 Таким чином, проведені дослідження та 
одержані результати свідчать про те, що рівень 
ПОЛ в слині хворих на запальні, та алергічні 
захворювання верхніх дихальних шляхів адек-
ватно віддзеркалює інтенсивність та/ або трива-
лість патологічного процесу в області носо- та 
ротоглотки і може слугувати додатковим крите-
рієм як його вираженості в складі комплексної 
діагностики захворювання, так і ефективності 
його лікування.  
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ХАРАКТЕРНІ ЗМІНИ КЛІТИННОГО ТА ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ  
У ХВОРИХ НА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

ЗА УМОВ АКТИВАЦІЇ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

 

Зважаючи на те, що в останні роки знач-
ного поширення в складі інфекційної патології 
набула персистуюча вірусна інфекція, однією з 
ймовірних причин росту захворюваності та зни-
ження ефективності лікування хворих на запа-
льні захворювання верхніх дихальних шляхів 
(ВДШ) та вуха може бути недостатня увага лі-
карів до врахування вірусного чинника в етіоло-
гії та патогенезі таких захворювань . Оскільки 
патогенетичними особливостями їх розвитку є 
суттєві зміни імунологічної реактивності органі-
зму, які призводять до вторинного імунодефіци-
тного стану, що в свою чергу значною мірою 
впливає на формування захворювання, його клі-
нічний перебіг та ефективність лікування , ме-
тою нашого дослідження стало визначення по-
казників клітинного та гуморального імунітету у 
хворих на запальні захворювання верхніх диха-
льних шляхів, що супроводжуються активацією 
вірусної інфекції. Дослідження стану системи 
імунітету були проведені у 24 хворих із загост-
ренням хронічних запальних захворювань верх-
ніх дихальних шляхів, у яких за даними імуно-
хімічного аналізу та ПЛР-діагностики була ви-

значена активація вірусів простого герпесу 1 та 
П типів, цитомегаловірусу, вірусу Епштейн-
Барр або їх поєднання. Отримані дані співстав-
ляли з аналогічними показниками 16 хворих на 
запальні захворювання ВДШ без ознак активації 
вірусної інфекції та 12 практично здорових осіб 
контрольної групи.  

Одержані результати свідчать про те, що у 
хворих на запальні захворювання ВДШ за умов 
активацїї вірусної інфекції з вірогідно більшою 
частотою порівняно з хворими на запальні захво-
рювання невірусної природи визначаються зме-
ншення відносної кількості CD2+ - та CD25+ - ли-
мфоцитів, пригнічення функціональної активнос-
ті Т-клітин, дефіцит sIgA в секреті ротоглотки, 
збільшення вмісту ЦІК та ФНО-α в сироватці 
крові. На відміну від пацієнтів із групи порівнян-
ня у хворих досліджуваної групи визначаються 
суттєва стимуляція фагоцитарних показників, 
активності NК-клітин, збільшення відносної кі-
лькості CD56+ - лімфоцитів крові та вмісту сиро-
ваткового інтерферону поряд із пригніченням 
здатності лімфоцитів до продукції α – ІФ. Ураху-
вання визначених особливостей імунного статусу 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2008 115

хворих на запальні захворювання ВДШ за умов 
активації вірусної інфекції при призначенні їм 

комплексної терапії сприятиме підвищенню ефе-
ктивності лікування таких хворих. 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ОЖОГОВ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

В педиатрической практике острые от-
равления встречаются достаточно часто и зани-
мают третье место среди всех несчастных слу-
чаев после уличной травмы и термических ожо-
гов. Широкое распространение препаратов бы-
товой химии способствует учащению отравле-
ний коррозийными препаратами, которые у де-
тей проявляются ожогами полости рта, пищево-
да и желудка. Росту данной патологии способ-
ствует также снижение внимания населения к 
данной проблеме, использование в качестве 
упаковки для бытовой химии ярких флаконов, 
хранение ее в общедоступных местах. 

Вопросам диагностики и лечения посвя-
щено достаточно большое количество исследо-
ваний, что говорит об актуальности проблемы. 
Традиционные схемы лечения достаточно хо-
рошо себя зарекомендовали длялечения взрос-
лых пациентов или детей старшего возраста. 
Однако при лечении химических ожогов у детей 
раннего возраста мы сталкиваемся с большим 
количеством проблем и осложнений.  

Нами было проанализировано 34 случая 
ожога пищевода у детей в возрасте от 1 до 3 лет. 
Наибольшее количество пациентов было в воз-
расте от 2 до 2,5 лет – 73,5% (25 детей). В воз-
растной группе до 1,5 лет – 1 ребенок (2,9%), до 
2 лет – 3 детей (8,8%), после 2,5 лет – 5 пациен-
тов (14,8%). Наибольшее количество детей по-
страдало от коррозийных веществ содержащих 
щелочи – 21 ребенок (61,7%). Как известно, ед-
кие щелочи вызывают мягкий коликвационный 
некроз в результате того, что гидроокисные ио-
ны разрушают белки, жиры, образуя при этом 
студенистую массу. Это способствует более 
глубокому проникновению коррозийного пре-
парата в ткани даже при кратковременном воз-
действии. При химическом ожоге кислотами в 
результате коагуляции белка (водородные ионы 
отбирают воду из тканей) образуется струп, ко-
торый защищает глубжележащие слои от по-

вреждения. Таким образом, степень поврежде-
ния тканей при ожоге щелочами всегда больше. 

Наша тактика лечения при ожогах пище-
вода на 1 этапе не отличается от обще принятой. 
Также проводится противовоспалительная тера-
пия в течение 1-2 недель, включающая в себя 
детоксикационную, противовоспалительную и 
ранозаживляющую терапию. По окончании 1 
этапа проводятся следующие исследования: 
фиброгастроэзофагоскопия, рентгенконтрастное 
исследование пищевода для определения степе-
ни стеноза, а также оценки степени заживления 
ожогов. Только в случае отсутствия выражен-
ных признаков воспаления пищевода (яркой 
гиперемии, наличия фибринозных наложений, 
контактной кровоточивости) приступаем к про-
ведению бужирования пищевода. На данном 
этапе важным звеном является согласованная 
работа врача-эндоскописта и оториноларинго-
лога.  

Как показывает практика, при химиче-
ских ожогах пищевода щелочами воспалитель-
ные изменения сохраняются на протяжении бо-
лее длительного срока (около 3-4 недель). При 
проведении бужирования в эти сроки нами на-
блюдалось повышенное число осложнений – 
развитие эзофагита, и периэзофагита, травмати-
ческие разрывы пищевода, медиастиниты. 

Поэтому при ожогах щелочами курс проти-
вовоспалительной и ранозаживляющей терапии 
пролонгируется на 1-2 недели с повторным прове-
дением эзофагоскопии. В случае развития выра-
женного стеноза пищевода (как правило, при 
позднем обращении за медицинской помощью) 
для профилактики возможных осложнений прово-
дится гастростомия с проведением нити через пи-
щевод для последующего бужирования по нити. 

Использование данной методики позволи-
ло избежать развития таких тяжелых осложнений 
как травматический разрыв пищевода и медиа-
стенит. 

 
© К.Г.Селезнев, П.В.Андреев, С.Н.Сердюк, 2008  
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К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, О.С.ОКУНЬ, А.Ф.АКИЛ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПРОФЕССИАНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ГАЙМОРИТА 
(ХГГ) 

 

Заболеваемость ХГГ за 40 лет – с 1967 по 
2007 г. изучена по архивным данным ЛОР-
клиники Донецкого Национального Медицин-
ского Университета. Детальный анализ прове-
ден на типичных периодах (1991-1994гг. и 2004-
2007гг.). 

При рассмотрении профессионального 
состава лиц, страдающих ХГГ, выявлено, что в 
течение всего периода большую часть больных 
– 60-70% – составляют рабочие предприятий, 
характеризующихся неблагоприятными усло-
виями работы (особенности температурного 
режима, влажность, загрязнение воздуха про-
мышленной пылью, сквозняки и т.д.). Эту груп-
пу составили шахтеры, строители, металлурги, 
текстильщики, водители и т.д. 

На долю лиц, не сталкивающихся с вред-
ными условиями, «внутри всего периода» при-

ходится 30-40%. Эту вторую группу составляют 
служащие (врачи, преподаватели, инженеры и 
т.д.), учащиеся и неработающие.  

Однако важным представляется тот факт, 
что в год подъема заболеваемости ХГГ стирается 
различие между названными контингентами. Так, 
в 1994 г. первая группа составила 53%, вторая – 
47%, а в 2007г. – 42% и 58% соответственно. 

Эти данные подтверждают положение о 
том, что в год подъема заболеваемости ХГГ ос-
новную роль в формировании обострений рино-
синуита играют внутренние факторы (активиза-
ция стрептококка) развития и течения хрониче-
ского воспалительного процесса в гайморовых 
пазухах, а влияние внешних, провоцирующих 
(погодно-климатические, профессиональные 
условия, эпидемии гриппа и т.д.) факторов сво-
дится к минимуму. 

 
© К.Г.Селезнев, О.С.Окунь, А.Ф.Акил, 2008  
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ГИПЕРДИАГНОСТИКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ИССЛЕДОВАНИИ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ 

 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
является одним из новых методов лучевой диаг-
ностики, открывающим большие перспективы в 
медицине, в частности в оториноларингологии. 
В отличие от компьютерной томографии (КТ), 
МРТ дает хорошую дифференцировку мягких 
тканей, что позволяет различать нормальную, 
воспаленную, гиперваскуляризированную и 
опухолевую ткани. Однако МРТ с большой 
осторожностью следует использовать для оцен-
ки состояния околоносовых пазух особенно по-
сле перенесенных синуситов. Результаты МРТ, 
выполненной в ранние сроки после перенесен-
ного воспалительного процесса могут дезориен-
тировать врача. В этом случае даже незначите-
льные остаточные явления воспалительного 
процесса, которые сохраняются в пазухах в те-
чение нескольких месяцев, могут быть интерп-
ретированы как рецидив, и повлечь за собой 
назначение ненужных лечебных процедур или 
оперативных вмешательств (А.С. Лопатин, 1996, 
Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2006). 

Целью нашей работы было изучение соо-
тношения изменений на МРТ и во время опера-
ции в клиновидной пазухе при отсутствии у бо-
льных ринологической симптоматики. 

В ЛОР-клинике ДонНМУ за период с 
2006 по 2008 годы находилось 11 больных. Все 
пациенты до этого находились на лечении у не-
вропатолога или терапевта по поводу головной 
боли неясного генеза. С диагностической целью 
им была выполнена МРТ. У всех исследуемых 
больных были патологические изменения в кли-
новидных пазухах. Видимых изменений в голо-
вном мозге обнаружено не было. Так же у всех 
пациентов отсутствовала ринологическая симп-
томатика. 

Учитывая головную боль неясного генеза, 
изменения в основной пазухе и отсутствие види-
мой патологии в головном мозге при МРТ иссле-
довании, больным из исследуемой группы была 
выполнена эндоскопическая сфеноидотомия. 

Во время операции у одного больного 
было обнаружено мукоцеле, у трех – соустье 
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значительно сужено за счет отечной слизистой, 
в полости - гнойный секрет, заполняющий не 
весь просвет пазухи. У остальных семи пациен-
тов при вскрытии пазухи патологические изме-
нения обнаружены не были. В целом только у 4 
больных, что составляет 36,4%, были найдены 
изменения описанные при МРТ. 

По результатам наших исследований для 
решения вопросов о патологии клиновидной 

пазухи и проведении оперативного вмешательс-
тва на ней, нельзя ориентироваться только на 
данные МРТ, а нужно сопоставлять их с резуль-
татами других методов исследования, в частнос-
ти КТ. МРТ часто приводит к гипердиагностике 
целого ряда состояний клиновидной пазухи, а 
следовательно и назначению ненужных лечеб-
ных мероприятий. 

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

К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, Е.А. ЩЕТИНИНА, К.А.ХОМЯКОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН КАК КРИТЕРИЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ТОНЗИЛЛИТОМ 
 

В настоящее время определяющим мо-
ментом в проведении оперативного лечения у 
больных с хроническим тонзиллитом является 
частота ангин и наличие тонзиллярных ослож-
нений. Функциональное состояние миндалин в 
существующих критериях качества лечения 
больных не учитывается.  

В Донецкой области с 2007 г. продолжа-
ется программа по активному выявлению, об-
следованию и лечению больных с хроническим 
тонзиллитом. По разработанным клиникой ото-
ларингологии ДОКТМО г.Донецка схемам об-
следования (общеклинические исследования, 
микробиологические исследования, определе-
ние содержания в слюне секреторной формы 
IgA) и лечения (антибиотикотерапия, десенси-
билизирующая терапия, иммунокорректоры, 
местная терапия) больных с выраженными кли-
ническими местными признаками хронического 
тонзиллита и без клинических проявлений де-
компенсации обследовано 584 больных из горо-
дов и районов Донецкой области в возрасте от 
10 до 45 лет.  

Для определения функционального со-
стояния небных миндалин при хроническом 
тонзиллите использовали метод формирования 
IgA-антителопродуцентов в слюне больных. 
Обязательным было повторное определение со-
держания в слюне секреторной формы IgA, уве-

личение которого более чем на 30% по сравне-
нию с исходным уровнем позволяет считать 
функцию миндалин сохраненной и рекомендо-
вать консервативные методы лечения (В.В. Ки-
шук, 2001).  

Проведенное исследование показало, что 
в 405 (69,3%) случаях до начала лечения содер-
жание sIgA в слюне соответствовало нижней 
границе нормы, а у 179 (30,7%) зарегистрирова-
но его снижение на 5-20%. 

После проведенного лечения при повтор-
ном исследовании в 81,5% «прирост» sIgA в 
слюне составил более 30%.  

Полученные результаты были использо-
ваны нами для определения исхода заболевания 
и тактики дальнейшего лечения больных: при 
сохраненной функции небных миндалин («при-
рост» sIgA в слюне более 30%) – консерватив-
ная терапия, при ее отсутствии («прирост» sIgA 
в слюне составил менее 30%) – хирургическое 
лечение (тонзилэктомия).  

Мы рекомендуем проводить скриннинго-
вые исследования sIgA в слюне всем больным 
до начала реабилитационного курса терапии и 
после его окончания для определения угнетения 
функциональной активности лимфоидной ткани 
глотки и степени ее необратимости и только по 
их результатам определять показания к тонзил-
лэктомии.  

 
© К.Г.Селезнев, Е.А. Щетинина, К.А.Хомяков, 2008  
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О.Б.СЕМЧУК, А.Л.СЕМЧУК, В.І.ПОПОВИЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

КОМП’ЮТЕРНИЙ СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГОЛОСУ ПРИ ФОНАСТЕНІЇ 
 

Фонастенія є одним із функціональних 
розладів голосу, що часто розвивається в осіб 
голосо-мовних професій при тривалому перена-
пруженні голосу. На думку багатьох авторів, 
фонастенія є руховим неврозом, який виража-
ється в порушенні координації функцій м’язів 
голосового апарату та у відсутності узгодженос-
ті між диханням, фонацією, артикуляцією та 
функцією резонаторних порожнин. Одним із 
симптомів даної патології є порушення тембру: 
голос стає грубуватим, осиплим, швидко втом-
люється. Оскільки в літературі мало наукових 
даних стосовно порушень спектру голосу при 
фонастенії, було вирішено дослідити його за 
допомогою сучасних неінвазивних методів, од-
ним з яких є комп’ютерний спектральний аналіз 
голосу (Д.І.Заболотний і співавт., 2003; 
О.Б.Семчук, 2005). Оскільки фонастенія може 
призводити до тривалої непрацездатності осіб 
голосо-мовних професій, а рання діагностика її 
сприятиме кращому лікуванню та видужанню, 
вирішено аналіз спектру голосу провести саме 
серед пацієнтів з цією патологією. 

Метою нашого дослідження було визна-
чити зміни спектру голосу пацієнтів з фонасте-
нією в амбулаторних умовах (на базі міської 
поліклініки) за допомогою комп’ютерного спек-
трального аналізу голосу, при якому спектр го-
лосу визначався за допомогою звукового редак-
тора на персональному комп’ютері і фіксувався 
у вигляді графіків, на яких відображена частот-
но-амплітудна залежність складових компонен-
тів спектру коливань при вимові голосних зву-
ків. Контрольну групу склали 25 здорових лю-
дей (13 чоловіків та 12 жінок). В дві досліджу-
вані групи входили 16 пацієнтів (по 8 жінок і 
чоловіків) з клінічно діагностованою фонастені-
єю, що супроводжувалася змінами тембру голо-
су. 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 спе-
ктрального аналізу (О.Б. Семчук, 2006). 

Отримані графіки спектру голосу аналізу-
валися за наступними показниками: 

1. Частота та амплітуда основного тону 
фонації. Як показав аналіз, частота основного 
тону у хворих з вузликами співаків знижується 
порівняно з нормальним голосом на 5 – 12 Гц в 
залежності від різних типів голосів. Амплітуда 
основного тону, яка в нормі, як правило, вища 

або співрозмірна з амплітудою найближчих обе-
ртонів, у пацієнтів з вузликами співаків незнач-
но зменшується (на 2-5 дБ). 

2. Кількість обертонів. Для нормального 
чоловічого голосу кількість видимих обертонів 
на графіках спектру в діапазоні від основного 
тону до 4 тис. Гц складає 30 і більше, для жіно-
чого – 26 і більше. При вузликах співаків вияв-
лено деяке зменшення кількості обертонів (на 3-
8) у високочастотній ділянці спектру, причому в 
жінок це зменшення було мінімальним.  

3. Амплітуда обертонів, її співвідношення 
з амплітудою основного тону. Саме різниця в 
амплітудах обертонів є одним з факторів індиві-
дуальності тембру голосу кожної людини. Як 
показує аналіз, для нормального голосу харак-
терним є дещо менша амплітуда обертонів у 
порівнянні з основним тоном. При фонастенії 
нормальне співвідношення амплітуд зберігаєть-
ся, в чоловіків спостерігається незначне збіль-
шення амплітуди обертонів (на 3-6 дБ). 

4. Форма базисної лінії на графіку, яка ві-
дображає рівень шумового компоненту і наяв-
ність зон з підвищеною та зниженою акустич-
ною енергією, в тому числі так званих формант. 
На графіках спектру нормального голосу видно 
кілька зон підвищеної акустичної енергії (низь-
ка, середня та висока співацькі форманти). Бази-
сна лінія в нормі знаходиться на рівні приблиз-
но мінус 80 дБ. В спектрі голосу пацієнтів з фо-
настенією проявляється значне зниження висо-
кої (на 10-14 дБ) та деяке підвищення низької 
(на 5-7 дБ) формант, в результаті чого голос 
втрачає нормальні якості, а також незначне під-
вищення рівня базисної лінії (на 5-8 дБ) (незна-
чно збільшується частка шумового компоненту 
в голосі). 

5. Наявність чи відсутність зон підвищеної 
акустичної енергії у високочастотному (понад 4 
кГц) та низькочастотному (менше за 100 Гц) діа-
пазоні. В нормі допускається присутність кількох 
(2-3) невеликих піків звукової енергії у високочас-
тотному діапазоні (-70 – -50 дБ) та практична від-
сутність їх у низькочастотному. При фонастенії 
спостерігається більша кількість (5-7) та амплітуда 
(на 6-13 дБ) піків звукової енергії у високочастот-
ному діапазоні, в низькочастотному діапазоні під-
вищується базисна лінія (на 5-11 дБ) та 
з’являються піки звукової енергії (5-8 дБ), які, 
очевидно, характеризують появу низькочастотної 
вібрації тканин голосових складок при фонастенії. 

Таким чином, дослідження спектру голосу 
при фонастенії виявляє характерні зміни показ-
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ників спектрограми голосу, за якими можна 
об’єктивно судити про ступінь та вираженість 
патологічних змін голосового апарату. Показни-
ки спектрограми дозволяють запідозрити дану 
патологію, провадити її диференціальну діагнос-

тику з іншими патологічними станами голосоут-
ворення та призначити лікування на ранніх стаді-
ях зміни голосу, що дасть більш відчутний ефект 
для покращення голосової функції та відновлен-
ня працездатності осіб голосо-мовних професій. 

 
© О.Б.Семчук, А.Л.Семчук, В.І.Попович, 2008  
 
 
 
 

В.В. СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

К МЕТОДИКЕ БЕСПУНКЦИОННОГО СПОСОБА ТЕРАПИИ  
ОСТРОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА 

 

С внедрением в медицинскую практику 
лекарственных средств нового поколения, обла-
дающих широким разносторонним действием, 
лечение острого верхнечелюстного синусита не 
исключает возможность использования неинва-
зивных способов. При этом предусматривается 
обязательное назначение пероральных антибак-
териальных препаратов и топических деконгес-
тантов. 

Вместе с тем, альтернативой перорально-
му приёму может быть ингаляционный путь их 
доставки непосредственно к очагу поражения. В 
этом случае предпочтение следует отдавать ан-
тибиотикам местного действия с респираторным 
тропизмом и интраназальным деконгестантам. 

Цель. Оптимизация беспункционного спо-
соба лечения острого верхнечелюстного синусита. 

Материал и методы. При лечении 18 бо-
льных (основная группа) с острым верхнечелю-
стным синуситом были использованы аэрозоль-
ные препараты для местного воздействия «Био-
парокс» и «Ринофлуимуцил». 

 «Биопарокс», обладая широким спектром 
действия в отношении большинства инфекци-
онных агентов, вызывающих заболевания верх-
них дыхательных путей, способствует поддер-
жанию функций реснитчатого эпителия, оказы-
вает противоотёчное действие, сопоставимое с 
эффектом преднизолона. 

«Ринофлуимуцил» способствует более 
быстрому разжижению слизистых и слизисто-
гнойных выделений, обладает сосудосуживаю-
щим и противоотёчным действием, являясь в то 
же время антиоксидантом. 

Кроме назначения этих препаратов, учи-
тывая известный факт, что применение при дан-
ной патологии лекарственных средств растите-
льного происхождения как дополнение к основ-
ному лечению повышает терапевтическую эф-
фективность, в качестве третьего компонента 
использовали «Сок подорожника». Последний 

подавляет рост патогенного стафилококка в раз-
ведении 1:2, синегнойной палочки – 1:4 и заде-
рживает рост гемолитического стрептококка в 
разведении 1:2; оказывает стимулирующее вли-
яние на двигательную функцию мерцательного 
эпителия слизистой оболочки, причём в мень-
шей концентрации усиливающее его влияние 
более выражено. 

Помимо противовоспалительного и сти-
мулирующего действия «Сок подорожника» 
обладает секретолитическим, антиаллергичес-
ким, обезболивающим и др. эффектом.  

В контрольной группе (21 больной) лече-
ние проводилось традиционным медикаментоз-
но - пункционным методом. 

Лечение больных основной группы начи-
нается с двух инстилляций препарата «Риноф-
луимуцил» в каждую половину носа 3-4 раза в 
день (5-7 дней). Через 5-10 минут осуществляет-
ся 4 впрыскивания (ингаляции) аэрозоля «Био-
парокс» также в каждую половину носа 4 раза в 
сутки на протяжении 7-10 дней, не более. 

Ингаляции «Сока подорожника» в разве-
дении 1:1 осуществляются 1 раз в день (5-7 ин-
галяций).  

Использование вышеуказанных медика-
ментозных препаратов местного действия в виде 
ингаляций обеспечивает доставку их активных 
компонентов непосредственно к инфицирован-
ной слизистой оболочке и оптимальное распре-
деление в очаге воспаления. 

Эффективность лечения определяли на 
основании субъективных ощущений больного, 
наблюдения за динамикой клинических прояв-
лений заболевания, данных риноскопии, рентге-
нографии, а также сроков выздоровления. 

Подводя окончательный итог проведён-
ному наблюдению, следует отметить, что эффе-
ктивность сочетанного использования препара-
тов «Биопарокс», «Ринофлуимуцил» и «Сока 
подорожника» у больных с острым верхнечелю-
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стным синуситом существенно не отличается от 
таковой при лечении традиционным медикамен-
тозно-пункционным способом. 

Таким образом, предлагаемый беспунк-
ционный способ лечения острого верхнечелюс-

тного синусита представляет адекватную альте-
рнативу традиционному и может быть рекомен-
дован как метод выбора для применения в прак-
тике врача – оториноларинголога и, в большей 
степени необходимости, семейного врача. 

 
© В.В.Скоробогатый, 2008  
 
 
 

В.А. СМІЯНОВ, Є.В. СМІЯНОВ (СУМИ, УКРАЇНА) 

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КАНДИДОЗНО-БАКТЕРІАЛЬНИХ АССОЦІАЦІЙ  
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛОР-ОРГАНІВ 

 
Мета роботи: вивчення розповсюдженос-

ті видового складу ізолятів, біологічних власти-
востей грибів роду Candida, виділених від хво-
рих з ЛОР патологією.  

Матеріали і методи. Для комплексного 
бактеріологічного та мікологічного обстеження, 
нами було однократно обстежено 2 групи людей, 
з метою виділення грибів роду Candida. Першу 
групу склали 461 практично здорових осіб, які 
проходили профогляд; 2 групу – 252 осіб з ЛОР-
патологією із такими клінічними діагнозами: 
хронічний риносинусіт, хронічний фарінголарин-
гит, хронічний риніт, хронічні отіти. 

Результати. Результати досліджень пока-
зують, що при мікробіологічному обстеженні 
осіб першої групи, гриби роду Candida spp в 
монокультурі та в асоціаціях вилучені у 34,8% 
осіб.Частота виділення грибів із слизової поро-
жнини рота, носа, вуха у людей другої групи 
складала 48,0%.  

Ступінь обсіменіння грибами роду 
Candida spp у 2 групі хворих значно вища і 
складає з КУО/мл ›104 - 68 %, тоді як у групі 
здорових людей цей показник (КУО/мл › 104) 
складає 21 %. 

При ідентифікації виділених дріжджепо-
дібних культур нами виявлено 5 видів грибів 
роду Candida: С. albicans, C. tropicalis, C. krusei, 
C. parapsilosis,C. stellatoidea. Серед видового 
складу ізолятів переважають гриби C. albicans 
(41,5% у осіб 1-ї групи та 55% у осіб 2-ї групи). 

Заслуговує уваги той факт, що у осіб 1-ї 
та 2-ї груп нами виявлено іншу мікробіоту: ста-
філококи, стрептококи, коринебактерії. В асоці-
ації з дріжджеподібними грибами роду Candida, 
виділених від осіб 1-ї та 2-ї групи, можуть бути 
різні види стафілококів. Частота їх виділення у 
представників різних груп варіює. Звертає на 
себе увагу той факт, що патогенні коагулазопо-
зитивні штами S. aureus зустрічались в асоціації 
з найпатогеннішим видом C. аlbicans.  

Порівняльний аналіз лабораторних тестів, 
що характеризують патогенність стафілококів 
виділених в асоціації з грибами роду Candida 
spp від осіб 1-ї та 2-ї груп дозволяє зробити ви-
сновок, що штами коагулазопозитивних асоціа-
тивних стафілококів виділених від осіб з ЛОР-
патологією проявляють більш виражені пато-
генні властивості. Отримані дані вказують на 
порушення динамічної рівноваги у грибково-
бактеріальних асоціаціях у кандидоносіїв. 

Результати дослідження вказують на те, 
що серед штамів C.albicans високоадгезивні 
властивості мали штами переважно виділені від 
клінічних хворих в асоціації з S.aureus – 56,3%. 
Вилучені асоціативні ізоляти C. albicans та C. 
tropicalis від клінічно здовових осіб високоадге-
зивними були в 16,0% та 14,7% відповідно. Се-
ред грибів роду Candida, що виділені в моноку-
льтурі високою адгезивною активністю володі-
ли C. albicans в 16,4%, середньою – C. krusei в 
11,2%, C. tropicalis в 8,4%, найменшою – 
С.pseudotropicalis 5,9%.  

Висновки. 
1. Ступінь обсіменіння грибами роду 

Candida у групах хворих і здорових різний. 
 2. Серед видового складу ізолятів пере-

важають C. albicans. 
 3. Результати нашого дослідження пока-

зали, що серед осіб з ЛОР-патологією частота 
комбінованих кандидозно-бактеріальних інфек-
цій складала 60,2%. 

 4. Найбільшою адгезивною активністю 
володіли гриби роду Candida, що були виділені 
в асоціації зі S. aureus. 

 5. Враховуючи те, що на сьогодні зросла 
частота змішаної мікробіоти при багатьох за-
хворюваннях, в тому числі при ЛОР-
захворюваннях доцільно в схемі лікування ви-
користовувати антибіотики з антимікотичними 
препаратами широкого спектру дії. 

 

© В.А. Сміянов, Є.В. Сміянов, 2008  
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Ф.О.ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МІКРОХІРУРГІЯ ГОЛОСОВИХ СКЛАДОК 
 

Значення голосових складок переоцінити 
неможливо. Правильна їх функція забезпечує 
людині можливість спілкування і життя. 

Серед різноманітних причин порушення 
голосу або дихання, або голосу і дихання є так 
звані функціональні та органічні. Серед органі-
чних причин звертають на себе увагу мікрола-
рингохірургів такі захворювання: порушення 
моторики голосових складок, хронічні форми 
ларингіту, набряк голосових складок (ларингіт 
Гайєка), доброякісні та злоякісні пухлини з ло-
калізацією на голосових складках. 

Велике значення в діагностиці захворю-
вання відіграє мікро- ларингоскопія та стробос-
копія. 

Для здійснення діагностики та хірургічно-
го лікування на сучасному рівні конче потрібно 
оснастити центральні лікарняні заклади діагнос-
тичними та хірургічними мікроскопами, мікрохі-
рургічною апаратурою, в т.ч. і хірургічним лазе-
ром та інструментами. Така потреба сьогодення 
базується на необхідності застосування ощадли-
вих операцій, що дає можливість відновити голос 
і адекватне дихання природним шляхом. 

Застосовуючи необхідну апаратуру, ми 
розробили ряд методів по усуненню паралітич-
них стенозів гортані, що найчастіше виникають 
внаслідок операцій на щитоподібній залозі і до-
сягли 100% ефективності. 

При лікуванні хворих на хронічний гіпер-
трофічний ларингіт, на ларингіт Гайека та на 
кератози голосових складок застосовується ме-
тод декортикації з обов’язковим патологогісто-
логічним дослідженням видаленої тканини. Така 
методика є більш доцільною ніж випалення па-
тологічного конгломерату тканин лазерним 
променем, який позбавляє можливості провести 
гістологічну діагностику. Особливо це стосуєть-
ся доброякісних пухлин (поліпів, фібром, ангіо-
фібром) голосових складок. Початкові стадії 
злоякісних пухлин на сучасному рівні підляга-
ють повному видаленню в межах „здорових” 
тканин при мікро ларингоскопії, а на рутинний, 
тільки біопсії. 

Наш досвід переконує в тому, що саме та-
ка тактика є залогом успішного, ефективного 
лікування хворих на різноманітні порушення 
голосового апарату. 

 
© Ф.О.Тишко, 2008  
 
 
 
 
 

Ф.О.ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ І ЗУБНИЙ КАРІЄС 
 

Відомо, що внаслідок гострого тонзиліту 
(ангіни) у 14% хворих розвивається хронічний 
тонзиліт. Сама ж ангіна відноситься до інфек-
ційних захворювань і переважно передається 
повітряно-крапельним шляхом. 

Поряд з цим ангіна (гострий тонзиліт) ви-
никає і внаслідок аутоінфекції. Джерелом такої 
інфекції в порожнинах глотки і рота є каріозні 
зуби. 

За даними статистики відомо, що одним з 
ускладнень хронічного (чи гострого) тонзиліту у 
33,4% є ревматизм. Майже в такому відсотку 
причиною за даними вчених США є каріозні 
зуби, які є постійними вогнищами інфекції по-
близу піднебінних мигдаликів. При наявності 
провокуючих факторів (ГРВІ) завдяки контакт-
ного шляху чи переважно лімфатичного, врахо-
вуючи єдність лімфатичної системи, активізова-

на і вірулентна кокова інфекція із каріозних зу-
бів попадає в піднебінні мигдалики як перший 
„форпост” на шляху захисної імунної системи 
організму. 

В той же час, як свідчать наші спостере-
ження, пацієнти з благополучними зубами гост-
ру вірусну распіраторну інфекцію переносять 
легше і з меншими ускладненнями збоку підне-
бінних мигдаликів. 

Нами виявлена ще одна закономірність. У 
хворих на хронічний тонзиліт після санації по-
рожнини рота зменшується частота ангін, а самі 
піднебінні мигдалики втрачають явні ознаки 
хронічного тонзиліту. 

В той же час за наявності зубного карієсу 
на фоні ГРВІ відносно збільшилась кількість 
хворих на паратонзиліт та паратонзилярний аб-
сцес. За даними ревматологів, останнім часом 
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зменшилась кількість хворих на ревматизм. А 
що стосується кількості тонзилектомій, то 
останні різко скоротилися. 

Співставляючи дані оториноларингологів, 
ревматологів і стоматологів відмічається зако-
номірність: у зв’язку з розвитком стоматологіч-
ної науки, появи нових технологій лікування 
патології зубо-щелепної системи, зміни відно-
шення хворих до зубного карієсу, до питання 
своєчасного лікування різко привело до скоро-
чення кількості хворих на хронічний тонзиліт і 
потребу в тонзілектомії. 

Ось чому в загальній хірургії грамотні лі-
карі приділяли велике значення санації зубів. 
Вважалось за правило: перед плановою операці-
єю проводилась санація порожнини рота, що 
запобігало післяопераційні ускладнення. 

Таким чином, зубний карієс є один із 
причинних факторів в етіології та патогенезі 
хронічного (і гострого) тонзиліту. 

Враховуючи ці особливості в розвитку 
хронічного тонзиліту, підвищення ефективності 
лікування сучасними консервативними методами 
можна досягти з урахуванням піднятого питання. 

 
© Ф.О.Тишко, 2008  
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО, І.О. КУЗЬМУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РОЛЬ ВИКРИВЛЕННЯ НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ  
У ФОРМУВАННІ ХРОНІЧНОГО РИНІТУ 

 

Хронічний риніт (гіпертрофічний, вазо-
моторний) є причиною обструктивного носово-
го синдрому і має місце здебільшого у пацієнтів 
з викривленням носової перегородки, притому, 
незалежно від ступеню викривлення. 

Поєднання двох причинних факторів об-
струкцій носових порожнин не тільки викликає 
порушення носового дихання, але й призводить 
до структурних змін слизової оболонки носа і 
впершу чергу нижніх носових раковин. 

В арсеналі методів хірургічного лікування 
хворих на хронічний риніт існують різноманітні 
підходи до відновлення носового дихання при 
спорідненій патології. 

Ще й сьогодні деякі оториноларингологи з 
метою відновлення носового дихання віддають 
перевагу методам відновлення носового дихання 
за рахунок зменшення нижніх носових раковин. 

Будь-які методи (кріодекструкція, ультра-
звукова деструкція, ощадлива конхотомія чи 
вазотомія нижніх носових раковин) є причиною 
руйнації слизової оболонки та кавернозної вено-
зної системи носових раковин. 

Розширяючи носові порожнини, таким 
чином травмується слизова оболонка, що при-
зводить до порушення таких функцій слизової 
оболонки, як транспортна, захисна, калоріферна. 
Це в свою чергу порушує функцію носа за раху-
нок накопичення слизу, дистрофічних змін в 
нижніх носових раковинах. 

Протягом останніх 15 років ми віддаємо 
перевагу корекції носової перегородки, не втру-
чаючись в слизову оболонку носових раковин. 

Практика показала, що після septum-
операції уже через декілька тижнів нормалізу-
ється форма носових раковин (особливо ниж-
ніх), їх слизова оболонка становиться гладе-
нькою, повертається її природній рожевий 
колір, нормалізується функція мукоциліарного 
кліренсу. В цілому відновлюється функція 
носа. 

Вказані спостереження наводять на дум-
ку, що саме викривлення носової перегородки, 
як фактор порушення носового дихання, ство-
рює оптимальні умови для розвитку хронічного 
риніту (катарального, гіпертрофічного, вазомо-
торного і обструкцій дихання), що дали нам під-
стави внести зміни до класифікації риніту, на-
звавши гіпертрофічний риніт обструктивним 
(2004 р.) 

Таким чином, при поєднанні хронічного 
риніту з викривленням носової перегородки лі-
кування доцільно починати з ліквідації першо-
причини, тобто з корекції носової перегородки, 
що дає можливість зберегти цілість слизової 
оболонки носа. З цією ж метою тампонада носа 
повинна бути м’якою, ощадливою і не трива-
лою. Вона може бути замінена шляхом склею-
вання слизово-охрястних (слизово-окістних) 
складових носової перегородки. 

 
© Ф.О. Тишко, І.О. Кузьмук, 2008  
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В.Н. ТКАЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)  

О ДОСТОВЕРНЫХ ПРИЗНАКАХ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
 

Нет необходимости перечислять много-
численных авторов, одинаково трактующих 
объективные клинические признаки хрониче-
ского тонзиллита при его диагностике. 

К этим признакам относятся: спайки между 
дужками и небными миндалинами, патологиче-
ское содержимое в их лакунах, гиперемия слизи-
стой оболочки дужек (симптом Гизе), «валикооб-
разное утолщение краев дужек» (симптом Преоб-
раженского), отечность слизистой оболочки у 
верхнего полюса миндалины (симптом Зака), ре-
гионарный лимфаденит. Перечисленные признаки 
считаются достоверными. Однако, наиболее дос-
товерным является субъективный признак – нали-
чие в анамнезе перенесенных ангин. 

По нашему мнению, основанному на соб-
ственном опыте многочисленных осмотров 
ЛОР-органов у военнослужащих, приведенный 
выше перечень объективных клинических сим-
птомов желательно дополнить новыми призна-
ками, описания которых в литературе мы не 
нашли. Это – наличие спаек в устьях лакун и 
межлакунарных рубцов, хорошо видимых при 
ротации миндалины и зачастую одновременно 
со спайками между дужками и миндалиной.  

Предлагаемые клинические признаки яв-
ляются следствием бывшего когда-то острого 
воспаления в миндалине. Они подтверждают 
рассказ больных о перенесенных в прошлом 
ангинах или обострениях хронического тонзил-
лита, а не острых фарингитах и (или) ОРЗ. 

Поскольку главенствующее значение в 
диагностике хронического тонзиллита отводит-
ся правильно собранному анамнезу (числу ре-
цидивов ангин в год, продолжительности забо-
левания, возникшим осложнениям или рефлек-
торным метатонзиллярным реакциям), то визуа-
лизируемые в лакунах спайки и рубцы на сво-
бодной поверхности миндалины следует отно-
сить к наиболее достоверным признакам хро-
нического тонзиллита. Эти признаки являются 
постоянными и мало изменяются под влиянием 
проведенного лечения.  

Третьим признаком, подтверждающим 
ранее перенесенный паратонзиллярный абсцесс, 
является уплотнение тканей в данной области 
(определяется с помощью легкого надавливания 
шпателем). Этот признак также является наибо-
лее достоверным, как и спайки между миндали-
ной и дужками. Остальные - достоверные сим-
птомы, отражая состояние тканей миндалин в 
момент осмотра, могут со временем самостоя-
тельно изменяться (по количеству и выраженно-
сти), а также под воздействием местного и (или) 
общего лечения. 

Для наглядности изложенного приводим 
результаты ультра-фиолетового облучения 
(УФО) небных миндалин по разработанному 
нами способу 103 больных субкомпенсирован-
ным хроническим тонзиллитом при наблюдении 
в 1,5-2 года в сравнении с исходными данными 
(в %). 

 
 

№ п/п Признаки хронического тонзиллита до УФО после УФО 
1. Перенесенные в прошлом ангины 100 6,2 
2. Спайки между миндалиной и дужками 79,4 46,1 
3. Спайки в устьях лакун миндалин 41,3 34,0 
4. Межлакунарные рубцы 29,7 24,3 
5. Гной или гнойные пробки в лакунах 89,9 5,1 
6. Гиперемия слизистой оболочки дужек 72,4 7,0 
7. Отечность у верхнего полюса миндалин 16,4 1,7 
8. Утолщение краев дужек 4,5 - 
9. Уплотнение паратонзиллярной области 4,2 4,2 
10. Регионарный лимфаденит 34,1 3,3 
11. Выздоровление пациентов - 93,8 

 
  
Из таблицы видно, что значительное 

уменьшение количества клинических признаков 
хронического тонзиллита после проведенного 

курса УФО миндалин наблюдалось со стороны 
достоверных симптомов (№№5;6;7;8). В то же 
время отмечалось очень незначительное умень-
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шение количества наиболее достоверных при-
знаков (№№3,4). Выраженное уменьшение чис-
ла наиболее достоверного симптома под №2 (в 
сравнении с №№3,4) произошло, по-видимому, 
не только благодаря рассасыванию спаек под 
воздействием УФ лучей, но и возможному их 
разрыву во время выполнения сеансов УФО с 
ротированным положением миндалины. 

Изменение приведенных клинических 
признаков (за исключением признака под №9 – у 
больных, перенесших один паратонзиллярный 
абсцесс и 1-2 ангины), согласуется с вариабель-
ностью иммунологической недостаточности 
(Г.М. Дранник, 1999; Д.И. Заболотный, О.Ф. 
Мельников, В.В. Кищук, 2003), что характерно 
для течения и развития хронического тонзиллита.  

 
© В.Н. Ткаченко, 2008  
 
 
 
 
 

В.Н. ТКАЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСКУССИИ О КЛАССИФИКАЦИИ  
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

 

Дискуссия, посвященная классификации 
хронического тонзиллита, проведенная на стра-
ницах «Журнала вушних, носових і горлових 
хвороб» в 2003 году, показала, что большинство 
авторов, принимавших участие в дискуссии, 
поддерживает классификацию Л.А.Луковского 
(1941 ). 

Так, А.А. Сквирская, В.В. Березняк, В.С. 
Зайцев (2003) считают, что классификация Л.А. 
Луковского «является приемлемой не только в 
научном плане, но и весьма удобной по своей 
простоте для практической работы как в смысле 
диагностики, так и выбора метода лечения при 
отдельных формах заболевания». 

Н.В. Завадский, признавая ведущее зна-
чение аутоиммунного звена в тонзиллярных ре-
акциях (возникновение ангин, обострений хро-
нического тонзиллита, местных и общих ослож-
нений), и, критикуя классификации Б.С. Преоб-
раженского (1961), а также И.Б. Солдатова 
(1975), считает необходимым использование в 
практической работе классификации Л.А. Лу-
ковского. 

По нашему мнению, классификация Л.А. 
Луковского значительно упрощает диагностику 
и выбор методов лечения больных с разными 
формами хронического тонзиллита, облегчает 
экспертную работу отоларингологов призывных 
комиссий военных комиссариатов, наиболее 

выражено способствует сохранению небных 
миндалин – важного органа системы иммуните-
та, в сравнении с ранее предложенными класси-
фикациями. 

Что касается классификации хроническо-
го тонзиллита, предложенной Г.Э. Тименом и 
Д.И. Заболотным (2003), то она почти не отли-
чается от классификации И.Б. Солдатова, и 
представлена двумя формами, подлежащими 
консервативному лечению (ХТ-1) и оператив-
ному (ХТ-2). По мнению В.Р. Деменкова и С.Н. 
Напрасникова (2003), «представленная Д.И. За-
болотным и Г.Э Тименом новая классификация 
не имеет существенного преимущества перед 
другими классификациями». 

В.И. Попович обосновал целесообраз-
ность выделения группы вторичных хрониче-
ских тонзиллитов, которые развиваются на фоне 
соматической патологии, и предложил класси-
фикацию, состоящую из 2 форм – первичной 
(компенсированной и декомпенсированной) и 
вторичной (гипертрофической, ангинозной, ин-
токсикационной, смешанной). 

Резюмируя краткое изложение материа-
лов дискуссии, приходится сожалеть, что она 
приостановилась в период, когда в Украине ус-
пешно внедряются стандарты классификаций, 
диагностики и лечения многих заболеваний хи-
рургического и терапевтического профилей.  

 
© В.Н. Ткаченко, 2008  
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В.И. ТРОЯН, А.Я. ЖЕЛТОВ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ ГЛОТКИ И ГОРТАНИ  
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЕГКИХ 

 

Актуальность проводимого исследования 
обусловлена как увеличением частоты обраща-
емости больных с поражением глотки и гортани 
на фоне туберкулеза легких, так и недостаточ-
ной информативностью традиционных методов 
диагностики и малой эффективностью их лече-
ния из-за первичного инфицирования этих бо-
льных полихимиорезистентными штаммами 
микобактерий. Так в в странах Европы и США 
соотношение легочных и внелегочных форм 
ТБЦ составляет 2:1, в то время как в Украине 
10:1, что свидетельствует об ограниченных воз-
можностях их диагностирования на ранних фа-
зах специфического воспаления с помощью тра-
диционных методов. 

Нами обследовано 100 больных в возрасте 
от 18 до 75 лет, (80 мужчин и 20 женщин), пред-
ъявлявших жалобы со стороны гортани, с различ-
ными формами ТБ лёгких: диссеминированная – у 
32; инфильтративная – у 27; фиброзно-
кавернозная – у 20; другие – у 21. В комплекс об-
следования были включены: клинические эндос-
копические, патоморфологические, иммунологи-
ческие, молекулярно-генетические исследования 
биопсийного материала методом полимеразной 
цепной реакции и посевом на питательные среды. 

Клиническими и эндоскопическими исс-
ледованиями установлено, что гиперпластичес-
кие поражения гортани (ХГЛ) имели место у 52 
пациентов, инфильтративные поражения на-
блюдались у 29 и у 19 пациентов были выявле-
ны инфильтративно-язвенные поражения. Мор-
фологическими исследованиями биоптатов с 
помощью оптической микроскопии диагности-
ровано ХГЛ – у 52. Инфильтративно-язвенные 
формы поражения гортани у 7 пациентов были 
ракового, а у 12 – туберкулезного генеза. Па-
раллельно проводимое исследование на ДНК 

МБТ этих биоптатов и результаты посевов, по-
зволило распознать ТБ в 24 из 29 случаев, что 
свидетельствовало о неполном терапевтическом 
патоморфозе туберкулезных гранулем. 

Таким образом, наличие туберкулёза лёг-
ких не всегда свидетельствует о том, что пато-
логический процесс в гортани и глотке тоже 
имеет туберкулёзное происхождение. Оконча-
тельный диагноз с уверенностью можно ставить 
только в том случае если из пораженной ткани 
выделяют при специфическом воспалении – во-
збудителя туберкулеза или другой специфичес-
кой гранулемы, а при злокачественном образо-
вании – атипию. Поэтому при постановке диаг-
ноза мы использовали следующий диагностиче-
ский алгоритм: 

1. жалобы больных 
2. анамнез 
3. объективный смотр (местные измене-

ния) 
4. лабораторные данные 
5. иммунологические данные 
6. гистологический анализ 
7. цитологический анализ 
8. метод ПЦР 
9. посевы на питательную среду Левенштейна 
10. рентгенологические данные 
11. пробное местное лечение антимикобак-

териальными препаратами 
Выводы. 
Увеличение числа больных туберкулезом 

легких с полихимиорезистентными штаммами 
микобактерий способствует росту тбц пораже-
ний глотки и гортани 

Диагностика этих поражений на ранних 
стадиях возможна лишь с помощью современ-
ных диагностических алгоритмов и методов ис-
следования. 

 
© В.И. Троян, А.Я. Желтов, 2008 
 
 
 
 

В.И. ШЕРБУЛ, Т.Г. КУНАХ, В.В. ГОЛОВКО, Л.М. ОМЕРОВА, В.Б. ОЛЕЙНИКОВ,  
А.Э. АНТОНЕЦ, И.А. КУЗЬМУК (КИЕВ, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОСНОВНОЙ ПАЗУХЕ 
 

Основная пазуха долгое время оставалась 
труднодоступным для хирурга участком, ее хи-
рургия получила мощный толчок в своем разви-

тии в последние 30 лет в связи с использовани-
ем эндоскопической техники. С этого времени 
эндоскопическая хирургия становится стан-
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дартным методом лечения патологии основной 
пазухи. 

Раньше для удобства ориентировки хи-
рурга во время операции использовалась линия 
Цуккеркандля, которая использовалась для зон-
дирования пазухи, ее промывания. Но вскры-
вать пазуху через естественное соустье было 
довольно трудно и связано с высоким риском 
осложнений, так как операция проводилась 
практически вслепую. Наиболее простым и 
безопасным методом вскрытия основной пазухи 
был транссептальный доступ по Hirsch. Но и 
этот подход имел недостатки (травматизация 
перегородки носа, плохой визуальный кон-
троль). 

В нашей клинике используется два ос-
новных эндоскопических подхода: трансэтмои-
дальный и черезносовой. 

Среди многих описаний методик эндона-
зального трансэтмоидальнщго вскрытия клино-
видной пазухи, которые обычно во многом по-
вторяют друг друга, мы используем технику 
операции, описанную Parsons (1994). Для тран-
сэтмоидального подхода важно знание анато-
мии задних клеток решетчатого лабиринта ин-
формацию об индивидуальных особенностях 
анатомии этой области хирург получает с ком-
пьютерных томограмм. После широкого вскры-
тия задней группы клеток решетчатого лаби-
ринта хирург визуализирует костную стенку, 
расположенную практически во фронтальной 
плоскости – переднюю стенку клиновидной па-
зухи, затем хирург приступает к наложению 
перфорационного отверстия, стараясь располо-
жить его как можно ниже и ближе к средней 
линии. Наконечник отсоса продвигают вперед и 
медиально, по направлению к перегородке носа. 
Удаляя перемычку между естественным 
coyстьем и отверстием, наложенным в передней 
стенке, формируют широкое сообщение клино-
видной пазухи с полостью носа.  

При удалении нижней части передней 
стенки клиновидной пазухи иногда развивается 
кровотечение из основно-небной артерии или ее 
ветвей. Место кровотечения обычно хорошо 
видно, и первым приемом для остановки крово-
течения можно захватить щипцами Блэксли 
кровоточащий участок ткани и некоторое время 
его удерживать. Иногда этого бывает достаточ-
но для остановки кровотечения. Иногда прихо-
дится использовать диатермокоагуляцию или 
аргоно-плазменную коагуляцию. 

При черезносовом подходе для широкого 
доступа тщательно хирург смещает латерально 
среднюю и верхнюю носовые раковины, при 
необходимости выполняется их парциальная 
резекция. С помощью наконечника отсоса хи-
рург находит естественное соустье, которое за-
тем расширяется. При невозможности опреде-
лить естественное соустье пазухи Wigand реко-
мендует перфорировать переднюю стенку ос-
новной пазухи на 10 мм выше хоаны. Ниже это-
го места костная стенка толще, а также высокий 
риск кровотечения из задней перегородочной 
артерии (ветка а. spenopalatina). 

При наличии патологического содержи-
мого или полипов их удаляют из пазухи нако-
нечником микродебридера и прямыми щипца-
ми, помня о возможном близком соседстве ка-
налов зрительных нервов и внутренних сонных 
артерий. При ревизии самой клиновидной пазу-
хи следует помнить о близости каналов зри-
тельных нервов и сонных артерий, которые при 
наличии анатомических аномалий строения мо-
гут располагаться в просвете пазухи. 

Эндоскопические подходы к основной па-
зухе на сегодняшний день являются стандарт-
ными не только для вмешательств в пазухе, но и 
на прилежащих структурах (таких как, турецкое 
седло и гипофиз, внутренняя сонная артерия, 
зрительный нерв).  
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РИНОСИНУСОХИРУРГИИ С1999 ПО 2007 Г.Г. 

 

В патогенезе хронического риносинусита 
наряду с бактериальной и грибковой инфекцией, 
дисфункцией мукоцилиарного транспорта, ал-

лергией, иммунодефицитом или гиперантиген-
ной стимуляцией иммунной системы, опреде-
ляющую роль играет обструкция остиомеаталь-
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ного комплекса, соответственно нарушение вен-
тиляции и дренажной функции синусов. К ком-
плексу анатомических факторов приводящих к 
остиальной обструкции относятся различные 
аномалии развития придаточных пазух носа и 
носовых структур, которым не всегда уделяется 
должное внимание при компьютерной томогра-
фии, также часть из них не визуализируется при 
эндоскопическом осмотре, что чаще всего при-
водит к неполной диагностике, рецидивирова-
нию хронического риносинусита, неэффектив-
ности хирургического лечения. 

Целью нашего доклада явилась демонст-
рация частоты встречаемости аномалий разви-
тия придаточных пазух носа и носовых структур 
у больных с хроническим риносинуситом по 
результатам анализа функциональной эндоско-
пической риносинусохирургии с 1999 по 2007 
гг. 

Материал и методы: В ЛОР-клинике 
ГВКГ МО Украины за период с 1999 по 2007г 
было проведено 2483 функциональных эндо-
скопических операций на пазухах носа и носо-
вых структурах у больных хроническим рино-

синуситом с полипозом и без него. Видеоэндо-
скопия полости носа, КТ 

придаточных пазух носа перед операцией, 
анализ хирургического лечения послужили ме-
тодами исследования. 

Результаты: Аномалии развития ППН и 
носовых структур такие как: Conha bullosae об-
наружены у 24% больных с ХРС, патология 
крючковидного отростка в 29,5% случаях, ин-
фраорбитальные клетки (Галлера) у 8% больных 
с хроническим гайморитом, сфеноэтмоидальные 
или клетки Оноди у 2% у больных с ХГС (сфе-
ноидитом и патологией задней группы клеток 
решетчатого лабиринта), супраорбтальные в 9% 
случаев хронического фронтоэтмоидита. 

Анализ полученных данных позволил 
сделать следующие выводы: 

Аномалии развития придаточных пазух 
носа и носовых структур необходимо учитывать 
и изучать во время планирования хирургическо-
го вмешательства. Хирургическое вмешательст-
во при ХРС должно проводиться с коррекцией 
аномалий придаточных пазух носа и носовых 
структур. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ПОРУШЕНЬ ГОЛОСОУТВОРЕННЯ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ГІПОТОНУСНИМ 

СТАНОМ М’ЯЗІВ ГОРТАНІ (ПРОТОКОЛ ОБСТЕЖЕННЯ І ЛІКУВАННЯ)  
 

Актуальність проблеми зумовлена досить 
широкою розповсюдженістю функціональних 
порушень голосу, особливо серед осіб голосо-
мовних професій (Ю.С. Василенко, 1997; Л.Б. 
Дмитриев и соавт., 1990; Л.А. Зарицкий и соавт., 
1984; А.А. Ланцов и Т.Е. Шамшева, 1997; Т.А. 
Шидловская, 1993).  

В цьому повідомленні ми представляємо 
протокол комплексних лікувально-
діагностичних заходів при функціональних ди-
сфоніях із гіпотонусним станом м’язів гортані, 
розроблений в лабораторії професійних пору-
шень голосу та слуху Державної установи «Ін-
ститут отоларингології ім.. О.С.Коломійченка 
АМНУ». За класифікацією Ю.С.Василенка 
(1978) виділяють такі форми дисфоній, що хара-
ктерисуються гіпотонусним станом голосових 
м’язів – функціональна гіпотонусна дисфонія, 
фонастенія, функціональна афонія. Оскільки всі 
ці стани мають багато спільних етіопатогенети-

чних та клінічних проявів, вони розглядаються 
нами паралельно.  

Основним методом діагностики функціо-
нальних дисфоній є проведення непрямої ларин-
госкопії із застосуванням функціональних наван-
тажень та спеціалізованих фоніатричних прийо-
мів, визначення часу максимальної фонації, пер-
цептивна оцінка голосу. Бажано також проводи-
ти: спектральне дослідження голосу, мікроларин-
госкопію, ларингостробоскопію, дослідження 
стану центральної нервової системи за допомо-
гою електроенцефалографії, стану серцево-
судинної системи, церебральної гемодинаміки 
(реоэнцефалографія, ультразвукова допплерог-
рафія судин голови та шиї), дослідження стану 
слухового аналізатора (аудіометрія в конвенціо-
нальному і розширеному діапазонах частот, сто-
вбуромозкові та коркові слухові викликані поте-
нціали, акустична імпедансометрія). Часто паціє-
нти із функціональними порушеннями голосоут-
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ворення потребують консультації інших спеціа-
лістів: психоневролога, ендокринолога, пульмо-
нолога, терапевта, кардіолога, тощо. При підо-
зрах на органічні ураження головного мозку ре-
комендована магнітно-резонансна томографія та 
консультація отоневролога і нейрохірурга.  

При лікуванні всім пацієнтам необхідно 
додержуватися голосового спокою на час курсу 
терапії. Проводиться курс фонопедичних вправ 
з використанням елементів дихальної гімнасти-
ки у відповідності з нозологічною формою дис-
фонії для формування правильних механізмів 
голосоведення, вібраційний масаж гортані. Міс-
цеве медикаментозне лікування, яке включає в 
себе інстиляції в гортань лікарських засобів (ві-
тамінно-масляних сумішей із застосуванням 
масляних розчинів вітамінів „А” та „Є”, оливко-
вої, шипшинової та обліпіхової олій, р-ну гідро-
кортизона) – (1,0-1,5) мл кожен день, або через 
день № 5-10. 

Дуже важливим компонентом є заходи, 
які направлені на стабілізацію функціонального 

стану ЦНС, мозкового кровообігу, слухового 
аналізатора з урахуванням результатів комплек-
сного дослідження. Рекомендоване призначення 
актовегіна, церебролізина, АТФ, ноотропіла, 5% 
р-ну аскорбінової кислоти, кавінтона, мілдрона-
та, серміона, стугерона, цинарізина. 
Обов’язково призначаються заспокійливі засоби 
(настоянка півонії, валеріани, фітосет, персен та 
ін.). При необхідності – раціональна психотера-
пія і гіпноз. Ефективними (при відсутності про-
типоказань) є також фізіотерапевтичні методи: 
електро- і фонофорез з лікарськими засобами, 
гальванічні струми за Щербаком, ДДС, масаж 
шийного та грудного відділів хребта, ЛФК.  

Отже, слід підкреслити, що функціональ-
ні дисфонії є складними поліетіологічними за-
хворюваннями, що часто розвиваються на фоні 
невротичних реакцій і загальносоматичної пато-
логії, тому потребують ретельного обстеження 
із застосуванням комплексного підходу та кон-
сультацій інших спеціалістів, що, в свою чергу, 
є запорукою успіху терапії таких пацієнтів.  

 
© Т.А.Шидловська, Т.В.Шидловська, К.Ю. Куреньова, 2008  
 
 
 
 
 

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

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЛОР ДОПОМОГИ ПРИ ТРАВМАХ НОСА 
ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК НЕЙРОТРАВМИ 

 

Своєчасність надання медичної допомоги 
постраждалим внаслідок нейротравми відіграє 
важливу роль в подальшій реабілітації таких 
хворих та відновленні основних вітальних фун-
кцій. За  даними літератури, надання допомоги в 
перші 40-50 хвилин після травми, збільшує ві-
рогідність позитивного результату на 40-60%.  

В 30-45% випадках, нейротравма супро-
воджується травмою ЛОР органів, і  зокрема 
носа. Важливим є вибір правильної та своєчас-
ної тактики лікування травм носа.  

Нами проаналізовано історії хвороби 894 
хворих, що знаходилися на лікуванні в нейрот-
равматологічному відділенні Київської обласної 
клінічної лікарні. З них у 599 (67,7%) хворих 
діагностовано нейротравму, а в 325 (54%) в по-
єднанні з травмою носа. З них у  127 (39%) діаг-
ностовано  перелом кісток носа зі зміщенням, а 
у 198 без зміщення. Практично у всіх постраж-
дали травма носа супроводжувалася носовою 
кровотечею того чи іншого ступеню. 

Нами запропонована наступна схема на-
дання ЛОР-допомоги таким хворим: 

І. В залежності від інтенсивності носової 
кровотечі проводиться її зупинка, а саме:  хо-
лод; при можливості напівсидяче положення; 
передня тампонада носа;  при відсутності ефек-
ту-задня тампонада. 

ІІ. При переломах кісток носа, після зу-
пинки носової кровотечі, актуальним є питання 
репозиції кісток  носа. Проведення такого до-
сить травматичного втручання, потребує інди-
відуального підходу. Цей підхід в значній мірі 
залежить від  важкості отриманої травми. При 
незначній травмі та травмі середньої важкості, 
вважаємо за доцільне  проведення репозиції 
кісток носа одночасно з наданням нейрохірур-
гічної допомоги. Разом з тим, проведення репо-
зиції у хворих з важкою нейротравмою, пови-
нно бути відстрочене на 5-7 днів, а у випадках 
дуже важкого стану хворого – до шести місяців 
і більше.  

 
© Я.В. Шкоба, Р.А. Абизов, Т.О. Задорожняк, 2008 
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Я.В.ШКОБА, Р.А.АБИЗОВ, В.О.ШКОРБОТУН, С.О.ЛАКІЗА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАВЧАННЯ НАВИКАМ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ 

 
Підготовка лікарів-інтернів оторинолари-

нгологів включає  формуванням системи теоре-
тичних знань, практичних навичок, а також 
уміння самостійного оволодіння базою знань. 
Самостійна робота, як форма навчання повинна 
органічно поєднуватися з іншими, загально-
прийнятими формами підготовки. Самостійне 
оволодіння системою теоретичних знань пови-
нно включати в себе уміння пошуку літератури 
не тільки в бібліотеці, а в першу чергу, доскона-
лим володінням персональним комп’ютером, і 
зокрема освоєнням пошукових систем. Такі сис-
теми дають змогу детально ознайомитися з тими 
чи іншими розділами спеціальності, найнові-
шими досягненнями  оториноларингології у 
всьому світі. Поява виділених ліній та передача 
і обмін інформації за допомогою супутникового 
зв’язку, дає змогу миттєво, в реальному часі 
знайомитися з літературними даними. Найбільш 
відомі з них це: Yahoo, Alta Vista, Infoseek, Ly-
cos, HotBot, WhoWhere?, Rambler, Medical World 
Search - спеціальна  система для пошуку медич-
ної інформації та інші. В наш час, для самостій-
ної роботи,  легкодоступною є величезна кіль-
кість журналів з  оториноларингології. Доступ 
до них проводиться за допомогою Journal 
Browser - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ 
jrbrowser.cgi?field=0&regexp=&dispmax=200&dis
pstart=0. з переглянутих  журналів ми звернули 
увагу на деякі оториноларингологічні видання, 
які є корисними для самостійної роботи:  

1. Annales D Oto-Laryngologie et de Chi-
rurgie Cervico-Faciale (Ann Otolaryngol Chir Cer-
vicofac); 

2. Auris, Nasus, Larynx (Auris Nasus Larynx); 
3. Archives of Otolaryngology -- Head and 

Neck Surgery (Arch Otolaryngol Head Neck Surg):  
4. Clinical Otolaryngology (Clin Otolaryngol):  
5. European Archives of Oto-rhino-

laryngology (Eur Arch Otorhinolaryngol):  
6. Journal of Laryngology and Otology (J 

Laryngol Otol):  
7. ORL; Journal of Oto-Rhino-Laryngology 

and Its Related Specialties (ORL J Otorhinolaryn-
gol Relat Spec):  

8. Otolaryngologic Clinics of North Amer-
ica (Otolaryngol Clin North Am):  

9. Otolaryngology - Head and Neck Surgery 
(Otolaryngol Head Neck Surg):  

10. HNO (HNO):  
11. Laryngorhinootologie 

12. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 
13. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 
14. Phonetica (Phonetica). 
Цікавою пошуковою системою з російської 

оториноларингології для молодих спеціалістів є 
сайт за адресою-http://www.rambler.ru/doc/ advert. 
shtml, через який легко знайти сторінку оторинола-
ринголога - www.freebee.techno.ru/ or/. Журнал “Ве-
стник оториноларингологии” - (http://www. 
mediasphera.aha.ru/otorino/otori-mn.htm) знаходиться 
на http://www.microsoft.com/rus/.  

Самостійна робота формує навики профе-
сійної самоосвіти. Самостійне  мислення, вмін-
ня аналізувати прочитану літературу, робити 
свої висновки, є результатом творчої роботи 
лікаря-інтерна. На кафедрі розроблено список 
літератури та методичні рекомендації до кожної 
лекції, практичного та семінарського заняття. 
Завершенням оволодіння тієї чи іншої теми, є 
написання реферату з використання літератури. 
Ми вважаємо, що дещо помилковою тезою є 
вимога використання тільки новітньої літерату-
ри, адже молодий спеціаліст повинен знати і те, 
якими методиками користувалися його попере-
дники. Підготовлені реферати зачитуються на 
заняттях з обов'язковим наступним обговорен-
ням, дискусією. 

В практичній  підготовці важливою скла-
довою є самостійна курація хворих. В клініці 
така курація проводиться під контролем викла-
дача, а в період заочного циклу-керівника інтер-
натури, як правило завідуючого відділення або 
досвідчених лікарів. Особливо сприяє набуттю 
навиків самостійної роботи лікарів-інтернів 
оториноларингологів їх чергування по відділен-
ню разом з досвідченим спеціалістом. Вміння 
збирати анамнез, виявляти ознаки та симптоми, 
набувається під час самостійного огляду хворо-
го. Диференціальна  діагностика, постановка 
попереднього діагнозу, план обстеження та так-
тика лікування обговорюється з керівником.  

Суттєвим в процесі навчання є самостійна 
робота в операційній. Безумовно, що участь в 
операціях проходить виключно під керівницт-
вом досвідченого спеціаліста, який несе повну 
відповідальність. 

Таким чином, вважаємо, що навчання на-
викам самостійної роботи лікарів-інтернів ото-
риноларингологів, повинно включати в себе такі 
основні напрямки: вміння самостійного вивчен-
ня теорії дисципліни; вміння досконалого ово-
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лодіння сучасними технологіями, зокрема по-
шуковими системами Інтернету; освоєння прак-

тичних навиків шляхом курації хворих та чергу-
ваннями по відділенню. 

 
© Я.В.Шкоба, Р.А.Абизов, В.О.Шкорботун, С.О.Лакіза, 2008  
 
 
 
 
 

В.О. ШКОРБОТУН, Д.Д. ДЯЧУК, М.М. СЕРБУЛ, Я.В. ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЛОКАЛЬНІ МЕДИЧНІ ПРОТОКОЛИ НАДАННЯ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ В УМОВАХ ЦЕНТРУ МАЛОІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ ПРИ  

ДЗ «КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1» ДУС 
 

Стандартизація надання медичної допо-
моги населенню в умовах реформування україн-
ської медичної галузі з урахуванням інтеграції 
України в європейське співтовариство набула 
особливого значення. Адже саме стандартизація 
медичної допомоги є одним з основних механі-
змів контролю дотримання гарантованого міні-
муму надання медичних послуг для всіх верств 
населення в країні і управління її якістю. На 
сьогоднішній день регламентуючим документом 
щодо стандартів надання медичної допомоги за 
спеціальностями «Отоларингологія» та «ЛОР-
онкологія» є наказ МОЗ України №507 від 
28.12.02р. 

На основі зазначених стандартів, з ураху-
ванням особливостей оснащення закладів охо-
рони здоров’я можливе удосконалення діагнос-
тично-лікувальної схеми надання медичної до-
помоги з оформленням її у вигляді локальних 
протоколів. Локальні протоколи дають можли-
вість максимально використати діагностичний 
та лікувальний потенціал кожного окремого за-
кладу охорони здоров’я для надання медичної 
допомоги населенню із дотриманням стандартів 
зазначених у наказах МОЗ України. Локальні 
протоколи розробляються за наказом керівника 
медичного закладу та затверджуються ним. 

Із впровадженням нових підходів до ліку-
вання пацієнтів: «хірургія одного дня» - корот-
кострокова госпіталізація пацієнтів для опера-
тивного втручання з максимально раннім пере-
ходом на лікування в амбулаторних умовах, ви-
никає потреба розробки локальних протоколів 
для закладів, які працюють за вказаними прин-
ципами. 

На базі ДЗ «Клінічна поліклініка №1» 
Державного управління справами при Президе-
нті України у квітні 2007 року було відкрито 
«Центр малоінвазивної хірургії». Новостворе-
ний центр є багатопрофільним і розрахований 
на хірургічне лікування пацієнтів із планованим 
терміном перебування в стаціонарі до 3 діб. 

Скорочення терміну перебування пацієнтів у 
стаціонарі досягається за рахунок використання 
передових хірургічних малоінвазивних техноло-
гій, сучасного анестезіологічного забезпечення і 
післяопераційного ведення.  

Для планування роботи центру та контро-
лю якості надання медичної допомоги нами на 
основі наказу МОЗ України №507 розроблені 
тимчасові локальні протоколи надання медичної 
допомоги в умовах центру малоінвазивної хіру-
ргії за спеціальністю «Оториноларингологія». 
Вказані протоколи визначають перелік необхід-
них досліджень пацієнта перед поступленням у 
стаціонар та регламентну схему його лікування 
в центрі з критеріями оцінки якості лікувальної 
допомоги. Для забезпечення достатньої трива-
лості спостереження пацієнта після оперативно-
го втручання, передбачається їх амбулаторний 
нагляд в ЛОР- відділенні ДЗ «Клінічна поліклі-
ніка №1» ДУС чи поліклініці за місцем прожи-
вання.  

На даний час в центрі малоінвазивної хі-
рургії проведено 202 оперативних втручання на 
ЛОР-органах. Серед них ощадливі хірургічні 
втручання на переділці носа, ендоринохірургічні 
операції в порожнині носа та приносових пазу-
хах із застосуванням “шевера”, радіохвильова 
дезінтеграція носових раковин, операції на 
структурах глотки і гортані, втручання на 
м’якому піднебінні - радіохвильова увулопала-
топластика, пластичні операції на зовнішньому 
вусі та слухополіпшуючі втручання – тимпано-
пластика і стапедопластика. Оснащення центру 
та кваліфікація співробітників дозволяє викону-
вати такі високотехнологічні і дороговартісні 
операції, як кохлеарна імплантація. Це одна із 
чотирьох установ в Україні, де проводяться по-
дібні втручання. Середній термін перебування 
отоларингологічних хворих в стаціонарі склав 
1,7 доби. 

Спираючись на локальні протоколи нами 
були розроблені також маршрутні карти на ко-
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жний вид оперативного лікування, яке викону-
ється в умовах центру. При розробці карт вра-
ховувались затрати часу медичного персоналу 
на проведення операцій і післяопераційне ве-
дення хворих, тривалість експлуатації облад-
нання та інструментарію, витратні матеріали та 
медикаменти, які використовуються при ліку-
ванні хворих. Карти складено таким чином, що 
можливий легкий перерахунок собівартості лі-
кування при зміні цін на ті чи інші матеріали, 
зростанні заробітної платні тощо... Передбачено 
періодичний перегляд локальних стандартів для 

корекції у відповідності з розвитком медицини 
та накопиченням статистичного матеріалу по 
роботі безпосередньо у центрі малоінвазивної 
хірургії. 

Таким чином локальні протоколи надання 
медичної допомоги є однією з форм динамічної 
регламентації діагностично-лікувальних проце-
дур в рамках національного стандарту, яка дає 
можливість для підвищення ефективності ліку-
вання хворих максимально задіяти весь потенці-
ал лікувального закладу з врахуванням його ре-
сурсного розвитку.  

 
© В.О. Шкорботун, Д.Д. Дячук, М.М. Сербул, Я.В. Шкорботун, 2008  
 
 
 
 
 

В.О. ШКОРБОТУН, Т.В. МАРКІТАН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З 
ТОНЗИЛОГЕННИМИ ФЛЕГМОНАМИ ШИЇ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВИХ  

ШЛЯХІВ ПОШИРЕННЯ НАГНІЙНОГО ПРОЦЕСУ  
 

Флегмона шиї є одним з найбільш небез-
печних ускладнень гнійних процесів глотки. 
Визначальним в хірургічній тактиці її лікування 
є своєчасне та повноцінне дренування первин-
ного гнійного осередку в глотці та клітковинних 
просторах шиї по яких гнійна інфекція прогно-
зовано поширюється в середостіння.  

За період з 1996 по 2007 рр. на стаціонар-
ному лікуванні в ЛОР-клініці НМАПО ім. П.Л. 
Шупика на базі Київської обласної лікарні зна-
ходилось 83 хворих з нагнійними процесами 
глотки та шиї тонзилогенного походження. Вік 
пацієнтів – від 16 до 83 років, жінок було 31, 
чоловіків – 52.  

Об’єм дослідження хворих включав: клі-
нічний огляд, отоларингологічне обстеження, 
консультації суміжних спеціалістів, загально-
клінічні та біохімічні дослідження, рентгеног-
рафію шиї, грудної клітки в двох проекціях, за 
показами ультразвукове дослідження, комп’ю-
терну або магнітно-резонасну томографію шиї 
та грудної клітки.  

Після установлення діагнозу всі хворі бу-
ли прооперовані в невідкладному порядку. 

З 83 оперованих пацієнтів у 25 осіб 
(30,1%) під час хірургічного втручання був 
виявлений, окрім паратонзилярного абсцесу, 
ізольований парафарингеальний або ретрофа-
рингеальний абсцес, а у 58 (69,9 %) – нагно-
єння мало флегмонозний характер з розпо-
всюдженням на два та більше клітковинні 
простори шиї. 

У 21 (25,3%) хворого з обмеженим запа-
ленням в парафарингеальному та ретрофаринге-
альному просторах було проведено первинне 
розкриття абсцесів едофарингеально, а у інших 
62 (74,7%) – використаний зовнішній хірургіч-
ний доступ. Разом з тим, зважаючи на недостат-
ній ефект первинного розкриття гнояків, у 16 
(19,3%) із 83 пацієнтів було проведено повторне 
втручання з метою більш широкого дренування 
вже розкритих та пізніше задіяних в нагнійний 
процес клітковинних просторів. Серед них у 9 
випадках (42,9%) реоперація була здійснена у 
пацієнтів, у котрих розкриття абсцесів початко-
во проводилось ендофаренгиально, та у 7 
(11,3%) хворих з 62 – яким первинна санація 
клітковинних просторів шиї проводилась зовні-
шнім доступом. 

Необхідність повторного хірургічного 
втручання була продиктована погіршенням за-
гального стану хворого, яке проявлялось нарос-
танням інтоксикаційного синдрому з 
об’єктивними ознаками подальшого розповсю-
дження гнійної інфекції по клітковинних прос-
торах шиї в напрямку середостіння, що було 
підтверджено даними комп’ютерної та магніт-
но-резонансної томографії шиї і грудної клітки. 

Всі реоперації здійснені зовнішнім досту-
пом з ревізією підщелепного трикутника та між-
вісцеральної щілини шиї.  

З 9 реоперованих хворих, у котрих пер-
винно був використаний ендофаренгиальний 
хірургічний доступ у 3 випадках гнійне запа-
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лення поширилось на лімфоїдну тканину підще-
лепного трикутника, в одного хворого – на пре-
вісцеральну щілину на рівні гортані, а в 2 – на 
глибокі клітковинні простори шиї, включаючи 
пре- та міжвісцеральну щілину шиї з поширен-
ням процесу в середостіння. 

У групі хворих, котрим при первинному 
оперативному втручанні використовувався зов-
нішній хірургічний доступ, поширення гнійного 
запалення до рівня міжвісцеральної щілини шиї 
було виявлено у 4 випадках, при чому у 2 хво-
рих процес розповсюдився вже на середостіння.  

З 83 пролікованих хворих померли 9 
(10,8%), 3 з них – після реоперації. 

Базуючись на наших спостереженнях, ми 
вважаємо за доцільне в разі переходу гнійного 
процесу за межі парафарингеального простору 
при наявності ознак поширення процесу на тка-
нини нижче під’язикової кістки, для забезпе-
чення адекватної санації первинного гнійного 
осередку та задіяних в гнійний процес клітко-
винних просторів шиї, вже первинно використо-
вувати зовнішній хірургічний доступ з ревізією 
міжвісцеральної щілини шиї. Така хірургічна 
тактика є ефективним лікувальним та профілак-
тичним засобом розвитку життєво небезпечного 
ускладнення – медіастиніту і, як наслідок, зме-
ншення летальності.  

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

Н.О. ШУШЛЯПИНА, С.С. ДУБОВСКАЯ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ХРОНИЧЕСКИЙ ФАРИНГИТ И НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ  
У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ЧАЭС)  
 

После аварии на ЧАЭС прошло более 20 
лет, но ее последствия влияют на состояние здо-
ровья ее ликвидаторов и по настоящее время. В 
структуре данной патологии в отоларингологии 
лидирующее место занимает фарингит. Отмече-
но, что фарингит возник у 95 % ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС и в настоящее время протекает 
в виде хронической формы. Из литературы из-
вестно, что у данного контингента больных 
имеется тенденция к прогрессирующему тече-
нию неврологической патологии. Под влиянием 
ионизирующего излучения на нервную систему 
в отдаленном периоде происходит формирова-
ние синдрома вегетативной дистонии, дисцир-
куляторной энцефалопатии, астенических со-
стояний и острых нарушений мозгового крово-
обращения.  

Целью работы: изучить особенности те-
чения и клинические проявления хронического 
фарингита (ХФ) в сочетании с неврологической 
патологией. Проведено обследование 111 муж-
чин, которые принимали участие в ликвидации 
аварии на ЧАЭС с 1986 по 1987 гг., в возрасте 
37-60 лет, ХФ у которых продолжительность 
болезни составляет 9-18 лет. Суммарная доза 
ионизирующего облучения составила 0,25-0,95 
Гр. (официально документированные дозы по 
данным маршрутного листа). 

При обследовании больных, нами в 92,8% 
случаев наблюдалась атрофическая форма ХФ, 
гипертрофическая форма была у 2,7 % больных, 

катаральная форма – у 4,5 %. Больные с хрони-
ческим атрофическим фарингитом в 47,8% были 
в возрасте 37-42 года. Среди них, у 80,2% на-
блюдалось 3-5 обострений ХФ в год, у 0,9% - 1 
обострение, у 2,7 % - 2 обострения и у 16,2 % - 
отмечалось более 5 обострений в год. В жалобах 
преобладало: покашливание (69,4 %), сухость 
при глотании (78,4 %), боль в горле при глота-
нии (67,6 %), жжение в глотке (73,0 %). При об-
следовании у 22,5 % больных отсутствовали 
небные миндалины, у 61,3 % - отмечалась их 
атрофия, у 22,5 % миндалины были неизменны-
ми, хронических тонзиллит – у 5,4 % больных. 
При объективном исследовании, нами отмече-
но, что на фоне сухой и истонченной слизи-
стой глотки, которая имела сухие корочки и 
слизистые тяжи, определяются ясно выражен-
ные участки атрофии с наличием набухших 
белесоватых утолщений слизистой оболочки 
задней стенки глотки, в диаметре около  
0,5 мм. 

Важно отметить, что большинство обсле-
дованных нами больных имеют сопутствующую 
неврологическую патологию, с преимуществен-
ным нарушением функций вегетативной нерв-
ной системы, церебрального кровообращения и 
метаболизма головного мозга. В структуре це-
реброваскулярной патологии, у больных преоб-
ладает, дисциркуляторная энцефалопатия (92,8 
%). При проведении электрофизиологического 
исследования преимущественно наблюдается 
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дисфункция медиобазальных образований, дис-
регуляция мозгового кровообращения с наличи-
ем незначительной межполушарной асиммет-
рии, нарушение венозного оттока, интрацереб-
ральная дистензия. Клинически у больных от-
мечается: вегето-сосудистая дистония (91,3 %), 
выраженные астеновегетативные нарушения, 
пароксизмальные состояния (66,1 %), преиму-
щественно симпатоадреналового типа, когни-
тивные нарушения, гипертоническая болезнь 
(38,8 %), церебральный атеросклероз (9,7 %). 

При вегетативных нарушениях преобладает 
симпатическое влияние на регуляцию сердечно-
го ритма, отмечается головная боль напряжения, 
метеозависимость, тахикардия, кардиалгия, ла-
бильность пульса и артериального давления, 
элементы синдрома Рейно. 

Таким образом, при проведении обследо-
вания ликвидаторов аварии на ЧАЭС, нами от-
мечено преобладание атрофической формы ХФ 
с частыми обострениями и наличием сопутст-
вующей неврологической патологией. 

 
© Н.О. Шушляпина, С.С. Дубовская, 2008  
 
 
 
 
 

В.М.ЮЩЕНКО, В.П.ТЕРЕЩЕНКО, О.М.НАУМЕНКО, О.М.ІВАНОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРО ОНКОЛОГІЧНУ НАСТОРОЖЕНІСТЬ ПРИ ПОЛІПОЗНИХ РИНОСИНУЇТАХ 
 

В результаті дії різних інфекційних та не-
інфекційних подразників у слизовій оболонці 
(СО) носа і при носових пазух виникають пато-
логічні зміни, що нерідко спричиняють хроніч-
ний поліпозний процес. Оскільки в основі цих 
явищ, як і при ініціації канцерогенезу, присутні 
дисрегенераційні зміни СО носа, метою роботи 
було з’ясування структурного підґрунтя імовір-
них непластичних трансформацій СО при полі-
позних риносинуїтах. 

За для цього використано матеріали влас-
них комплексних морфологічних досліджень 50 
інтраопераційних спостережень хронічних плі-
позних риносинуїтів та данні профільної літера-
тури.  

Згідно існуючих морфологічних канонів, 
в онкологічному сенсі, носові поліпи заслуго-
вують на увагу із-за кількох диференційно-
діагностичних моментів. Зокрема – через зовні-
шню подібність до багатьох доброякісних пух-
лин носа, а також до деяких злоякісних ново-
утворень на ранніх стадіях їх розвитку. Однак, 
якщо останні, маючи поліпоподібну форму, за-
звичай розташовуються на широкій основі (Н.А. 
Краевский, А.В. Смолянников, 1993 та ін.), у 

наших спостереженнях їм була притаманна сто-
ншена основа. 

Згідно результатів комплексних дослі-
джень, хвилеподібна деформація базальної мем-
брани започатковує утворення в СО носа фібро-
васкулярних стеблинок, де кожен її вигин «під-
тягує» до себе капіляри, які надалі гіперплазу-
ють, формуючи капілярний клубочок. Останнє 
уможливлює розвиток пухлин судинного ґенезу. 
Тому онкоморфологія декларує вірогідність ви-
явлення у типовому носовому поліпі судинних 
новоутворень. 

Перехідноклітинний поліп морфогенети-
чно небезпечний щодо започаткування росту 
інвертованої папіломи. 

І, насамкінець, поліпи носа історично роз-
глядались як набряклі фіброми. Хоча на сього-
дні їх пухлинна природа не визнається (і ми теж 
дотримуємось цієї точки зору), традиційний 
підхід та недостатність знань, щодо фібро плас-
тичних процесів при поліпоутворенні нерідко 
спричиняють помилкові діагнози: а)стосовно 
гіпердіагностики фібром; б)щодо недооцінки 
патоморфологічної картини м΄якотканинних 
новоутворень з явищами набряку. 

 
© В.М.Ющенко, В.П.Терещенко, О.М.Науменко, О.М.Іванова, 2008  
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Р.К. ЯГУДИН, К.Ф. ЯГУДИН, В.Р. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

О ГОЛОСООБРАЗОВАНИИ У БОЛЬНЫХ СРЕДИННЫМИ СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ  
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Оперативное лечение паралитического 
стеноза гортани должно обеспечить максималь-
ное качество послеоперационного разговорного 
голоса (Scheer 1953). С этих позиций идеальным 
вмешательством выглядят «динамические» спо-
собы оперирования, в первую очередь операции 
реиннервации и электростимулирования горта-
ни, однако на практике они очень часто неус-
пешны или до сих пор не вышли за пределы ла-
бораторных экспериментов. При «статических» 
вмешательствах ухудшение голосовой функции 
является принципиальным недостатком всех 
известных способов лечения срединного стеноза 
гортани (ССГ) (Цуриков В.П. и Усков А.Е. 
1997).  

Довольно часто указывается, что голосо-
вую щель можно разделить на два отдела, пе-
редний – ответственный за голосообразование и 
задний – обеспечивающий дыхание (Hirano, 
Kurita et al. 1986). На этом представлении осно-
вывается большая группа операций, где резек-
ция или латерализация ограничивается задним 
отделом, в основном телом черпаловидного 
хряща, а передний «фонаторный» отдел остав-
ляется интактным, что позволяет улучшить рас-
крытие дыхательных путей при минимальном 
изменении голосовой функции (Dennis and 
Kashima 1989; Friedman, de Jong et al. 2001; 
Плужников М.С, Рябова М.А. и соавт. 2002; 
Joshua, Feinmesser et al. 2004; Worley, Bajaj et al. 
2007). В некоторых способах передний отдел 
дополнительно суживается, чтобы улучшить 
голосовые исходы (Тышко Ф.А. 1980; Мареев 
О.В., Старостина С.В. и Шувалова Л.В. 2006).  

Другие авторы не находят значительных 
различий в фонаторной функции в зависимости 
от оперированного отдела гортани и считают, 
что фонаторные исходы у каждого отдельного 
больного непредсказуемы (Eckel, Thumfart et al. 
1994; Bosley, Rosen et al. 2005). Интересно, что 
Gupta и соавт. (1997) провели хирургическое 
лечение 27 больных ССГ четырьмя различными 
способами, как эндоскопически, так и со сторо-
ны шеи, и при этом не смогли найти значимых 
различий в качестве их послеоперационного 

голоса. Во всех случаях голос был охарактери-
зован как «приемлемый для пациента».  

Другой предполагаемый механизм ком-
пенсации основан на формировании у больных 
вестибулярного голоса. Jackson (1922) одним из 
первых высказал мнение о замене функции го-
лосовых складок желудочковыми у больных 
ССГ после хордэктомии. О том, что у некото-
рых больных очень хорошее качество голоса 
обусловлено фонацией вестибулярными склад-
ками, писал Hoover (1953) и другие авторы. 
Вестибулоскладковый голос считали основой 
голосообразования после всех типов реконст-
руктивной ларингопластики Цуриков В.П и Ус-
ков А.Е. (1997), Абызов Р.А. и соавт. (2003). 
Компенсаторное смыкание вестибулярных 
складок основано на сдавлении щитоподъязыч-
ной жировой «подушки», что ведет к смещению 
стебля надгортанника кзади, утолщению и 
сближению вестибулярных складок (Ardran и 
Kemp 1967; Reidenbach 1998).  

Наши клинические наблюдения подтвер-
ждают восстановление фонации за счет смыка-
ния вестибулярных складок, в случае если опе-
рация позволяет получить достаточно широкий 
просвет на уровне голосовой щели. Всего нами 
прооперированы 41 больной ССГ, из них по 
способу пластической аритенохордотомии (па-
тент Украины №61790) с обеих сторон – 25, с 
одной стороны - 5. У этих больных результи-
рующий просвет гортани на уровне голосовой 
щели визуально превышал 7-8 мм, а пиковая 
скорость вдоха, как правило, была более 2 л/с, 
что говорит об адекватности восстановления 
дыхания (Cormier, Kashima et al. 1979). У 11 
больных с односторонней аритенохордотомией 
без пластики треугольными лоскутами (1985-
2000 гг.) восстановление дыхания было не та-
ким адекватным, а голос формировался за счет 
передних отделов голосовой щели. В целом 
анализ полученных результатов показал, что 
каждая операции в определенной мере нарушает 
фонацию, однако голос остается социально при-
емлемым, хотя и за счет разных механизмов 
компенсации. 

 
© Р.К. Ягудин, К.Ф. Ягудин, В.Р. Деменков, 2008  
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В.В. ЯРОЩУК, А.Г.ЗАДОРОЖНАЯ (КИЕВ, УКРАИНА) 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ  
ОСТРОГО ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА 

 

В период эпидемий ОРВИ и гриппа, по 
данным ВОЗ, различными воспалительными 
заболеваниями ЛОР-органов бактериальной 
природы ежедневно поражается 6–8 человек из 
1000. Общие цифры заболеваемости населения 
ангиной также достаточно велики: среди взрос-
лых она составляет 4-5%, а среди детей – более 
6%. Носителями b-гемолитического стрептокок-
ка группы А (Streptococcus pyogenes, БГСА) яв-
ляются в среднем около 20% людей.  

Больные ангиной, независимо от тяжести 
состояния и периода болезни (даже в периоде 
выздоровления), нуждаются в антибактериаль-
ном лечении для предупреждения развития в 
последующем ревматизма, миокардита, гломе-
рулонефрита. По данным мировой литературы 
b–лактамы остаются единственным классом ан-
тибиотиков, к которым у БГСА не развилась 
резистентность. Основной проблемой является 
резистентность к макролидам, которая в России, 
составляет 13–17%, при этом распространение 
получил М–фенотип резистентности, характери-
зующийся устойчивостью к макролидам и чув-
ствительностью к линкосамидам (линкомицину 
и клиндамицину) Резистентность к тетрацикли-
нам и сульфаниламидам в России превышает 
60%. Кроме того, тетрациклины, сульфанилами-
ды, ко–тримоксазол не обеспечивают эрадика-
ции БГСА, и поэтому их не следует применять 
для лечения острых стрептококковых тонзилли-
тов, вызванных даже чувствительными к ним in 
vitro штаммами. Учитывая высокую чувстви-
тельность БГСА к b-лактамам, препаратами пер-
вого выбора для лечения острого стрептококко-
вого тонзиллита являются аминопенициллины 
(амоксициллин) и оральные цефалоспорины 
(цефалексин, цефадроксил).  

В отделении оториноларингологии КБ 
№14 и ангинозном отделении КГКБ№1 изуча-
лась клиническая эффективность и безопасность 
цефадроксил (Цефангин производства фарма-
цевтической корпорации «АРТЕРИУМ») в 
сравнении с цефалексином у больных острым 

бактериальным тонзиллофарингитом. Под на-
блюдением находились 60 пациентов с острым 
тонзиллофарингитом: 30 получали цефадроксил 
– 500 мг (2 капсулы) 2 раза в сутки 10 дней , 30 
– цефалексин 500 мг (2 капсулы) 4 раза в сутки. 
В исследование были включены 36 мужчин и 24 
женщины, возраст пациентов — от 14 до 46 лет. 
Основной критерий включения – обнаружение 
при бактериологическом исследовании бета-
гемолитического стрептококка группы А. Диаг-
ноз острого тонзиллофарингита устанавливался 
на основании клинических данных и лаборатор-
ных исследований (общий анализ крови, бакте-
риологическое исследование материала мазка на 
наличие БГСА). Оценивалась клиническая кар-
тина до лечения, через 5 и через 10 дней лече-
ния и данные лабораторных показателей крови. 

 По лабораторным данным, после приме-
нения цефадроксила эрадикации БГСА удалось 
добиться у 28 (93,3%) больных, положительная 
динамика клинических проявлений заболевания 
также свидетельствует о высокой эффективно-
сти препарата. Побочных явлений не было. У 
пациентов, принимавших цефалексин, наблюда-
лась менее выраженная положительная динами-
ка, эрадикация БГСА подтверждена у 24 (80%) 
пациентов, у 2 больных наблюдались побочные 
эффекты в виде диспептических явлений. Хотя 
у 2 пациентов после курса антибиотикотерапии 
Цефангином эрадикации БГСА добиться не 
удалось, однако было достигнуто клиническое 
выздоровление. Аналогичная картина наблюда-
лась и у 5 больных, принимавших цефалексин. 
У 1 пациента, в связи с неэффективностью, це-
фалексин заменили на левофлоксацин. 

Таким образом, полученные результаты 
позволяют рассматривать Цефангин как препа-
рат выбора для эффективной и безопасной ан-
тибиотикотерапии острого стрептококкового 
тонзиллофарингита. Цефангин удобен в приме-
нении и главное, обеспечивает высокий процент 
эрадикации БГСА. 

 
© В.В. Ярощук, А.Г.Задорожная, 2008  
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М.Б. КРУК, В.В.ОЛАШИН, Р.М. ГЕРОН (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ПАРАНАЗАЛЬНИХ СИНУСИТІВ 
 

Запальний процес в приносових пазухах 
важко піддається лікуванню і є важливою меди-
ко-соціальною проблемою, тому що впливає на 
якість життя і вимагає великих коштів на ліку-
вання. За останні 20 років виявлено нові факто-
ри, які впливають на протікання патологічного 
процесу в параназальних пазухах (змішана бак-
терійна флора, порушення мукоциліарної акти-
вності слизової оболонки верхніх дихальних 
шляхів, біоплівки), що в кінцевому результаті 
привело до розробки нових методів консервати-
вного та ощадливого хірургічного (функціона-
льна ендоназальна ендоскопічна хірургія – 
FEES) лікування. 

Мета роботи: удосконалити методи ліку-
вання гострих параназальних синуситів. 

За 2007 рр. нами обстежено і проліковано 
128 хворих на гострий параназальний синусит 
(ГПНС) віком від 16 до 72 років. 

Бактеріологічне обстеження було прове-
дено 63 пацієнтам з ГПНС. Посіви виявили в 
усіх випадках змішану мікрофлору (Str. 
Pneumoniae, H. Influenzae, M. Catarhalis, St. 
Aureus, Str. Pyogenes, анаероби). 

Алергічний статус легкої та середньої 
важкості виявлено у 74 осіб (58%), що підтвер-
дилось алергологічними тестами.  

Наша тактика лікування полягає в вико-
ристанні почергово або в поєднанні багатьох 
лікарських препаратів, які впливають на різні 
ланки патогенезу (антибактерійні препарати, 
нестероїдні протизапальні препарати, мукоакти-
вні препарати, в тому числі відповідні фітопре-
парати, місцева протизапальна та протинабря-
кова терапія, судинозвужуючі спреї, при вияв-
леному алергічному анамнезі та позитивних 
алергологічних тестах антиалергійна терапія: 
локальні глюкокортикостероїди; АГП ІІ-ІІІ по-
коліня, індуктори інтерферону тощо). До місце-

вого лікування відносилось: при катаральних 
ГПНС – промивання носової порожнини, вико-
ристання зволожуючих назальних спреїв, місце-
вих деконгестантів до 5 днів; при гнійних ГПНС 
– пункції гайморових пазух з промиванням фізі-
ологічним розчином та введенням в порожнину 
пазухи розчину гатіфлоксацину та мукоактив-
них речовин. 

Всі пацієнти були розділені на такі групи: 
І основна група – 38 осіб з гострим катараль-
ним риносинуситом – отримувала комплексне 
лікування без антибіотикотерапії; І контрольна 
група – 14 осіб з гострим катаральним риноси-
нуситом – отримувала місцеву та протзапальну 
терапію; ІІ основна група – 63 осіб з гострим 
гнійним риносинуситом – отримувала комплек-
сне лікування та антибіотики в залежності від 
чутливості мікрофлори: азитроміцин, кларитро-
міцин, гатіфлоксацин; ІІ контрольна група – 
12 осіб гострим гнійним риносинуситом – отри-
мувала антимікробну та місцеву терапію.  

Клінічний стан пацієнтів оцінювався по 
10-бальній системі. У хворих всіх груп по кліні-
чних даних стан був середньо-важкий або важ-
кий (в межах 9-10 балів).  

Результати: при порівнянні основних та 
контрольних груп, в перших на 5-6 дні швидше 
зникав біль голови, відновлювалось носове ди-
хання та сон, відмічалося зменшення запального 
набряку носових раковин, покращувалось очи-
щення носових ходів від слизово-гнійних виді-
лень, активувався мукоциліарний кліренс, шви-
дше очищувались порожнини синусів від гній-
ного вмісту при пункціях.  

Висновки: в лікуванні гострих параназа-
льних синуситів доцільно застосовувати ком-
плексне лікування в залежності від стадії запа-
льного процесу. 

 
© М.Б. Крук, В.В.Олашин, Р.М. Герон, 2008 
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РОЛЬ БІОПЛІВОК ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ЛОР-ОРГАНІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 
 

 Мікроорганізми, які викликають патоло-
гічні процеси ЛОР-органів, перебувають в орга-
нізмі в декількох формах: 

1. внутріклітинні мікроорганізми; 
2. в виді окремих, позаклітинних, які ві-

льно переміщуються, так званих планктонних 
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форм мікроорганізмів; 
3. в виді прикріплених, організованих в 

так звані біоплівки (Biofilm), збалансованих по 
видовому складу і функціональному розподілу 
членів співтовариства, що розміщені на респіра-
торному епітелії верхніх дихальних шляхів. 

Розвиток мікроскопії, і поява таких при-
строїв, як однофокусний скануючий лазер, до-
зволило вивчати біоплівки в їх природних умо-
вах. Біоплівки розповсюджені повсюди. Вони 
вистилають акваріуми, нафтопроводи, постійні 
катетери, внутрішні імплантати, контактні лін-
зи, протези. 

Це є 3-х вимірне скупчення бактерій, яке 
відіграє значну роль в патогенезі багатьох гост-
рих та хронічних запальних процесів (хронічні 
бронхопневмонії з муковісцедозом, гострі та 
хронічні середні отити, гострі та хронічні пара-
назальні синусити) (Palmer J.N.2006) . 

Мікроорганізми в біоплівці існують і ве-
дуть себе не так, як бактерії в культурному се-
редовищі. Вони згруповані в мікроколонії і оку-
тані захисним глікопротеїновим матриксом. Ма-
трикс пронизаний каналами, по яких циркулю-
ють поживні речовини, продукти життєдіяльно-
сті, ферменти, метаболіти, кисень.  

В біоплівці мікроорганізми більш стійкі 
до дії антибіотиків, антимікробних засобів та 
інших активних агентів. (Осипов Г., 2005). 

Спеціальні дослідження показали, що в 

біоплівці фізіологічні процеси проходять інакше 
як в чистій культурі. 

За даними Post J.C. (2001) біоплівки вже є 
повністю сформованими через 48 годин, після 
попадання патогенних мікроорганізмів на по-
шкоджену слизову оболонку ЛОР-органів. 

 Слід відмітити, що між бактеріями, які 
знаходяться в біоплівці, існує зв'язок, який здій-
снюється за рахунок хімічних подразників, і 
постійно проходить обмін генетичною інформа-
цією, що приводить до генетичних рекомбінацій 
і підвищеної стійкості. Бактерії в біоплівці 
утворюють єдину генетичну систему в виді пла-
змід – кільцевих ДНК, які несуть поведінковий 
код для членів біоплівки, який обумовлює їх 
трофічні, енергетичні та інші зв’язки. Це явище 
дістало назву як соціальна поведінка мікроорга-
нізмів. 

Переваги колективного реагування мікро-
організмів мають свою негативну сторону. За-
хворювання, викликані мікроорганізмами, асо-
ційованими в біоплівки важко піддаються ліку-
ванню. 

Чутливість бактерій в біоплівках до анти-
біотиків не відповідає такій, яка визначена в 
лабораторних тестах на клінічних ізолятах чис-
тих культур бактерій.  

Наявність біоплівок при хронічних запа-
льних процесах ЛОР-органів значно знижує 
ефективність антибактерійної терапії. 

 
© М.Б. Крук, В.В.Олашин, Р.М. Герон, 2008 
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ  
ЗАХВОРЮВАНЬ ВУХА 

 
 

В.Н. АНДРЕЕВ, В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ НАРУЖНЫХ ОТИТОВ 

 

Несмотря на значительные успехи в лече-
нии больных с ушной патологией в промыш-
ленно развитых регионах страны в структуре 
воспалительных заболеваний уха сохраняется 
тенденция к росту доли наружных отитов. По 
данным Н.В. Шербика (2005), на сегодняшний 
день она составляет 13%. Неправильный выбор 
антибактериальных средств, нерациональное 
местное лечение, отказ от общеукрепляющих 
средств и физиотерапевтических процедур при-
водит к пролонгированию лечения или рециди-
вирующему течению наружных отитов. 

Одним из наиболее современных методов 
физиотерапевтического воздействия на ткани 
является сочетанное воздействие магнитного 
поля и лазерного излучения. Аппарат «Узор-2К» 
применяется при лечении многих воспалитель-
ных заболеваний. Он прост, удобен и эффекти-
вен.  

Целью данного исследования являлось 
сравнительное изучение эффективности различ-
ных физиотерапевтических мероприятий, на-
правленных на ускорение заживления кожных 
покровов наружного слухового прохода у боль-
ных с диффузными острыми наружными отита-
ми. 

Материалы и методы исследования. 
Нами было проведено лечение 110 пациентов с 
острыми диффузными наружными отитами. Бо-
льные находились в трудоспособном воздасте: 
от 18 до 60 лет. Мужчин было 79 (71,9%), жен-
щин – 31 (28,1%). В 26 (23,4%) случаях процесс 
был двусторонним. 17 (15,3%) пациентов обра-
тились в клинику с рецидивирующим наружним 
отитом после безуспешного амбулаторного ле-
чения. 

В начале лечения у всех больных мы ис-
следовали отделяемое из уха для определения 
флоры и её чувствительности к антибактериаль-
ным препаратам. Также применяли общеклини-
ческие методы обследования и отомикроско-
пию.  

Согласно полученной антибиотикограм-
ме, все пациенты получали перорально или па-
рентерально защищённые антибиотики пени-
циллинового ряда или цефалоспорины II-III ге-
нерации. Если лечение этими препаратами ока-
зывалось неэффективным, им назначались мак-
ролиды или фторхинолоны. Местно применя-
лись водные растворы офлоксацина, норфлок-
сацина или комбинированные капли (полидекса, 
дексона, дженодекс). Всем больным в качестве 
общеукрепляющего лечения назначалась ауто-
гемотерапия.  

Пациенты были разделены на две сопос-
тавимые по возрасту и клиническим проявле-
ниям болезни группы. Первая (основная) груп-
па больных (56 человек) в качестве физиотера-
певтических процедур получали магнитолазер-
ную терапию. С этой целью использовали из-
лучение терапевтического лазера «УЗОР-2К» в 
сочетании с воздействием постоянного маг-
нитного поля. Такое магнито-лазерное облуче-
ние (длина волны 0,89 мкм, напряжённость 
ПМП 50 мТл, экспозиция 180 с) проводили па-
циентам ежедневно на биологически активные 
точки наружного уха (2 поля на один сеанс) 
курсом в 5 дней. 

При лечении пациентов второй (кон-
трольной) группы (54 человека) из физиотера-
певтических процедур использовали традици-
онную УВЧ-терапию. 

Эффективность лечения оценивали по 
общему состоянию больного, его самочувствию, 
динамике выздоровления и клинической карти-
ны заболевания.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Чаще всего в мазках из наружного слухо-
вого прохода нами высевались следующие воз-
будители: St. aureus – 47%, St. epidermidis – 23%, 
Str. pyogenes – 19% , Ps. aeruginosa – 11%.  

Темпы уменьшения гиперемии и отёчно-
сти кожи наружного слухового прохода, стиха-
ния гноетечения у пациентов, получавших маг-
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нитолазерное лечение, опережали таковые у 
больных, получавших традиционную терапию в 
среднем на 4 дня. Нормализация отоскопиче-
ской картины, прекращение отореи, отрица-
тельные результаты бакпосевов и полное вы-
здоровление к восьмому дню лечения наблюда-

лось у 96,4% больных основной группы и у 
83,3% контрольной.  

Вывод. Магнитолазерная терапия может 
быть рекомендована в комплексном лечение 
больных с острыми диффузными наружными 
отитами. 

 
© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, 2008  
 
 
 
 
 

М.І.БЕЗЕГА, В.В.РИМАР (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ГОСТРИЙ МАСТОЇДИТ. ОСОБЛИВОСТІ КОНСЕРВАТИВНОЇ ТА ХІРУРГІЧНОЇ 
ТАКТИКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТІОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА 

 

Гострий мастоїдит захворювання, яке час-
то потребує вирішення питання про необхід-
ність невідкладного чи відстроченого оператив-
ного втручання та проведення адекватного кон-
сервативного лікування. 

Протягом двох останніх років нами про-
ведено спостереження та лікування 12 хворих з 
гострим мастоїдитом, серед яких було 7 чолові-
ків та 5 жінок. У всіх пацієнтів захворювання 
розпочиналося з гострого отиту, який потім 
ускладнився гострим мастоїдитом, причому у 5 
хворих спостерігався парез лицевого нерва, у 2-
х – субпериостальний абсцес, а у 6 – бульозний 
мірінгит. 

Всім хворим проведено оперативне втру-
чання за запропонованою нами методикою са-
нації сосковидного паростку із дренуванням 
аттикоантрального ходу полоскою силіконової 
резини та тефлоновою трубкою з одномомент-
ним закриттям післяопераційної порожнини. Як 
правило – у 10 хворих, було виявлено блок ади-
туса за рахунок вираженого набряку та потов-
щення слизової оболонки антрума. Соскоподіб-
ний паросток був заповненим слизоподібною 
масою тягучої консистенції. Блок дренажного 
шляху у ділянці адитуса призводить до розвитку 
остеоміелітичного процесу у замкнутій порож-
нині соскоподібного паростка за рахунок ішемі-
чного некрозу кістки. Це проявлялося утворен-

ням однієї чи декількох порожнин в сосковид-
ному паростку, які за розмірами часто були бі-
льшими за антрум. 

Необхідно відмітити, що у 10 посівах з 
барабанної порожнини та вмісту сосковидного 
паростка не було росту ні аеробної, ні анаероб-
ної бактеріальної флори. Цей факт, поряд з бу-
льозним ураженням барабанної перетинки, ха-
рактерними гістологічними змінами слизової 
оболонки сосковидного паростка, недостатньою 
ефективністю антибіотико терапії, даними нау-
кової літератури про роль вірусної інфекції в 
розвитку гострих отитів дозволило нам допус-
тити провідну роль вірусів в розвитку та перебі-
гу гострого мастоїдиту. Це було підставою для 
включення до комплексного лікування антиві-
русного препарату Арбідол-Ленс у дозі 0,1 per 
os за схемою на протязі тижня. 

У всіх хворих післяопераційний період 
протікав без ускладнень, функція лицевого нер-
ва та слухова функція відновились повністю, 
середній ліжко-день склав 9,2 дня. 

Отже, аналізуючи приведені дані, можна 
припустити, що гострий мастоїдит є вірусним 
захворюванням, як наслідок ГРВІ та гострого 
середнього отиту вірусного ґенезу і потребує 
антивірусної терапії ще на амбулаторному етапі. 
Однак це припущення ще потребує більш гли-
бокого вивчення. 

 
© М.І.Безега, В.В.Римар, 2008  
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І.А. БЄЛЯКОВА, Т.П. ЛОЗА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРЯМОЇ ТА ЗВОРОТНОЇ СЛУХОВОЇ АДАПТАЦІЇ  
У ХВОРИХ З ОДНОБІЧНИМ УРАЖЕННЯМ СЛУХУ 

 

Встановлено, що адаптаційні процеси при 
більш чи менш довготривалій дії звукового по-
дразника (звукового навантаження ) змінюється 
в залежності від рівня ураження слухового ана-
лізатора. 

При патології центральних відділів слу-
хового аналізатора, адаптаційні механізми не 
справляються з навантаженням, їх фізіологічні 
можливості вичерпуються, що проявляється до-
вготривалим відновленням їх до вихідного рів-
ня. Результати таких спостережень дозволили 
зробити висновки про можливості використання 
адаптаційних тестів при диференційній діагнос-
тиці порушень слуху. 

Однак, як свідчать результати наших по-
передніх обстежень, метод слухової адаптації по 
Кархарту не дає належної інформації про дифе-
ренційно-топічну діагностику ураження слуху. 
Лише тести прямої слухової адаптації (ПСА) та 
зворотної слухової адаптації (ЗСА) з наванта-
женням більш якісно допомагають оцінити 
центральні ураження слуху.  

Все вище викладене робить проблему ак-
туальною і цим обумовлює мету роботи – під-
вищити ефективність досліджень однобічних 
порушень слуху. 

Методика слухової адаптації (СА) з нава-
нтаженням полягала в визначенні вихідного по-
рогу чутливості по повітряній провідності на 
частотах 500 та 2000 Гц, а також часу, необхід-
ного для відновлення початкових порогів 
сприйняття звуку. Після визначення порогу чут-
ливості подавали навантаження з інтенсивністю 
80 дБ над 0 рівнем аудіометра на протязі 3 хви-
лин. Після припинення звукового навантаження 
вимірювали пороги відчуття через кожні 10 се-
кунд і визначали зсув порогів сприйняття – 
ПСА, які наступають після навантаження. Та-
кож визначали час пройдений з моменту закін-
чення звукового навантаження до відновлення 
вихідного порогу чутливості – ЗСА. 

Згідно з описаною методикою нами було 
обстежено 60 хворих з однобічною сенсоневра-
льною приглухуватістю (ОСНП) різного ступе-
ня. 

Аналіз результатів дослідження показав, 
що у всіх хворих на здоровому вусі спостеріга-
лась патологічна слухова адаптація (ПСА) від 25 
до 60 дБ. Високі показники ПСА – 60 дБ, отри-
мані на здоровому вусі у пацієнтів з V ступенем 
ОСНП, яка виникла після перенесеної важкої 

ЧМТ. В останніх випадках при I-IV ступенях 
втрати слуху поріг відхилення після наванта-
ження складав в середньому 35 дБ . 

 Порушення ЗСА проявлялось на здоро-
вому вусі у збільшенні часу відновлення порогу 
чутливості. Час відновлення порогу чутливості 
ЗСА був найбільшим (120 с) при I ступені 
ОСНП, яка виникла на фоні невриноми VIII па-
ри черепно-мозкових нервів та при V ступені 
ОСНП, яка виникла внаслідок перенесеної ЧМТ. 
Середні показники ЗСА 40-80 секунд виявились 
при 3 ступені втрати слуху, яка пов’язана з ін-
фекційними хворобами. В останніх випадках : 
судинних захворюваннях, хворобі Мєньєра ЗСА 
спостерігалась 30-57 секунд . 

 Результати вимірів прямої слухової 
(ПСА) на хворому вусі показали, що при порів-
няльній оцінці ПСА при різних ступенях втрати 
слуху виявлені помірні відхилення (27 - 40 дБ). 
У пацієнтів з V ступенем втрати слуху немож-
ливо визначити ПСА із-за значної втрати слуху.  

 Середні показники ЗСА збільшувались в 
залежності від тяжкості супутніх захворювань і 
відрізнялись від групи хворих з нормальною 
ЗСА. З проведеного аналізу видно, що на хво-
рому вусі з I – IV ступенем втрати слуху середні 
показники ЗСА від 50 до 60 с були виявлені при 
судинних захворюваннях ; високі показники 
ЗСА (75 - 80 с) зареєстровані у хворих з ОСНП, 
яка виникла внаслідок перенесених інфекційних 
хвороб, ЧМТ, хворобі Меньєра (I-III ступінь 
втрати слуху), а найвищі показники ЗСА вияв-
лені при невриномі VIII пари черепно-мозкових 
нервів (I ступінь втрати слуху) і сягали 120 с. У 
осіб з V ступенем втрати слуху неможливо було 
провести дослідження із-за великої втрати слу-
ху. 

З даної роботи можна зробити наступні 
висновки.  

За допомогою тестів ПСА та ЗСА з наван-
таженням можливо провести диференціально-
топічну діагностику уражень слухового аналіза-
тора.  

Зміни слухової адаптації з навантажен-
ням, як при ПСА так і ЗСА не залежать від сту-
пеня втрати слуху, а залежать від захворювання 
яке викликало СНП. Показники в змінах СА 
залежать від давності виникнення захворюван-
ня. Чим менше часу пройшло від моменту за-
хворювання тим більш виражені показники 
ПСА та ЗСА.  
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Зсув порогу сприйняття слуху при ПСА 
більше 20 дБ та подовження часу відновлення 
порогу на здоровому вусі більше 22 с, вказує на 
те, що в патологічний процес залучається і здо-
рове вухо. 

 Зсув порогів сприйняття ПСА більше 20 
дБ та подовження часу відновлення ЗвСА спо-
стерігаються не тільки на хворому але й на про-
тилежному (здоровому) вусі, про вказує на 
центральне походження ОСНП. 

 
© І.А.Бєлякова, Т.П.Лоза, 2008  
 
 
 
 
 

В.В.БЕРЕЗНЮК, А.В.ЗАЙЦЕВ, Н.В.ШЕПЕЛЕНКО, Е.Л.БИТЕВА  
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, КИЕВ; УКРАИНА) 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНЫХ  

И SPLIT-ЭЛЕКТРОДОВ 
 

На сегодняшний день единственным эф-
фективным способом возвращения слуха глухим 
людям является кохлеарная имплантация (КИ). 
Главной ее целью является восстановление вос-
приятия речи как средства общения глухого па-
циента. 

КИ представляет собой многоэтапную 
комплексную систему мероприятий, включаю-
щую предоперационное обследование и отбор 
пациентов, хирургическое вмешательство и по-
слеоперационную слухоречевую реабилитацию, 
в реализации которой принимает участие боль-
шая группа высококвалифицированных специа-
листов широкого профиля. 

В настоящее время наш опыт базируется 
на наблюдениях за 50 пациентами, которым бы-
ла произведена КИ. 39 пациентов проопериро-
ваны в ЛОР клинике Днепропетровской меди-
цинской академии в 2006-2008 годах, еще 11 на 
базе Республиканской детской клинической бо-
льницы «Аскай» (Казахстан) в 2008 году. 

Среди 39 больных, наблюдающихся и про-
ходящих курс реабилитации в Украине, лишь 3 
пациента в возрасте от 23 до 36 лет составили 
группу постлингвальных, как утративших слух 
после становления речи. Слуховая депривация 
составляла от 1,5 до 7 лет. Остальные пациенты 
отнесены к группе пре- или перилингвальных – 
родившимся с глухотой (30) или утративших 
слух в процессе становления речи (6). 

Для имплантации нами использовались 
12-канальные импланты австрийской фирмы 
«Medel» Combi40+ (36) и Pulsar CI100 (14) со 
стандартным (47) и расщепленным Split-
электродом (3). Последний применялся при об-
литерации улитки после перенесенного ранее 
менингита. В 2 случаях патология улитки была 
выявлена до операции, в одном- облитерация 

улиткового хода обнаружена интраоперационно, 
хотя при КТ исследовании за 3 месяца до опера-
ции патологии улитки выявлено не было. 

После введения электрода в улитку выпо-
лнялась телеметрия и регистрация рефлексов 
стременной мышцы для определения работос-
пособности импланта. Следует отметить, что 
при использовании Split-электрода интраопера-
ционная регистрация стапедиального рефлекса 
была невозможна в связи с удалением стремени 
в ходе операции. Однако при последующем по-
дключении речевого процессора у всех пациен-
тов были получены слуховые ощущения при 
стимуляции каждого из 12 каналов и определе-
ны уровни порогового и комфортного стимули-
рования. 

При проведении всех настроечных сессий 
нами использовались программы CI.Studio+ 
Version 2.02 и Maestro. Первое подключение 
речевого процессора производилось через 3-4 
недели после операции с учетом регистрации 
интраоперационных стапедиальных рефлексов. 
В отдельных случаях для определения комфор-
тного уровня громкости, особенно у долингва-
льных пациентов, мы использовали регистра-
цию стапедиального рефлекса на контралатера-
льном ухе. 

Оптимальная длительность первой на-
строечной сессии составляла 2-3 недели и 
включала 5-6 настроек. В общей сложности в 
течение первого года должны проводиться 6 
настроек длительностью 5-7 дней, в течение 
второго года – 2 настроечные сессии, а в после-
дующий период времени – по мере необходимо-
сти, но не менее 1 раз в год. Настроечные сессии 
у пациентов со Split-электродом имеют свои 
особенности в связи со снижением у них скоро-
сти распознавания речевого сигнала. 
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При послеоперационной оценке слухового 
развития долингвальных детей можно сказать, что 
слуховой возраст этих пациентов, относительно 
нормы, находится в диапазоне 11-15 месяцев. 

У детей с активным опытом ношения 
слухового аппарата при условии адекватного 
проведения реабилитационного периода уже 
через 1-1,5 года достигалась 50% разборчивость 
неподготовленного речевого материала. У взро-
слых позднооглохших пациентов 100% разбор-
чивость речи достигалась через 6-9 месяцев, в то 
же время разборчивость речи по телефону нахо-
дилась в пределах 40-50% в зависимости от 
времени депривации. При этом не было выявле-

но различий в результатах реабилитации у па-
циентов со с использованием стандартных и 
split-электродов. 

Таким образом, первые результаты слу-
хоречевой реабилитации пациентов, перенес-
ших КИ, подтверждают клиническую эффекти-
вность проводимого комплекса мероприятий. 
Сложность задач, решаемых программой кохле-
арной имплантации, требует командной органи-
зации работы с участием высококвалифициро-
ванных специалистов – отохирурга, аудиолоа и 
сурдопедагога, способных качественно выпол-
нить весь объем диагностических, хирургичес-
ких и реабилитационных мероприятий. 

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

Г.М. БЛУВШТЕЙН, А.С. ЖУРАВЛЬОВ (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

О.С. КОЛОМІЙЧЕНКО, ЙОГО УЧНІ ТА ПОСЛІДОВНИКИ У СТАНОВЛЕННІ  
Й РОЗВИТКУ СТРЕМЕНЕВОЇ МІКРОХІРУРГІЇ НА ХАРКІВЩИНІ 

 

Діячеві такого масштабу, як Олексій Си-
дорович Коломійченко, були притаманні бага-
топланові напрями його наукових інтересів. Ми 
не знайдемо жодного розділу оториноларинго-
логії, де б він не залишив свій вагомий внесок у 
розвиток наукової думки, націленої на далеку 
перспективу. Одним із головних розділів, якому 
він приділяв чи не найбільшу увагу й прикладав 
надзвичайні зусилля до впровадження у широку 
медичну практику, було хірургічне подолання 
приглухуватості при отосклерозі. І ці зусилля 
без перебільшення започаткували розвиток цьо-
го напряму і на Харківщині. Поява у 1962 р. ка-
пітальної праці О.С. Коломійченка, В.О. Гуко-
вич, Є.М. Харшака та І.А. Яшана «Операции на 
стремени при отосклерозе» збудила підвищений 
інтерес харківських отохірургів до цього соціа-
льно важливого напрямку отоларингології. Ро-
бота висвітлювала усі найістотніші подробиці 
техніки таких втручань, приводила оригінальні 
варіанти доступу до барабанної порожнини, 
тонкощі непрямої та прямої мобілізації стреме-
на, оригінальний принцип, так званої, «пошто-
вої марки», варіанти фенестрації «від ніжки до 
ніжки» і т. ін. У додатках були креслення опти-
чних пристроїв, мікроінструментів, що полег-
шували їх самостійне виготовлення в умовах 
відсутності серійного виробництва. Ця праця 
надовго лишалася настільним учбовим посібни-
ком для цілого покоління початківців-
мікрохірургів і не втратила свого значення до 

цього часу. Загалом, книга ця була яскравим 
виразом пристрасного бажання О.С. Коломійче-
нка щедрою рукою передати свій власний до-
свід у цій галузі широкому колу лікарів і якомо-
га швидше запровадити мікрохірургію стремена 
до практичної медицини. 

Але для бентежної, несамовито енергійної 
вдачі Олексія Сидоровича цього здавалося за-
мало. Він розумів, що книга сама по собі ще не є 
достатнім чинником для реалізації його далеко-
сяжних задумів. Олексій Сидорович поспішав. 
«Не треба гаяти часу,- повторював професор 
своїм учням,-приходить вечір життя…» І вчи-
тель робить наступний крок: запроваджує виїзні 
бригади із нещодавно заснованого ним Київсь-
кого НДІ оториноларингології для проведення 
демонстраційних операцій при отосклерозі в 
основних обласних центрах України. 

Влітку 1963 р. спільно зі своїми учнями 
Валерією Олександрівною Гукович та Віктором 
Вікторовичем Щуровським Олексій Сидорович 
прибуває до Харкова. Заздалегідь обстежені 
хворі на отосклероз були оперовані київськими 
фахівцями в ЛОР-відділенні Харківської облас-
ної клінічної лікарні, бази ЛОР-кафедри Харків-
ського медичного інституту, та в міській спеціа-
лізованій отоларингологічній лікарні №30 – базі 
ЛОР-кафедри Інституту вдосконалення лікарів. 

Цілющими були вже перші підбадьорюю-
чі звернення Олексія Сидоровича до хворого на 
операційному столі. Оперував він вправно, упе-
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внено, послідовно пояснюючи кожний етап опе-
рації. Декілька разів відходив від операційного 
столу, перевіряючи слух по ходу втручання. 
Техніка виконання операції нагадувала гру вір-
туозного музиканта. Усе здавалося надзвичайно 
простим, доступним кожному. Та це тільки так 
здавалося… Насправді під видимою простотою 
ховалися роки наполегливої праці. 

Істотно, що найбільшу кількість пацієнтів 
оперували В.О. Гукович та В.В. Щуровський. Від-
чувалося, що Олексій Сидорович передав їм увесь 
свій хист, майстерність своєї філігранної техніки. 
Коли оперували його учні, сам він неодноразово 
заходив до операційної й прискіпливо питав: 
«Одержуєте слух?» Двічі у скрутних ситуаціях він 
повторно мився і підключався до роботи. 

Більшість операцій проходила успішно. 
Протягом чотирьох днів було оперовано загалом 
23 хворих, у 21 отримано соціально достатній 
слух безпосередньо на операційному столі. Це 
був небачений тріумф, що нагадував біблійні 
чудеса зцілення. 

Наприкінці перебування київських учених 
у Харкові було проведено заключну конферен-
цію наукового медичного товариства отоларин-
гологів. Олексій Сидорович провів детальний 
аналіз виконаних операцій, співставляв аудіоло-
гічні показники хворих з операційними знахід-
ками, висвітлював своє бачення показань та 
протипоказань до втручання, свої оригінальні 
варіанти техніки операцій. Яскравий лектор, він 
своєю пристрасною переконливістю викликав 
захоплення в зачарованої аудиторії. А Валерія 
Олександрівна Гукович з крейдою в руці по хо-
ду доповіді Олексія Сидоровича майстерно кре-
слила найдетальніші етапи мікрохірургічного 
втручання. Істотно, такий дует викликав у при-
сутніх хвилююче незабутнє враження. 

Не дивно, що після демонстрованих опе-
рацій, ретельного аналізу техніки втручань і об-
говорення теоретичних засад проблеми ото-
склерозу, частина харківських лікарів завзято 
приступила до підготовчої роботи в цьому на-
прямі. Та для готовності самостійного прове-
дення подібних операцій безпосередньо у хво-
рих все це було ще вкрай недостатньо, і ми це 
добре розуміли. 

Природно, це розумів і Олексій Сидоро-
вич, і тому для прискорення впровадження мік-
рохірургії отосклерозу до широкої клінічної 
практики він робить наступний крок: приймає 
кардинальне рішення про навчання лікарів на 
трьохмісячних очно-заочних курсах на базі 
щойно відкритого відділення отосклерозу, яке 
очолила В.О. Гукович. 

Першим із харків’ян, якому пощастило 
навчатися на цих очно-заочних курсах хірургії 

отосклерозу, був ординатор ЛОР-відділення Ха-
рківської міської лікарні №2 Яків Олександро-
вич Брук. Він і першим у м. Харкові, починаючи 
з 1965 р., самостійно розпочав виконувати опе-
рації з приводу отосклерозу. І хоча оперувати 
йому довелося в складних умовах, за допомогою 
лупи, закріпленої на вушній лійці, та самостійно 
виготовлених мікроінструментів, більшість його 
пацієнтів отримала соціально достатній слух. 

 Улітку 1966 р. на цих курсах довелося 
навчатися й співавторові цих спогадів. Одноча-
сно проходило підготовку ще кілька лікарів з 
різних областей України. Безпосереднім керів-
ником курсів була В.О. Гукович, талановита 
учениця О.С. Коломійченка. Декілька разів до 
відділення отосклерозу навідувався і директор 
інституту, Олексій Сидорович, який проводив з 
нами співбесіди. Тричі на тиждень проходили 
операції. Операційна була обладнана сучасними 
операційними мікроскопами з боковими демон-
страційними тубусами, з допомогою яких кур-
санти стежили за ходом операції.  

Наступним із харків’ян побував на цих 
курсах клінічний ординатор ЛОР-кафедри ХМІ 
В.М.Марченко. Згодом він успішно оперував 
хворих на отосклероз у Конотопській залізнич-
ній лікарні, а потім – у Дніпропетровському ін-
ституті експертизи праці інвалідів. 

Початок хірургічного лікування хворих на 
отосклероз у ЛОР-відділенні Харківської облас-
ної клінічної лікарні видався вдалим. Лікарня на 
той час придбала операційний мікроскоп. З його 
допомогою й була у вересні 1966 р. оперована з 
приводу змішаної форми отосклерозу перша 
наша пацієнтка Шевченко М.А., 1924 року на-
родження, жителька м. Ізюм, Харківської обл.. 
Отримано соціально придатний слух із повним 
перекриттям повітряно-кісткової різниці. Таким 
був початок. 

Далі були сотні успішно оперованих хво-
рих. Згодом ЛОР-клініка Харківської обласної 
клінічної лікарні стає міжобласним центром мі-
крохірургії отосклерозу й таким залишається на 
даний час. Іде зміна поколінь мікрохірургів. На 
талановитого послідовника в цій галузі, Вілена 
Володимировича Амосова, сьогодні спирається 
цей нелегкий напрямок слухополіпшуючої хіру-
ргії у м.Харкові. 

А далі з’являються публікації досвіду ха-
рківських мікрохірургів стосовно хірургічної 
реабілітації слуху при отосклерозі у централь-
них медичних виданнях, на конференціях, 
з’їздах. Оприлюднюються науково-дослідницькі 
роботи харків’ян стосовно цієї проблеми. Хар-
ківські мікрохірурги отосклерозу сказали своє 
слово в розвитку цього соціально важливого 
напряму отології. 
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Та все це прийшло значно пізніше й бу-
ло прямим наслідком того вдалого старту в 
галузі аудіології та хірургії отосклерозу, який 
був започаткований на Харківщині Олексієм 
Сидоровичем Коломійченком та його талано-
витими учнями й послідовниками ще у 60-тих 
роках минулого століття. Харківські отолари-
нгологи завжди будуть пам’ятати, що перший 
могутній поштовх, який викликав пробуджен-
ня палкої зацікавленості в нашому місті мік-
рохірургією отосклерозу, надав саме Олексій 

Сидорович, його особиста завзятість, його во-
ля й глибока захопленість та внутрішній во-
гонь його душі. І тому ми, харків’яни, як і всі 
сьогодні, схиляємо голови перед нестаріючою 
пам’яттю про цього видатного сина нашої не-
ньки України. А ті, кому пощастило жити й 
працювати в один з ним час, пишаються, що 
доля їм подарувала щастя бути сучасниками й, 
у міру своїх можливостей, послідовниками 
цієї талановитої Людини – Олексія Сидорови-
ча Коломійченка. 

 
© Г.М. Блувштейн, А.С. Журавльов, 2008 
 
 
 
 
 

В.В. БОГДАНОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, Т.А. КРЫЛОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 
 

 Дисфункция слуховой трубы является 
следствием различных воспалительных, дегене-
ративных, адгезивных, продуктивных процессов 
в полости носа и носоглотки. Немаловажное 
значение в развитии этой дисфункции имеют 
различные механические препятствия на пути 
воздушной струи в полости носа и носоглотки, а 
также аллергические процессы в слизистой обо-
лочке верхних дыхательных путей. Проведен-
ные нами скрининговые обследования пациен-
тов с носовой обструкцией на предмет наличия 
аллергического компонента, показали, что до 
35% из них имеют положительные реакции на 
бытовые и пыльцевые аллергены.  

Стандарты лечения дисфункции слуховой 
трубы включают:  

1. устранение факторов риска (включая 
устранение препятствий на пути воздушного 
потока – аденотомия, резекция перегородки но-
са, конхотомия, полипотомия и др.); 

2. наблюдение без лечения; 
3. использование антибиотиков и/или де-

конгестантов; 
4. механические воздействия, направлен-

ные на восстановление проходимости слуховой 
трубы (самопродувание ушей, продувание по 
Политцеру, катетеризация слуховой трубы и др.),  

5. шунтирование барабанной полости.  
В течение полутора лет при дисфункции 

слуховой трубы нами успешно используется 
модифицированная методика самопродувания 

ушей (опыт Тойнби и Вальсальва) с назальными 
ГКС, которая позволяет а) добиться максималь-
ной концентрации препарат в носоглотке и, ес-
тественно, в слуховой трубе; б) дать возмож-
ность пациенту самостоятельно проводить ле-
чение без непосредственного участия врача 
(В.В. Богданов и савт., 2007). Такая модифика-
ция использования ГКС (в большинстве случаев 
использован препарат «Назонекс») позволяет 
достичь их максимальной концентрации в носо-
глотке именно в момент открытия слуховой 
трубы и, следовательно, добиться попадания 
препарата в достаточном количестве в слуховую 
трубу и полость среднего уха. В настоящее вре-
мя нами проведено лечение 98 пациентов с дис-
функцией слуховой трубы различного генеза (35 
пациентов с экссудативным средним отитом, 48 
– с острым катаром среднего уха, 11 – с хрони-
ческим катаром среднего уха; возраст пациентов 
колебался от 15 до 72 лет). У всех пациентов 
получен хороший терапевтический эффект, под-
твержденный как исчезновением или значи-
тельным уменьшением субъективных жалоб, так 
и результатами объективного осмотра и аудио-
метрии. 

Мы считаем, что накопленный нами опыт 
позволяет рекомендовать внести модифициро-
ванную методику самопродувания ушей с на-
зальными ГКС в «Стандарты оказания помощи 
при дисфункции слуховой трубы и секреторном 
отите». 

 
© В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, Т.А. Крылова, 2008  
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М.Р. БОГОМИЛЬСКИЙ, Е.Ю. РАДЦИГ, Э.О. ВЯЗЬМЕНОВ (МОСКВА, РОССИЯ) 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕРУМЕНОЛИЗИСА У ДЕТЕЙ 
 

Так, население РФ составляет примерно 
143 миллиона 500 тысяч человек. Из них около 
4% имеет проблемы с серными пробками. В это 
число входят 861 тысяча детей, более 4 миллио-
нов взрослых и около 750 тысяч пожилых лю-
дей. Из этого числа более миллиона человек 
требуют обязательного лечения (удаления) про-
бок.  

Серные пробки – это скопление ушной 
серы, состоящей из секрета сальных желез и 
слущенного эпителия, липидов, гликопептидов, 
гиалуроновой кислоты, ферментов, иммуногло-
булинов. В норме сера удаляется движениями 
передней стенки слухового прохода, - при дви-
жениях височно-нижнечелюстного сустава. За-
держке способствуют узость и извилистость 
слухового прохода и повышенная вязкость се-
ры. 

Даже при больших размерах пробки, но 
неполной обтурации слух может сохраняться. 
Однако при попадании воды в ухо сера набухает 
и внезапно резко понижается слух, возникает 
ощущение заложенности, иногда – головные 
боли, головокружение, кашель, тошноту, и даже 
– нарушение сердечной деятельности. 

В результате попыток «очищения» ушей 
ватными палочками происходит проталкивание 
серных масс за перешеек, к барабанной пере-
понке, раздражение серных желёз, гиперсекре-
ция и «прессование» серы. Именно поэтому ги-
гиенические палочки должны использоваться 
только для гигиены наружной части уха.  

Основные методы удаления серных про-
бок (кюретаж, промывание, использование све-
чей, церуменолизис различными веществами: 
морская вода, растворители, масла) не всегда 
эффективны, или сложны в применении, либо 
противопоказаны при ряде состояний (возбуди-
мые больные, дети, лица с сахарным диабетом). 
Процедуру извлечения серной пробки должен 
проводить только врач. И это довольно часто не 
только дискомфортно, но и болезненно. Следо-
вательно, необходимо искать альтернативные 
методы лечения. До сих пор в России не было 
препаратов, которые удаляют серную пробку.  

С недавних пор в нашем арсенале появил-
ся препарат А-Церумен (Франция). 

А-церумен представляет собой водную 
смесь трех сурфактантов: анионного, амфотер-
ного и неионного, которые уменьшают поверх-
ностное натяжение. Эти вещества «приклеива-
ются» к поверхности серной пробки, растворяя 
ее. 

Для растворения серной пробки рекомен-
дуется закапывание 2 раза в день в течение 3-5 
дней. Для профилактики – 1 раз в день, 2 раза в 
неделю. 

 Уже первые исследования показали, что 
А-церумен –эффективно растворяет серную 
пробку. При этом А-церумен максимально 
удобный в применении, не вызывает раздраже-
ния в наружном слуховом проходе и теперь дос-
тупный к применению не только за рубежом, но 
и в России.  

 
© М.Р. Богомильский, Е.Ю. Радциг, Э.О. Вязьменов, 2008  
 
 
 
 
 

А.А.БОНДАРЕНКО, М.А.ЗОЛОТАРЕВА, А.И.КОЛИСНИЧЕНКО, А.П.ШАЛАБАСОВА,  
А.В.ЗАВАДСКИЙ, Е.С.СМОЛЬНИЦКАЯ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

УЗ-АУДИОМЕТРИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА, 
АРАХНОЭНЦЕФАЛИТА МОСТОМОЗЖЕЧКОВОГО УГЛА, НЕВРИНОМЫ VIII ПАРЫ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ 
 

Клинические проявления невриномы VIII 
пары ЧМН, арахноэнцефалита мостомозжечко-
вого угла и болезни Меньера делают затрудни-
тельным возможности их дифференциации. Эта 
область остается одной из сложных и злобо-
дневных задач отоневролога. 

На протяжении многих лет в консульта-
тивной поликлинике КРУ «КБ им. Н.А. Семаш-
ко» АР Крым, на кафедре отоларингологии и 
офтальмологии КГМУ им. С.И. Георгиевского 
для определения состояния слухового анализа-
тора наряду с традиционными методами приме-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2008 146 

няется феномен слухового восприятия УЗ, по 
Б.М.Сагаловичу (1962-1963гг.), опыт Вебера в 
ультразвуковом диапазоне. 

Наблюдения включили 3 группы пациен-
тов: 34 – с невриномой VIII ЧМН, 32 – с арахно-
энцефалитом мостомозжечкового угла, 41 – с 
болезнью Меньера. Всего 107 человек. 

Нарушения слуха по типу звуковосприя-
тия на стороне поражения выявлялись традици-
онными методами обследования слухового ана-
лизатора во всех 3 группах. Определение слухо-
вой чувствительности к УЗ частотой 98-100 кГц 
проводились с помощью генератора ГЗ-33 с из-
лучателем из кристаллов сегнетовой соли. У 
больных всех 3-х групп получены сходные ре-
зультаты: резкое повышение порогов воспри-
ятия ультразвуковых частот. У 34 пациентов с 
аккустической формой невриномы VIII пары 
ЧМН выявлен диссонанс латерализации УЗ и 
обычнослышимых звуков. Тоны слышимого 
диапазона не латерализуются даже при резко 
выраженной асимметрии слуха, вплоть до пол-
ной глухоты на стороне поражения. При ис-

пользовании УЗ отчетливо определяется латера-
лизация в лучшеслышащее ухо. У 32 больных 
арахноэнцефалитом мосто-мозжечкового угла 
VIII пары ЧМН выявлено главное дифференци-
альное отличие: латерализация УЗ теряет свое 
постоянство и четкую направленность. У 41 
больного болезнью Меньера латерализация УЗ 
отмечена в хужеслышащее ухо в отличие от ла-
терализации звуков обычно слышимого диапа-
зона в лучшеслышащее ухо, т.е. в противопо-
ложное направление. 

Наши многолетние наблюдения указы-
вают на расширение диагностических воз-
можностей с помощью феномена латерализа-
ции УЗ (опыта Вебера в УЗ диапазоне) при 
дифференциальной диагностике болезни 
Меньера, аккустической формы невриномы 
VIII пары черепно-мозговых нервов, арахно-
энцефалита мостомозжечкового угла с вовле-
чением VIII пары черепно-мозговых нервов. 
Это позволяет рекомендовать включение УЗ 
аудиометрии в стандарты обследования этой 
категории больных. 

 
© А.А.Бондаренко, М.А.Золотарева, А.И.Колисниченко, А.П.Шалабасова, А.В.Завадский,  
Е.С.Смольницкая, 2008 
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А.Е. ПЕДАЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАПЕДОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ ТИМПАНАЛЬНОЙ  
И СМЕШАННОЙ ФОРМОЙ ОТОСКЛЕРОЗА 

 

Целью исследования явилась оценка фун-
кциональных результатов стапедопластики в 
зависимости от формы отосклеротического про-
цесса и оценка динамики изменения слуха после 
операции на протяжении первого года.  

Проведен ретроспективный анализ ре-
зультатов 260 операции у 227 больных с тимпа-
нальной и смешанной формой отосклероза, ко-
торые подверглись первичной операции в отде-
ле микрохирургии уха и отонейрохирургии ГУ 
«Институт отоларингологии им. проф. А.И. Ко-
ломийченко АМНУ» (Киев) в период с 2001 по 
2007 годы. Пациенты были разделены на две 
группы в зависимости от типа отосклеротичес-
кого процесса: в первую группу вошли 169 (65 
%) наблюдений со смешанной формой отоскле-
роза и во вторую – 91 (35 %) наблюдение с тим-
панальной формой отосклероза. Средний воз-
раст пациентов составил 41,1 лет. Среди пацие-
нтов было 175 (67,3 %) женщин и 85 (32,7 %) 

мужчин. Соотношение по возрасту и полу в 
обеих группах было сопоставимым. 

Функциональные результаты операций 
оценивали по данным тональной пороговой ау-
диометрии и речевой аудиометрии. Пороги слу-
ха оценивали на частотах 250, 500, 1000, 2000 и 
4000 Гц по воздушной и костно-тканевой про-
водимости, определяли прирост слуха и сокра-
щение костно-воздушного интервала на этих 
частотах после операции через 1 нед,, 1 мес., 3 
мес., 6 мес. и 1 год. Также производилась оцен-
ка улучшения 50 и 100 %-ной разборчивости 
речи относительно дооперационных значений в 
двух группах. 

После операции стапедопластики отме-
чается постепенное улучшение слуха в послео-
перационном периоде, что сопровождалось 
снижением порогов воздушно-проведенных 
звуков во всем диапазоне исследуемых частот, 
как при тимпанальной, так и при смешанной 
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форме отосклероза. Отмечалось также сниже-
ние тональных порогов костно-проведенных 
звуков. Наибольшее снижение порогов отмеча-
ется через 6 мес. после проведенной операции. 
У части больных со смешанной формой ото-
склероза через 6 мес. после операции наблюда-

лась инверсия аудиометрической тональной 
кривой воздушно-проведенных звуков: проис-
ходит дальнейшее снижение порогов на высо-
ких частотах на 10-12 дБ и, наоборот, их по-
вышение на низких частотах на такое же коли-
чественное значение. 

 
© О.Н. Борисенко, А.Л. Бобров, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, Н.С. Мищанчук, А.Е. Педаченко, 2008  
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Ю.В.ГАФЕНКО (КИШИНЭУ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ ОПЕРИРОВАННОГО УХА 
 

Задачей нашего исследования было изу-
чение этипатогенеза болезни оперированного 
уха. С этой целью были обследованы 57 паци-
ентов, перенесших ранее радикальную опера-
цию. Все больные, исследованные нами, жало-
вались на гноетечение из уха, у 36% была го-
ловная боль или боль в области оперированно-
го уха, у 27% - шум в ушах, у 22% симптомы 
характерные при поражении вестибулярного 

аппарата (тошнота, нистагм, головокружение). 
В 7% случаев была положительная прессорная 
проба, что свидетельствует о наличии фистулы 
лабиринта. У всех больных отмечено снижение 
слуха. Продолжительность болезни до выпол-
нения радикальной операции составляла: 5-10 
лет – 14 больных, 10-15 лет – 15 больных, 15-
20 лет – 11 больных, более 20 лет – 17 боль-
ных. 

 
 

Пол 
Возраст  20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет Более 50 лет Всего 

Мужчины  10 13 7 5 35 
Женщины  7 9 4 2 22 

 

 
Течение послеоперационного периода и 

состояния послеоперационной полости во мно-
гом зависят от адекватности производимого ле-
чения. По нашим данным, лишь 46-50% пациен-
тов в послеоперационном периоде получают не-
обходимое лечение. Развитие болезни опериро-
ванного уха зачастую определяется размерами 
операционной полости. Нами замечено, что 

большие и хорошо вентилирующиеся полости 
эпителизируются лучше, нежели мелкие. Отри-
цательно влияет на эпителизацию послеопераци-
онное сужение слухового прохода, а так же мас-
тоидальная полость в виде «песочных часов». 

Данные наших исследований причин воз-
никновения болезни оперированного уха приве-
дены в таблице: 

 

 
Морфопатологические изменения в послеоперационной полости Число % 

Остатки барабанной перепонки 38 66,6 
Остатки слуховых косточек 37 64,9 

Высокая шпора 35 61,4 
Неполное удаление латеральной стенки аттик 33 57,8 

Мукозит 31 54,3 
Присутствие микрокисты 31 54,3 
Десквамирующий эпителий 30 52,6 

Полипозно измененная слизистая 27 47,3 
Послеоперационная полость в виде «песочных часов» 26 45,6 

Холестеатома 22 38,5 
Присутствие фистулы полукружного горизонтального канала 9 15,7 
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Далее приводим результаты микробиоло-
гического исследования отделяемого из после-
операционной полости: 

 
Патологический агент  

Proteus mirabilis 36 
Pseudomonas aeruginosa 30 
Bacillus piocianic 27 
Staphylococcus 25 
Streptococcus 24 
Грамотрицательные бактерии 21 
Анаэробная флора 17 

 
В большинстве случаев была получена 

ассоциация микроорганизмов.  
Говоря о принципах лечения болезни 

оперированного уха надо отметить, что это яв-
ляется одной из сложных задач, которая не все-
гда может быть решена, не всегда можно до-

биться тотальной эпителизации полости. Не-
полное удаление остатков слухопроводящего 
аппарата (барабанная перепонка, слуховые кос-
точки) во время радикальной операции оправ-
дано только в случае одномоментного выполне-
ния тимпанопластики. Если тимпанопластика не 
выполнена остатки барабанной перепонки и 
слуховые косточки неблагоприятно влияют на 
процесс эпителизации послеоперационной по-
лости. Болезнь оперированного уха является 
показанием для реоперации с удалением всех 
остатков звукопроводящей системы среднего 
уха патологических элементов. 

Таким образом можно сделать вывод, что 
болезнь трепанационной полости возникает по 
многим причинам наиболее частыми из которых 
являются: продолжительность болезни, объем 
послеоперационной полости, неполная удаление 
патологически измененных тканей при опера-
ции, патогенная микрофлора, отсутствие надле-
жащего ухода за постоперационной полостью. 
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ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ 
ПОСТТРАВМАТИЧНИХ КОХЛЕАРНИХ НЕВРИТІВ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ  

З ТОЧКИ ЗОРУ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТУ 
 

На ЛОР кафедрі ХМАПО та кафедрі су-
дової-медицини та основ права ХНМУ, на осно-
ві комплексу діагностичних досліджень при 
посттравматичній нейросенсорній приглухува-
тості, розроблено спосіб визначення ступеня 

тяжкості тілесних ушкоджень (отримано патент 
України на корисну модель №24030, МПК7 
(2006) А61В 10/00, заявлено 16.03.2007., опублі-
ковано 11.06.2007. – Бюл. № 8). Представляємо 
наші розробки у вигляді таблиці. 

 
 

Ступінь  
тяжкості  

ушкоджень 
Кваліфікуюча ознака Характер посттравматичного кохлеарного невриту (ПКН) 

Тяжкі Втрата якого-небудь органа чи 
органом його функції п. 2.1.4 
п.п. б) «Правил...»,  
 
 
Розлад здоров'я, зв'язане зі 
стійкою втратою працездатнос-
ті не менш чим на 1/3 (не менш 
чим на 33%)  
п. 2.1.6. «Правила...»  
«Інструкція про порядок орга-
нізації й проведення лікарсько-
страхової експертизи» (1986), 
ст. 31 п. б), в) «Таблиця відсот-

1. Гострий, підгострий, хронічний ПКН з повною втратою слухо-
вої функції. 
2. Гострий, підгострий, хронічний ПКН з негативною динамікою 
слухової функції й повною її втратою за кінцевим результатом. 
 
1. Гострий, підгострий, хронічний двобічний ПКН внаслідок 
ЧМТ зі стійким зниженням слухової функції без динаміки й станом 
слуху одного вуха - ШМ - 0 м, РМ до 1 м, підвищення порогів на 
60-80 дб на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (розмір стійкої втрати 
загальної працездатності - 15%), іншого вуха - ШМ й РМ 0 м (роз-
мір стійкої втрати загальної працездатності - 25%). 
2. Гострий, підгострий двобічний ПКН у наслідок ЧМТ із не по-
вним відновленням, позитивною динамікою слухової функції й 
станом слуху через 3 міс. після травми, одного вуха – ШМ - 0 м, РМ 
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ків втрати загальної працездат-
ності в результаті різних травм, 
передбачених правилами осо-
бистого страхування в період 
дії договору органа або втрата 
страхування». 

до 1 м, підвищення порогів на 60-80 дБ на частотах 500, 1000, 2000, 
4000 Гц (розмір стійкої втрати загальної працездатності - 15%), 
іншого вуха - ШМ й РМ 0 м (розмір стійкої втрати загальної праце-
здатності - 25%); хронічний двобічний ПКН у наслідок ЧМТ із не 
повним відновленням і позитивною динамікою слухової функції й 
тим же станом слуху (розмір стійкої втрати загальної працездатнос-
ті - 15 й 25%). 

Тривалий розлад здоров'я по-
над 3-х тижні (більш, ніж 21 
день) п.2.2.2. «Правил...» 

1. Гострий, підгострий, однобічний, двобічний ПКН зі стійким 
зниженням слухової функції без динаміки. 
2. Гострий, підгострий, однобічний, двобічний ПКН з не повним 
відновленням і позитивною динамікою слухової функції 
3. Гострий однобічний, двобічний ПКН з повним відновленням 
слухової функції (у період с 22 до 31 день). 
4. Підгострий однобічний, двобічний ПКН з повним відновлен-
ням слухової функції (в період від 1 до 3 міс.) 
5. Гострий, підгострий, однобічний, двобічний ПКН з негатив-
ною динамікою слухової функції 

Середньої  
тяжкості 

Стійка втрата працездатності 
менш чим на 1/3 (втрата зага-
льної працездатності від 10% 
до 33%) Правила...» п. 
2.2.3. 
«Таблиця...» ст. 31. 
п. а), б), в) 

1. Гострий, підгострий, хронічний однобічний ПКН зі стійким 
зниженням слухової функції без динаміки й станом слуху: ШМ - 0 
м, РМ до 1 м, підвищення порогів на 60 - 80 дб на частотах 500, 
1000, 2000, 4000 Гц (розмір стійкої втрати загальної працездатності 
- 15%). Гострий, підгострий, хронічний однобічний ПКН зі стійким 
зниженням слухової функції без динаміки й станом слуху: ШМ РМ 
0 м (розмір стійкої втрати загальної працездатності - 25%).  
2. Гострий, підгострий , однобічний ПКН з не повним відновлен-
ням і позитивною динамікою слухової функції й станом слуху через 
3 міс . після травми: ШМ - 0 м, РМ до 1 м, підвищення порогів на 
60-80 дБ на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (розмір стійкої втрати 
загальної працездатності - 15%); хронічний однобічний ПКН з не 
повним відновленням й позитивною динамікою слухової функції й 
тим же станом слуху (розмір стійкої втрати загальної працездатнос-
ті - 15%). 
3. Гострий, підгострий , однобічний ПКН з не повним відновлен-
ням і позитивною динамікою слухової функції й станом слуху через 
3 міс . після травми: ШМ й РМ 0 м (розмір стійкої втрати загальної 
працездатності - 25%); хронічний однобічний ПКН з не повним 
відновленням і позитивною динамікою слухової функції й тим же 
станом слуху (розмір стійкої втрати загальної працездатності -
25%). 
4. Гострий, підгострий, хронічний однобічний ПКН з негативною 
динамікою слухової функції за кінцевим результатом й станом слу-
ху: ШМ РМ 0 м (розмір стійкої втрати загальної працездатності -
25%). 
5. Гострий, підгострий, хронічний двобічний ПКН у наслідок 
ЧМТ зі стійким зниженням слухової функції без динаміки й станом 
слуху одного й іншого вуха - ШМ на відстані не більше 1 м, РМ від 
1 до 3 м, підвищенням поргов на 30-50 дб на частотах 500, 1000, 
2000, 4000 Гц (розмір стійкої втрати загальної працездатності - по 
5%). 
6. Гострий, підгострий, хронічний двобічний ПКН у наслідок 
ЧМТ зі стійким зниженням слухової функції без динаміки й станом 
слуху одного й іншого вуха - ШМ - 0 м, РМ до 1 м, підвищення 
порогів на 60 -80 дб на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (розмір 
стійкої втрати загальної працездатності - 15%). 
7. Гострий, підгострий, хронічний двобічний ПКН у наслідок 
ЧМТ зі стійким зниженням слухової функції без динаміки й станом 
слуху одного вуха - ШМ на відстані не більше 1 м, РМ від 1 до 3 м, 
підвищенням порогів на 30 - 50 дб на частотах 500, 1000, 2000, 4000 
Гц (розмір стійкої втрати загальної працездатності - 5%), іншого -
ШМ - 0 м, РМ до 1 м, підвищення порогів на 60 -80 дб на частотах 
500, 1000, 2000, 4000 Гц (розмір стійкої втрати загальної працезда-
тності - втрати загальної працездатності - по 15%). 
8. Гострий, підгострий двобічний ПКН у наслідок ЧМТ із не по-
вним відновленням і позитивною динамікою слухової функції, і 
станом слуху через 3 міс . після травми, одного й іншого вуха - ШМ 
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на відстані не більше 1 м, РМ від 1 до 3 м, підвищенням порогів на 
30 -50 дб на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (розмір стійкої втра-
ти загальної працездатності - по 5%); хронічний двобічний ПКН у 
наслідок ЧМТ із не повнимвідновленням і позитивною динамікою 
слухової функції й тим же станом слуху (розмір стійкої втрати за-
гальної працездатності - по 5%). 
9. Гострий, підгострий двобічний ПКН у наслідок ЧМТ із не по-
вним відновленням і позитивною динамікою слухової функції й 
станом слуху через 3 міс . після травми, одного й іншого вуха - ШМ 
- 0 м, РМ до 1 м, підвищення порогів на 60 - 80 дБ на частотах 500, 
1000, 2000, 4000 Гц (розмір стійкої втрати загальної працездатності 
- по 15%); хронічний двобічний ПКН у наслідок ЧМТ із не повним 
відновленням і позитивною динамікою слухової функції й тим же 
станом слуху (розмір стійкої втрати загальної працездатності по 
15%). 
10. Гострий, підгострий двобічний ПКН у наслідок ЧМТ із не по-
вним відновленням і позитивною динамікою слухової функції й 
станом слуху через 3 міс . після травми, одного вуха - ШМ на від-
стані не більше 1 м, РМ від 1 до 3 м, підвищенням поргов на 30 -50 
дБ на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (розмір стійкої втрати зага-
льної працездатності - 5%), іншого - ШМ - 0 м, РМ до 1 м, підви-
щення порогів на 60 - 80 дб на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц 
(розмір стійкої втрати загальної працездатності - 15%); хронічний 
двобічний ПКН внаслідок ЧМТ із не повним відновленням і пози-
тивною динамікою слухової функції й тим же станом слуху (розмір 
стійкої втрати загальної працездатності - 5% й 15%). 

Легкі короткочасний розлад здоров'я 
п.п. 2.2.3 «Правила...».  
Незначна стійка втрата праце-
здатності до 10% п. 2.3.4. 
«Правила...» 
«Таблиця...» ст. 31. п. а) 

1. Гострий, однобічний, двобічний ПКН з повним відновлення 
слухової функції до 21 дня. 
1. Гострий, підгострий, хронічний однобічний ПКН зі стійким 
зниженням слухової функції без динаміки й станом слуху: ШМ 
мова на відстані не більше 1 м, РМ від 1 до 3 м, підвищенням поро-
гів на 30-50 дб на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (розмір стійкої 
втрати загальної працездатності - 5%).  
2. Гострий, підгострий, хронічний однобічний ПКН з не повним 
відновленням і позитивною динамікою слухової функції й станом 
слуху через 3 міс після травми ШМ на відстані не більше 1 м, РМ 
від 1 до 3 м, підвищенням порогів на 30-50 дБ на частотах 500, 
1000, 2000, 4000Гц (розмір стійкої втрати загальної працездатності 
- 5%); хронічний однобічний ПКН з не повним відновленням, пози-
тивною динамікою слухової функції й тим же станом слуху (розмір 
стійкої втрати загальної працездатності - 5%). 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА ПРИ ОБСТЕЖЕННІ  
ТА ВИЗНАЧЕННІ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ  

НЕЙРОСЕНСОРНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ  
 

Ушкодження слухового аналізатора зу-
стрічається в 32-70% випадків усіх травматич-
них ушкоджень тіла людини. Посттравматичні 
кохлеарні неврити становлять 15% випадків від 
усіх ургентних ушкоджень внутрішнього вуха й 
0,75% - від усіх ургентних ушкоджень ЛОР-
органів (Пальчун В.Т., Крюков А.И., Кунельская 
Н.Л. и др., 2006; Борисенко О.Н., Сушко Ю.А., 

Сребняк И.А. и др., 2007). Черепно-мозкова тра-
вма, в 70-75 % її випадків ускладнюється розви-
тком сенсоневральної приглухуватості, та по-
требує судово-медичної експертизи. Разом з тим 
відсутні діагностичні судово-медичні критерії, 
що дозволяють об'єктивно оцінити ступінь тяж-
кості такої травми. Немає однакових вимог до 
обсягу досліджень. В "Правилах судово–
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медичного визначення ступеня тяжкості тілес-
них ушкоджень" (1995) і в спеціальній літерату-
рі відсутні рекомендації з оцінки тяжкості ПКН, 
що спричиняє часом неправильні, довільні тлу-
мачення при визначенні ступеня тяжкості тілес-
них ушкоджень.  

Проаналізовано 198 висновків (актів) су-
дово-медичної експертизи 128 постраждалих з 
посттравматичною сенсоневральною приглуху-
ватістю, що проведена в ХОБСМЕ; обстежено 
85 хворих що знаходились на лікуванні в ЛОР-
кліниці ХМАПО. На підставі отриманих резуль-

татів розроблений комплекс діагностичних до-
сліджень для оцінки характеру та кінцевих ре-
зультатів, що є необхідний при судово-медичній 
експертизі (Патент на корисну модель України 
№.24381 МПК (2006) А61В 1/227, заявлено 
05.03.2007., опубліковано 25.06.2007. – Бюл. № 
9). 

Наводимо розроблену нами алгоритм-
схему, діагностичних досліджень, що дозволять 
визначити судово-медичним експертам ступінь 
тяжкості тілесних ушкоджень при проведені 
конкретних експертиз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Г.I.Гарюк, М.В.Губін, А.М. Шевченко, В.М.Губін, М.С.Ковтун, 2008 
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В.Н. ГИНЬКУТ, В.Н. АНДРЕЕВ, А.П. РЫБАЛКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕНИЕ ОТОМИКОЗОВ 
 

В последние годы в связи с нерациональ-
ным повсеместным использованием антибиоти-
ков и глюкокортикоидов наблюдается стреми-
тельный рост отитов грибковой этиологии. По 
данным В. Р. Чистяковой, И. В. Наумовой 
(2007), в 27,4% случаев причиной ушной пато-
логии является микотическая инфекция.  

Целью данного исследования являлось 
изучение эффективности местного лечения ото-
микозов. 

Материалы и методы исследования. В 
течение 2005-2007 гг. в ЛОР-отделении горбо-
льницы № 11 находилось на лечении 297 боль-
ных с воспалительными заболеваниями уха, из 
них с отомикозами было 85 (28,6%) человек. 
Мужчин было 39 (45,9 %), женщин- 46 (54,1 %). 
Средний возраст пациентов составил 42 года.  

Всем больным проводили комплексное 
обследование, в том числе – целенаправленное 
микологическое исследование патологического 
ушного отделяемого, включающее микроско-
пию нативного и окрашенного по Граму препа-
ратов. Помимо того, выполняли культуральную 
диагностику с посевом на среду Сабуро.  

Местное лечение отомикозов проводили с 
учётом микограмм. При этом использовали пре-
параты триазольных соединений в форме раст-
воров и кремов. Антимикотики применяли на 
турундах дважды в сутки в течение двух недель. 
Все больные были разделены на 4 группы. Па-
циенты первой группы (23 человека) при лече-
нии применяли раствор или крем нафтифина, 
второй (21 человек) – крем тербинафина, треть-
ей (20 человек) – крем оксиконазола, четвёртой 
(21 человек) – крем кетоконазола.  

Критериями излечения являлись улучше-
ние самочувствия больного, клиническое выз-
доровление, прекращение гноетечения из уха, 
отрицательный результат контрольного миколо-
гического обследования и отсутствие рецидивов 
в течение года.  

Результаты и их обсуждение. У наибо-
льшего количества больных (76,5%) диагности-
рован микотический наружный отит. Микоз по-
слеоперационной полости наблюдали у 16 
(18,8%) пациентов. Микотическое поражение 
среднего уха выявлено в 4,7% случаев. У подав-
ляющего большинства этих пациентов имел ме-
сто хронический гнойный мезотимпанит. 

При микроскопии неокрашенного натив-
ного препарата грибы выявлены у 84,7% боль-
ных, а окрашенного – у 100%. При посевах на 
питательные среды рост грибов был отмечен у 
всех больных.  

При микологическом обследовании наи-
более часто выявляли аспергиллы (61,2%). Кан-
диды имели место в 27,1% случаев, а пеницил-
лы – в 10,5%. У одного (1,2%) пациента при ат-
тикоантротомии был обнаружен мукороз.  

Аудиометрически снижение слуха конду-
ктивного характера с повышением воздушных 
порогов по всему диапазону частот до 20-25 дБ 
было констатировано у 28,2% больных.  

Эффективность лечения изучаемыми ан-
тифунгальными азолами была подтверждена 
статистической эквивалентностью (p <0,05): 
клиническое выздоровление к 12-му дню отме-
чено у 95,7% пациентов первой группы, у 95,2% 
–второй, у 95,0% – третьей и у 95,2% – четвёр-
той группы. К 14-му дню лечения полное кли-
ническое выздоровление констатировано у 
100,0% пациентов всех групп.  

У всех наблюдаемых нами больных уда-
лось добиться стойкого положительного лечеб-
ного эффекта. Рецидивов заболевания отмечено 
не было. 

Выводы. Лечение отомикозов должно 
быть дифференцированным и основываться на 
результатах микограмм. При аспергиллёзе луч-
ший клинический эффект показал нафтифин, 
при кандидозных поражениях – тербинафин, 
оксиконазол и кетоконазол.  

 
© В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, А.П. Рибалко, 2008  
 
 
 
 

Т.М. ГОЛУБОК-АБИЗОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ  
ДЛЯ ВІДКРИТОГО СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ 

 
Різноманітність типів незворотніх слухо-

вих вад ставить перед спеціалістами зі слухової 
допомоги задачу вибору серед високотехнологіч-
них пристроїв індивідуального для конкретного 
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хворого засобу слухової корекції. Ефективність 
реабілітаційних заходів залежить від багатьох 
факторів: медичних (стан середнього вуха, особ-
ливості втрати слуху), психологічних (бажання 
хворого отримати „кращий слух”, контакт з ліка-
рем), фахових (кваліфікація спеціаліста, що надає 
допомогу), певних економічних чинників. 

В практиці слухопротезування доводиться 
проводити настроювання слухових апаратів па-
цієнтам з слабкими та середніми втратами слу-
ху. Такі хворі при застосуванні слухового апа-
рата з традиційною індивідуальною вкладкою 
досить часто пред`являють скарги на неприрод-
ний тембр звуку та відчуття надмірно гучного, 
„як у бочці”, власного голосу під час жування, 
ковтання, при розмові та глибокому диханні. Ці 
скарги пояснюються „ефектом оклюзії”, сут-
ність якого полягає в зростанні гучності кістко-
вопроведених звукових коливань низькочастот-
ного діапазону (частоти нижчі 2000 Гц) при за-
критому вушною вкладкою зовнішньому слухо-
вому ході (ЗСХ). M. Killion, L. Wilber, (1988) 
при вивченні ефекту оклюзії, виміряному в за-
критому вушною вкладкою ЗСХ, виявили, що 
він може бути досить значним. Так, для частоти 
200 Гц ця величина становила 50 дБ, для часто-
ти 500 Гц – 45 дБ, для частоти 1000 Гц – 32 дБ. 
Використання у таких хворих звукопровідної 
системи СА для відкритого слухопротезування 
спричиняє мінімальний вплив на акустичні па-
раметри зовнішнього слухового ходу.  

У випадках нисхідних чи крутонисхідних 
аудіометричних кривих при настроюванні слу-
хового апарата виникає проблема пошуку комп-
ромісу між комфортним сприйняттям власного 
голосу пацієнтом та досягненням кращої розбі-
рливості мови. Крутонизпадаючий тип кривої 
зустрічається в 10-20% випадків серед всіх типів 

аудіометричних кривих, що описані при сенсо-
невральній приглухуватості та передбачає нахил 
кривої більше 25 дБ на октаву. СА для відкрито-
го слухопротезування мають алгоритми усунен-
ня акустичного зворотнього зв`язку(АЗЗ), що 
дає можливість збільшити корисне підсилення 
на високих частотах та уникнути АЗЗ.  

У хворих з хронічним середнім отитом 
користування індивідуальною вушною вклад-
кою призводить до інфікування середнього вуха 
через недостатність адекватної аерації та недо-
тримання правил дезінфекції вушної вкладки. 
Застосування звукопровідної системи у вигляді 
гнучкого фіксатора, що залишає вухо відкритим, 
може запобігти цьому явищу. 

Нами була проведена електроакустична 
корекція слуху 15 хворим за допомогою слухо-
вих апаратів з відкритою настройкою. Серед 
них було 7 хворих з хронічною двобічною сен-
соневральною приглухуватістю: 5 з нисхідною 
аудіометричною кривою, 2 – з крутонисхідною, 
4 хворих на хронічний рубцево-адгезивний 
отит, 2 – на хронічний мезотимпаніт.  

Вік пацієнтів був від 23 до 65 років. Серед 
них – 11 жінок, 4 чоловіка. Давність захворю-
вання становила від 3 до 20 років. У 9 хворих 
був попередній незадовільний досвід викорис-
тання слухових апаратів з звичайною індивідуа-
льною вкладкою. 

Всі бінаурально протезовані пацієнти 
відмічали результат слухопротезування як “ду-
же задоволений”, а при монауральному - “задо-
волений”. 

Таким чином, використання слухових 
апаратів з відкритою настройкою, розширює 
арсенал реабілітаційних засобів ефективної слу-
хопротезної допомоги хворим з різними типами 
ураження слуху.  

 
© Т.М. Голубок-Абизова, 2008  
 
 
 
 
 

В.П. ГОНЧАРУК, Е.И. НАЗАРУК, В.П.КАЛИНКИН, Н.А.КАЛИНКИНА, Л.С.ШУТОВА  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

 ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ 
 

В 1968г. Chandles одним из первых опи-
сал заболевание названное злокачественный 
наружный отит – ЗНО, в связи с исключитель-
ной тяжестью его течения. ЗНО болеют чаще 
пожилые люди, больные сахарным диабетом, 
независимо то тяжести его течения. Описаны 
единичные случаи ЗНО у молодых людей и де-

тей с иммунодефицитом. В подавляющем боль-
шинстве случаев причиной заболевания являет-
ся Pseudomonas aeruginoza (синегнойная палоч-
ка). Распространению инфекции способствует 
свойство её вырабатывать протеолитические 
ферменты – эластазу и коллагеназу.  

 Описывает 4 стадии заболевания:  
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1. флегмонозное воспаление; 
2. гранулирование; 
3. поражение костной ткани височной 

кости и дальнейшее распространение процесса в 
область шилососцевидного и яремного отверс-
тия; 

4. терминальная, характеризующаяся по-
ражением черепных нервов (VI-XII пара), симп-
томатикой менингоэнцефалита.  

 Смертность достигает, по различным 
данным, от 35 до 50%, а если заболевание соп-
ровождается поражением черепных нервов-до 
80%. Для начала заболевания характерна диф-
фузная инфильтрация кожи наружного слухово-
го прохода. Сильные боли в ухе. В дальнейшем 
могут формироваться микроабсцессы, появляет-
ся гнойное отделяемое, грануляции. Процесс 
распространяется на хрящи, костные отделы 
височной кости: поражается барабанная по-
лость, сосцевидный отросток, пирамида височ-
ной кости.  

 В период с 2005-2007 гг. в нашей клини-
ке прошли лечение трое больных с ЗНО. В пер-
вых случаях заболевание протекало относитель-
но благополучно. Пациентке 67 лет в течение 
одного месяца проводилось лечение антибакте-
риальными препаратами, многократным удале-
нием грануляций из уха, промыванием уха ан-
тисептиками, введением турунд с гентамицино-
вой мазью, растворами антибиотиков, инсулина. 
Пациент 63 лет, в течение трёх месяцев дважды 
госпитализировался в отделение (21 и19 койко-
дней). Больной Я., 84 лет, поступил в отделение 
с жалобами на боли в ухе, выделения из уха, 
снижение слуха, около 50 лет страдает левосто-
ронним хроническим мезотимпанитом, с пери-
одическими обострениями, сахарным диабетом, 
вторым типом, инсулинозависимый вариант, два 
года назад произведена ампутация нижней ко-
нечности до уровня колена по поводу диабети-
ческой ангиопатии. Накануне госпитализации в 
течение 2 недель дважды удалялось инородное 

тело из слухового прохода. При осмотре в отде-
лении в слуховом проходе сукровично - гнойное 
отделяемое без запаха, слуховой проход резко 
сужен за счёт инфильтрации задней стенки слу-
хового прохода. В области заднее - нижней сте-
нки слухового прохода - выбухание, во время 
туалета уха видна грануляционная ткань, после 
удаления которой обнаружен свищевой ход, 
распространяющийся до кости. Получал линко-
мицин, ципролет, ангиопротекторы, инсулин, 
нестероидные противовоспалительные препара-
ты, течение заболевания волнообразное. Нахо-
дился на стационарном лечении 23 дня, выписан 
с широким слуховым проходом, чётко обозри-
мой центральной перфорацией, незначительной 
инфильтрацией нижней стенки наружного слу-
хового прохода в перепончато- хрящевом отде-
ле. Затем, в течение последующих двух месяцев 
больной ещё дважды находился на стационар-
ном лечении. За это время получал цефтазидим 
в/м, дезинтоксикационную терапию, местно - 
турунды с гентамицином. Неоднократно прово-
дилось бактериологическое исследование отде-
ляемого из уха, наряду с высеянной синегной-
ной палочкой, в одном из посевов выявлены 
дрожжеподобные грибы «Candida» . К исходу 
третьего месяца у пациента появилась нейропа-
тия лицевого нерва по периферическому типу. 
На компьютерной томографии - пневмотизация 
сосцевидного отростка и полостей пирамиды 
височной кости отсутствует. Определяется де-
струкция передней стенки пирамидки в лабири-
нтном отделе, распространяющаяся на стенки 
наружного слухового прохода. Больной продо-
лжает лечение. 

Приведенные наблюдения позволяют 
сделать вывод, что злокачественный наружный 
отит – тяжёлое заболевание. Для ЗНО характер-
но длительное, упорное течение с вовлечением в 
остеомиелитический процесс височной кости, 
распространением на основание черепа, пора-
жением черепных нервов. 

 
© В.П. Гончарук, Е.И. Назарук, В.П.Калинкин, Н.А.Калинкина, Л.С.Шутова, 2008  
 
 
 
 
 
А.Д. ГУСАКОВ, В.Й. ДИДЕНКО, А.А. ГУСАКОВА, В.Н. ПОЛЯКОВ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

КОСТНО-МОЗГОВОЙ АУТОТРАНСПЛАНТАТ ПРИ МАСТОИДОПЛАСТИКЕ  
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 

 
 Поиски имплантов для облитерации ан-

тромастоидальной полости после санирующих 
вмешательств на среднем ухе привели к выводу, 

что лучшим материалом для этих целей, может 
быть только живая биологическая ткань. Кон-
сервированная соединительная, хрящевая и ко-
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стная ткани, обработанные по различным тех-
нологическим рецептам, мало чем отличаются 
от неорганических имплантов: им также прису-
щи случаи длительного заживления, нагноения, 
отторжения, инкапсуляции, резорбции и пр. 

 Оперированная система среднего уха, ко-
стные стенки его полостей, в т.ч. и лабиринта, с 
заложенными в нем рецепторами слухового и 
вестибулярного анализаторов, лишаются адек-
ватного кровоснабжения, постоянно подверга-
ются воздействию внешних факторов: темпера-
тура, влага, патогенное микробное присутствие 
и пр. Поэтому в разные сроки послеоперацион-
ного периода даже при отсутствии явного гной-
ного воспаления наблюдается нейросенсорное 
угнетение функции кохлеарного аппарата и мо-
гут появляться признаки вестибулярной дис-
функции. 

В условиях нарушенного кровоснабжения 
использование аллогенного материала для пла-
стических целей мало рационально, поскольку 
скудные резервы питания в оперированной ко-
стной полости перераспределяются и отвлека-
ются на поддержание репаративных процессов в 
гомотрансплантате или на изоляцию его, ухуд-
шая тем самым питание лабиринта. Мягкоткан-
ные аутотрансплантаты (мышечно-периосталь-
ные лоскуты) более приемлемы для целей мас-
тоидопластики, но они атрофируются со време-
нем, подвергаются резорбции и к тому же не-
достаточны по объему. 

Самым оптимальным материалом для це-
лей реконструкции височной кости после обще-
полостных операций с образованием больших 
трепанационных полостей является костно-
мозговой аутотрансплантат из гребня под-
вздошной кости. Он отличается ярко выражен-
ными пластическими свойствами: практическим 
отсутствием местной реакции, быстрой прижив-
ляемостью, отсутствием отторжения и призна-
ков воспаления. Не меняются в последующем 
форма реконструированного слухового прохода. 

Очень важным моментом является замет-
ное повышение местной и общей резистентно-
сти, особенно формирование в отдаленном пе-
риоде дополнительного очага кроветворения в 
зоне антромастоидальтной полости. Подобные 
предположения подтверждены эксперименталь-
но на животных. Что касается судьбы костно-
мозгового аутотрансплантата у оперированных 
больных, то по этическим соображениям эти 
исследования не проводились. 

Целью настоящего исследования являлось 
проведение гистоморфологического анализа им-
плантированной костно-мозговой ткани в отда-
ленном периоде при повторных вмешательствах, 
произведенных по медицинским показаниям. 

 Показания к повторному вмешательству 
появились у 4 человек, которым исправитель-
ные (коррегирующие) операции функциональ-
ного плана были произведены не ранее как че-
рез год после костно-мозговой мастоидопласти-
ки. У 2-х больных в прошлом была первичная 
мастоидопластика и у 2-х – вторичная. Кусочки 
ранее трансплантированной ткани изъяты по 
реконструктивным соображениям и гистологи-
чески подробно исследованы. В основном это 
были скопления в области задних отделов атти-
ка, удаленные при его расширении и ревизии в 
ходе тимпанопластики. Кусочки ткани были 
кровенаполнены и под микроскопом напомина-
ли по структуре губчатую кость. 

Приводим обобщенное заключение пато-
гистолога (к.м.н. Поляков В.Н.) по исследуемым 
образцам срезов. В микропрепаратах костные 
структуры представлены трабекулами и ком-
пактным слоем кости с очагами активной пере-
стройки костной ткани. Видны зоны нормально-
го остеогенеза и очажки хрящевой ткани. В ко-
стно-мозговых полостях соотношение крове-
творного и жирового костного мозга составляет 
от 10% до 20%. Клеточный состав кроветворно-
го костного мозга представлен лимфоцитарным 
ростком с преимущественным периваскулярным 
расположением. Кроветворные клетки пред-
ставлены пролимфоцитами, лимфоцитами и 
плазматическими клетками. Строма костного 
мозга сформирована из сосудов, фибробластов и 
коллагеновых волокон, формируя очаги миело-
фиброза. 

Таким образом, в антромастоидальной 
полости после реконструкции височной кости 
костно-мозговым аутотрансплантатом наряду с 
регенеративными проявлениями остеогенеза 
имеются достаточно четкие признаки формиро-
вания костно-мозгового очага кроветворения. 
Это подтверждается и данными рентгентомо-
графического исследования, при котором изо-
браженные реконструированные участки височ-
ной кости четко напоминают или соответствуют 
структуре губчатой части кости человека. Не 
менее доказательными являются и клинические 
признаки наблюдений. У оперированных боль-
ных наблюдалось быстрое формирование ре-
конструированного слухового канала, исчезно-
вение признаков обострения воспалительного 
процесса и появление аудиометрических дан-
ных улучшения функции кохлеарного аппарата 
по результатам пороговой и надпороговой то-
нальной аудиометрии. Последние признаки сви-
детельствуют об изменении биологического ок-
ружения костного лабиринта и об улучшении 
питания заложенных в нем нейросенсорных 
структур в результате межклеточной диффузии. 

 
© А.Д. Гусаков, В.Й. Диденко, А.А. Гусакова, В.Н. Поляков, 2008  
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

 ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ОПІКАМИ ЗОВНІШНЬОГО ВУХА 
 

Опіки зовнішнього вуха зустрічаються не 
так часто і вибір адекватної терапії являється ак-
туальним. Вони спричиняються гарячим повіт-
рям, водою, металом, електрострумом та їдкими 
хімічними речовинами. Опіки зовнішнього вуха 
рідко бувають ізольованими, частіше вони роз-
повсюджуються на обличчя, шию та інші части-
ни тіла і мають різну ступінь ураження. Тому 
хворі отримують загальну терапію призначену 
комбустіологом і реаніматологом. Місцеве же 
лікування повинно бути направлене на боротьбу 
з больовим синдромом вуха, набряком тканин, 
недопущення інфікування раневої поверхні, 
охрястя та хряща з метою попередження розвит-
ку хондроперихондрита і послідуючого змор-
щення вушної раковини та стенозування зовніш-
нього слухового проходу (вторинної атрезії). 

 Під нашим спостереженнят за 1985-2007 
рр знаходилось 18 дітей віком від 1 до 15 років з 
опіками зовнішнього вуха, із них з термічним 
опіком гарачою водою (кипятком) 10 дітей, га-
рячим повітрям від полумя - 3, хімічними опі-
ками зовнішнього слухового проходу і частково 
вушної раковини азотною кислотою - 1, сірча-
ною кислотою – 2, акомуляторною рідиною – 2. 
Хімічні опіки виникали через помилкове зака-
пування вух батьками при отитах. 

 В клінічній картині захворювання пере-
важала вушна біль, особливо при хімічних опі-
ках, наявність патологічних виділень різного 
кольору, гіперемія, злущення шкіри вушної ра-
ковини, її мокнуття, набряк. У 2-х госпіталізо-
ваних хворих була вже виявлена вторинна атре-
зія зовнішнього слухового проходу. 

 Всім хворим проведено необхідне кліні-
ко-лабораторне дослідження. Визначалась мік-
рофлора з опікової поверхні та її чутливість до 
антибіотиків і мікограма. У 77,7% випадках ви-

явлені монокультури та асоціації бактеріальні і 
бактеріально-грибкова флора. Мікрофлора час-
тіше була чутлива до антибіотиків цефалоспорі-
нового ряду та аміноглікозидів. Антибактеріа-
льна терапія призначалась до 10 днів. 

 При місцевому лікуванні використовува-
лись аерозольні препарати «Оксикорт», «Окси-
циклозоль», мазі левоміколь, солькосеріл. На 
раневу поверхню накладали турунди просочені 
«Біопароксом» (3-4 рази в день). Вушна ракови-
на та зовнішний слуховий прохід регулярно 
очищались від патологічного вмісту, вводились 
марльові турунди з димексидом і емульсією гід-
рокортизону і чутливим до флори антибіотиком, 
а також препарат «Отофа». Для попередження 
виникнення атрезії в зовнішний слуховий про-
хід вводили на 2-3 тижні катетери-дилятатори 
відповідного діаметру до повного заживлення, 
щоденно їх міняли. У 2-х випадках до загально-
го лікування додавався препарат дифлюкан по 
50 мг. на добу (три дні). Ми не використовували 
мазі, які в своєму складі мають саліцилову кис-
лоту. При появі гнояків, їх розкривали і дрену-
вали. При опіках 3-го ступеня проводили некро-
томію. Всі хворі отримували загальноукріплю-
ючі препарати, комплекс вітамінів, імуномоду-
ляторів. У 2-х хворих в яких була виявлена вто-
ринна атрезія зовнішнього слухового проходу 
проведена під загальним знеболенням пластич-
на операція (з анатомічним і функціональним 
відновленням). Лікування розповсюджених опі-
ків шкіри і зовнішнього вуха узгоджувалось з 
комбустіологом. Ускладнень опіків зовнішнього 
вуха ми не спостерігали. 

Таким чином, проведення комбінованого 
місцевого і загального лікування дітей з опіками 
зовнішнього вуха дозволяє досягнути повноцін-
ного їх одужання і не допустити ускладнень. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2008 
 
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, А.В. ЛУПЫРЬ, Л.П. КОЦЮРА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТА В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ЭКССУДАТИВНЫМИ СРЕДНИМИ ОТИТАМИ 

 

До сих пор проблема лечения экссудатив-
ных средних отитов остается актуальной в кли-
нической практике ЛОР-болезней. Это связано с 

тем, что данная патология является частым ос-
ложнением заболеваний верхних дыхательных 
путей, которые приводят к дисфункции слухо-
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вой трубы. В связи с этим целью работы явилась 
оценка эффективности применения L-лизина 
эсцината в комплексной терапии больных с экс-
судативным средним отитом. 

Раствор L-лизина эсцината, используемый 
в концентрации 0,1%, обладает противоотеч-
ным, противовоспалительным и обезболиваю-
щим действием, нормализуя тем самым повы-
шенную сосудисто-тканевую проницаемость, 
повышает тонус сосудов, а также проявляет им-
мунокорректирующее действие. 

В ЛОР-клинике Харьковского националь-
ного медицинского университета под наблюде-
нием находилось 29 человек, длительность за-
болевания которых составляла от 2 до 4 недель. 
Все больные были распределены на 2 группы. 
Основную группу обследованных составили 15 
пациентов в схему лечения которых был вклю-
чен L-лизина эсцинат. Результаты лечения в ос-
новной группе сравнивали с таковыми в кон-
трольной группе из 14 человек, которым прово-
дилась общепринятая терапия (антибиотикоте-
рапия, сосудосуживающие капли в нос, глюко-
нат кальция, пневмомассаж барабанной пере-

понки, продувание слуховой трубы по Политце-
ру). Эффективность лечения определяли на ос-
новании динамики клинических симптомов, 
данных отоскопии, аудиометрии, тимпаномет-
рии, а также сроков выздоровления. 

Заметное существенное улучшение у бо-
льшинства пациентов основной группы насту-
пило на 5-6 сутки, а в контрольной группе на 8-9 
сутки после начала лечения и проявлялось по 
данным аудиометрии в виде улучшения слуха 
(снижение порога восприятия по воздушной 
проводимости на 10-20 дБ), нормализации под-
вижности барабанной перепонки, что определя-
лось по данным тимнанограммы (при поступле-
нии отмечался тип В, через 5-6 дней - тип А), 
что свидетельствовало об эвакуации секрета из 
барабанной полости. Сроки выздоровления в 
основной группе составили 8-9 дней, а в группе 
контроля 10-12 дней. 

Таким образом, можно сказать, что вклю-
чение в схему лечения препарата L-лизина эс-
цината способствует повышению эффективно-
сти проводимого лечения больных с экссуда-
тивными средними отитами. 

 
© А.С. Журавлев, А.В. Лупырь, Л.П. Коцюра, 2008  
 
 
 
 
 

Б.Г. ІСЬКІВ, В.В. КРИВША, Е. ТАННІНЕХ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЕПІТИМПАНОАНТРАЛЬНОГО 
ХРОНІЧНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ З ХОЛЕСТЕАТОМОЮ 

 

Холестеатома при хронічному епітимпа-
ноантральному отиті утруднює виділення гній-
ного ексудату з порожнини середнього вуха, а 
ферментна активність клітин її оболонки, зок-
рема фібробластів, призводить до руйнування 
кісткових стінок і сприяє поширенню інфекції у 
внутрішнє вухо та порожнину черепа. Деструк-
ція кісткової стінки відбувається шляхом ензи-
матичного остеолізісу під дією ферментів, які 
виробляє холестеатома (И.А. Сребняк, 2004; 
Е.М. Таннінех, 2004). 

З уражень внутрішнього вуха відмічаєть-
ся утворення фістули у ампулі горизонтального 
півколового каналу. Формування фістули про-
ходить поступово. Спочатку виникає остеїт сті-
нки ампули горизонтального півколового каналу 
(стадія передфістули), потім утворюється фісту-
ла. Фістула може бути тотальною, тобто дохо-
дити до перілімфатичного простору, або субто-
тальною, при якій ендост залишається збереже-
ним. Запалення ендостального шару в ділянці 

фістули супроводжується утворенням із сторони 
перілімфатичного простору захисного грануля-
ційного бар’єру. Він ефективно ізолює перілім-
фатичний простір від патологічного процесу і 
функція лабіринту довгий час може не порушу-
ватись (обмежений лабіринтит). При подальшо-
му інфікуванні і загостренні процесу у серед-
ньому вусі, бар’єр поступово руйнується. Вини-
кає серозно – фібринозна запальна реакція в рі-
динах лабіринту (дифузний серозний лабірин-
тит). В цій стадії процес зворотній і функція 
лабіринту може нормалізуватись. При руйну-
ванні грануляційного валу відбувається інфіку-
вання лабіринту, виникає дифузний гнійний ла-
біринтит, наслідком якого є незворотня втрата 
слухової і вестибулярної функції. 

За даними В.В. Кривши (2006), із 172 
прооперованих хворих на епітимпаноантраль-
ний отит, ускладнений лабіринтитом, фістулу 
лабіринту виявлено у 64 (37,2 %), явища остеїту 
кісткової стінки лабіринту – у 8 (4,7 %). Клінічні 
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спостереження також показали, що у 3 (1,7 %) 
пацієнтів, при наявності “сухої” холестеатоми 
та відсутності гнійного ексудату, на ампулі го-
ризонтального півколового каналу виявлено 
кістковий екзостоз. Наявність подібних змін є 
свідченням того, що за певних умов фістула 
може закриватись кістковою тканиною, напри-
клад при тривалій ремісії хронічного процесу, 
або як наслідок “природної” радикальної опера-
ції. 

Однак, проведені нами клінічні, гістологі-
чні і біохімічні дослідження показали, що у пе-
реважній більшості випадків хворі поступають з 
явищами хронічного остеомієліту в порожнині 
сосковидного відростку і кісткові стінки атика і 
соскоподібного відростка декальциновані. В них 
переважають процеси остеокластичної резорб-
ції, а остеобластичні процеси виражені досить 
мляво. 

Вище зазначено, що і в стінці внутріш-
нього вуха, зокрема в ділянці ампули горизон-
тального півколового каналу, також відбуваєть-
ся резорбція кістки і утворення фістули. Пере-
важання руйнівних процесів вимагає обережно-
го ставлення при проведенні хірургічного втру-
чання в ділянці фістули. Якщо оболонка холес-
театоми не зрощена з фістулою, то її усувають. 
Це створює передумови для процесів регенера-
ції. Дещо пізніше, через 7 – 10 днів, коли змен-
шуються вестибулярні розлади, і в достатній 
мірі збережена слухова функція, проводять пла-
стику фістули. 

Біохімічні дослідження вмісту іонізовано-
го кальцію (Са 2+) у крові хворих з поширеним 
карієсом сосковидного відростка показали, що 
його рівень становить 2,14 + 0,06 ммоль/л, що 
майже вдвічі більше, ніж у осіб контрольної 
групи – 1,17 + 0,01 ммоль/л (Р<0,001). Безумов-
но, що усунення холестеатоми, каріозних діля-
нок кістки створює передумови для ліквідації 

патологічного процесу і відновлення вмісту 
кальцію в кісткових стінках післяопераційної 
порожнини. 

Але при цьому виникає проблема повно-
цінного загоєння кісткових стінок трепанаційної 
порожнини, кісткова тканина яких має низькі 
остеобластичні властивості. На нашому матері-
алі ми не спостерігали активного кістковоутво-
рюючого процесу, хоч і виявляли ділянки з 
явищами аппозиції кісткової речовини на кіст-
кові перекладини у фрагментах кістки, взятої 
поблизу від основного патологічного осередка у 
антрумі. Це говорить про те, що остеоїдні репа-
ративні процеси в кісткових стінках після хірур-
гічної санації можуть мати слабко виражений 
характер. 

Застосування для мастоїдопластики мате-
ріалів з високими остеоіндуктивними властиво-
стями може допомогти вирішити дану пробле-
му. В клініці розроблено нову технологію мас-
тоїдопластики за допомогою “остеоапатиту ке-
рамічного”, який виготовлено на основі біологі-
чного гідрооксиапатиту, цілком тотожного за 
складом мінеральних речовин кісткової тканини 
людини (Патент України на винахід №62692 А 
від 15.12.03 р.)  

“Остеоапатит керамічний” містить біоло-
гічний кальцій, не має антигенних властивостей, 
добре взаємодіє з тканинами реціпієнтного ло-
жа, сприяє швидкому загоєнню трепанаційної 
порожнини. 

Приведені дані дозволяють акцентувати 
увагу на важливому значенні процесів декаль-
цинації кістки у соскоподібному відростку, а 
також в медіальній стінці барабанної порожни-
ни, стінці лабіринту. Руйнування ампули гори-
зонтального півколового каналу пришвидшуєть-
ся, якщо стінка позбавляється солей кальцію. 
Механізми цих порушень потребують подаль-
ших досліджень. 

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

Д.И. КЛИМЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕТОДИКИ  
ПРОФЕССОРА В.М. РАХМАНОВА В СТАНДАРТ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
 

Известно, что патология слуховой анали-
заторной системы рассматривается как грани-
чащая между отологией, неврологией, психиат-
рией и поэтому существуют различные взгляды 

и подходы к лечению больных с тугоухостью и 
глухотой. Учитывая, что медикаментозное ле-
чение таких лиц малоэффективное, а его интен-
сификация может привести к лекарственной 
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аллергии и другим осложнениям, а также тот 
факт, что существует высокий риск развития у 
слабослышащих психических расстройств, мно-
гие специалисты ведут активный поиск опти-
мальних и альтернативних методов реабилита-
ции.  

Многолетние научные исследования и 
клинический опыт профессора В.М.Рахманова 
позволили ему разработать оригинальную мето-
дику психофизиологической, психофизической 
и психосоциальной реабилитации больных с 
расстройствами слуха и психической сферы, 
включающей технологии, направленные на: 1) 
стимуляцию и активизацию обменных процес-
сов в структурах слухового анализатора; 2) оп-
тимизацию восприятия и переработки посту-
пающей информации в ЦНС благодаря норма-
лизации соотношения торпидных и ирритатив-
ных процессов; 3) совершенствование слуховой 
функции с развитием остаточного слухового 
восприятия; 4) регрессирование патопсихологи-
ческой симптоматики и нормализацию психиче-
ской сферы; 5) оптимизацию микро и макросо-
циальной (семейной, трудовой и др.) среды 
жизнедеятельности больного; 6) социальную 
реадаптацию и реинтеграцию личности в обще-
ство. Курс лечения составляет 20-30 дней и 
включает: комплексные, специально разрабо-
танные методы, в частности психотерапевтиче-
ские и психологические, в том числе с выполне-
нием заданий по развитию слуха в условиях 
бодрствования и искусственного суггестивного 
сна путем вербальных и не вербальных воздей-
ствий, рефлекторное воздействие на биологиче-
ски активные зоны по традиционным и специ-
альным схемам, занятия с дефектологом. Ауто и 
гетерогенный тренинг по развитию слуховой 
функции и коррекции психических функций в 
условиях дозированного исключения поступле-
ний зрительного сенсорного раздражителя с ис-
пользованием различных цветовых гамм (инди-
видуально для различных возрастных групп), 
обучение лиц контактирующих с больным. Ле-

чение требует соблюдения охранительного ре-
жима и внимания, так как у многих больных в 
процессе лечения и улучшения слуховой и рече-
вой функции наблюдаются явления временной 
гиперакузии на громкие звуки. Это явление про-
гностически благоприятное и после адаптации к 
новым звукамгиперакузия прекращается. Для 
оценки эффективности реабилитации использу-
ются аудиологические тесты, рассчитываются 
показатели изменения остроты слуха на воспри-
ятие речи, отдельных слов и слогов, музыкаль-
ных и окружающих (свисток, звонок, барабан) 
звуков, определяется расширение речевого диа-
пазона и оценивается улучшение произношения 
слов по разработанным методикам.  

Проведенный анализ результатов психо-
физиологической реабилитации 412 детей и 
взрослых с поражением органа слуха показал ее 
высокую эффективность, в частности выявлено 
улучшение слуховой и речевой функций во всех 
пациентов, причем у 14,1% случаев степень тя-
жести тугоухости уменьшилась на две единицы 
(в соответствии с классификацией В.Г.Базарова, 
А.И.Розкладки, 1989), у 25,5% - на одну едини-
цу, а у 60,4% слух улучшился в пределах опре-
деленной у больного степени тяжести наруше-
ния слуха. Нормализация или улучшение пси-
хологического статуса больных отмечено у 
97,4% случаев.  

Автором разработаны показания для про-
ведения повторных курсов психофизиологиче-
ской реабилитации больных с интервалом от 3 
до 6 месяцев в процессе реализации «Индивиду-
альных программ реабилитации и адаптации 
больных и инвалидов». 

ВЫВОДЫ, Высокая эффективность пси-
хофизиологической реабилитация детей и 
взрослых с заболеваниями органа слуха по ме-
тодике профессора В.М.Рахманова свидетельст-
вует о целесообразности ее включения в стан-
дарт медико-социальной реабилитации больных 
и инвалидов с тяжелыми формами сенсонев-
ральной тугоухости. 

 
© Д.И.Клименко, 2008  
 
 
 
 
 

В.В. КРИВША (КИЇВ, УКРАЇНА) 

АУДІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИГЛУХУВАТОСТІ У ХВОРИХ НА ХГСО, 
УСКЛАДНЕНИЙ ЛАБІРИНТИТОМ 

 

Про стан внутрішнього вуха у хворих на 
ХГСО, ускладнений лабіринтитом, роблять ви-

сновок за рівнем слухового сприйняття кістко-
вопровідних звуків. Однак, в аудіометричному 
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виразі порушення звукопроведення у внутріш-
ньому вусі важко відрізнити від сенсоневраль-
них уражень. Між тим, мати уяву про вираже-
ність сенсоневрального компоненту при зміша-
них формах зниження слуху надзвичайно важ-
ливо для визначення хірургічної тактики і про-
гнозу лікування. 

Функціональна оцінка характеру пору-
шення слуху при ХГСО в результаті патологіч-
них змін на рівні лабіринту проводилась на ос-
нові дослідження взаємозв’язків між показни-
ками тональної порогової, надпорогової і мовної 
аудіометрії у діапазоні частот від 125 до 8000 
Гц. За основу брали наявність таких критеріїв, 
як величина порогів повітрянопровідних і кіст-
ковопровідних звуків (більше 60 дБ і 40 дБ від-
повідно), характер аудіометричних кривих (“ни-
східний” тип, “обрив” кривих), величина дифе-
ренційного порогу сприймання звуку у досліді 
Люшера, наявність 100 % розбірливості мови та 
її парадоксальне падіння. 

В результаті аналізу отриманих аудіомет-
ричних даних 89 хворих на тимпаногенний ла-
біринтит, які мали певний рівень слуху, виділе-
но три групи пацієнтів, що мали принципово 
різний характер аудіометричних показників. 

У 32 (36,0 %) хворих (І група) діагносто-
вано негативний ФПНГ, який знаходився у ме-
жах 1,0-1,8 дБ, наявність 100 % розбірливості 
мови при підвищених порогах слуху по кістко-
вій провідності та відсутність ППР. Аудіомет-
ричні криві мали нисхідну конфігурацію. Шепі-
тну мову пацієнти сприймали на відстані 
1,43±0,07 м, розмовну мову – 2,56±0,14 м, зву-
чання камертону С 128 по повітрю тривало 
13,4±1,1 с, по кістці – 25,0±0,6 с, а камертону С 
2048 – 28,0±1,2 с. У хворих цієї групи відміча-
лось підвищення порогів повітряної звукопро-
відності на середніх та високих частотах в сере-
дньому до 48,5±8,3 дБ і кісткової звукопровід-
ності на 15,9±0,9 дБ. Всі хворі мали 100 % роз-
бірливість мови, яка досягалась при інтенсивно-
сті мовного тесту 71,3±1,15 дБ, ППР не було. 

Такий характер порушень може свідчити 
про функціональні зміни в завитці. Можливість 
функціональних порушень підтверджувався ще 
й тим фактом, що після санації гнійного вогни-
ща і тимпанопластики відмічалось зниження 
порогів слуху по кістковій провідності. 

У 17 (19,1 %) хворих (ІІ група) приглуху-
ватість характеризувалась поряд із значним під-
вищенням порогів повітряної та кісткової зву-
копровідності та відсутністю кістково – повіт-
ряного інтервалу, позитивним феноменом при-
скореного наростання гучності і відсутністю 
100 % розбірливості мови. Шепітну мову хворі 
не сприймали, рівень розмовної мови становив 
0,4±0,2 дБ. У всіх цих хворих поріг диференціа-
ції звуків становив 0,5±0,2 дБ. Розбірливість 
мови досягала рівня 20-70 %. Рівень сприйняття 
тонів при повітряній звукопровідності в зоні 
середніх і високих частот (2000-8000 Гц) стано-
вив 40-70 дБ, при кістковій звукопровідності в 
тій же зоні частот – від 30 до 40 дБ і більше. 8 
хворих мали “обрив” аудіометричної кривої на 
частотах 2000-4000 Гц. У 4 хворих зареєстрова-
но парадоксальне падіння розбірливості мови 
(ППР). Позитивного функціонального ефекту 
після хірургічного лікування даної групи хворих 
не отримано. 

Подібні показники свідчать не тільки про 
ураження звукопровідного апарату середнього і 
внутрішнього вуха, але й про органічні пору-
шення функції рецепторного апарату завитки. 

Приглухуватість у 40 (44,9 %) хворих (ІІІ 
група) характеризувалась наявністю позитивного 
ФПНГ (0,6-0,8 дБ), 100 % розбірливістю мови і 
відсутністю ППР. Шепітну мову хворі сприймали 
з відстані 0,17±0,08 м, розмовну мову – з відстані 
1,36±0,17 м. Тривалість звучання камертона С128 
через повітря 8,5±1,41 с, кістку – 21,5±1,17 с, а 
камертона С2048 – 17,5±1,93 с. У цих хворих 
втрата слуху становила 60 дБ і більше по повіт-
ряній звукопровідності і 30,5±2,4 дБ – по кістко-
вій. Кістково – повітряний інтервал становив 
45,8±1,37 дБ. У цієї групи хворих визначався по-
зитивний ФПНГ, при цьому поріг диференціації 
в досліді Люшера становив 0,6±0,2 дБ. Розбірли-
вість мови досягалась 100 % у всіх хворих при 
інтенсивності звука 90,5±2,62 дБ. Тимпаноплас-
тика у даних хворих є операцією вибору. 

Подібні показники можна розглядати як 
свідчення переходу від функціональних змін в 
завитці до органічних. 

Наведені результати дослідження дають 
можливість диференційованого підходу до ви-
бору хірургічної тактики у хворих на ХГСО, 
ускладнений лабіринтитом. 

 
© В.В. Кривша, 2008 
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А.А. ЛАЙКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ 
 

Діагностика середнього отиту у дітей 
шкільного віку не представляє великих складно-
стей. У новонароджених і немовлят для діагнос-
тики доцільно застосовувати отомікроскопію, 
тимпанопункцію, інколи антропункцію з метою 
диференціальної діагностики. 

Лікування гострого середнього отиту має 
бути комплексним. У відповідності до протоко-
лу лікування ГСО стартова антибіотикотерапія 
починається з напівсинтетичних пеніцилінів. У 
хворих з алергічними реакціями на вищезгадані 
антибіотики призначали цефалоспорини і, тіль-
ки при їхній неефективності – макроліди. 

Гіпосенсибілізуючі препарати признача-
ються тільки у разі доказаної алергії тому, що 
негативно впливають на мукоциліарний кліренс 
війчастого епітелію слухової труби завдяки під-
вищенню в'язкості слизу. 

В комплексному лікуванні призначали 
деконгестанти в ніс та антисептики, а також 
симптоматичну за загально зміцнювальну тера-
пію. 

Для місцевого лікування в першій та дру-
гій стадії застосовують отизол. 

Для місцевого лікування при неперфора-
тивному отиті в останній час перевага віддаєть-
ся збалансованим багатокомпонентним краплям. 
До них відноситься Отизол – єдиний в Україні 
3-х компонентний препарат, який надає не тіль-
ки виражену знеболюючу, протизапальну, але й 
протинабрякову дію. До складу Отизола входять 
речовини трьох класів: антипирин, бензокаїн і 
фенілефрину гідрохлорид. Антипирин відно-

ситься до нестероїдних протизапальних засобів, 
забезпечує виражений протизапальний ефект, а 
бензокаїн як сильна місцевоанестезуюча речо-
вина – місцевий знеболюючий ефект. Фенілеф-
рину гидрохлорід надає судинозвужувальну та 
протинабрякову дію. 

Під спостереженням в поліклініці "Ох-
матдит" знаходилось 30 хворих, із них 23 паціє-
нта з гострим середнім отитом, 7 пацієнтів із 
дифузним зовнішнім отитом. Вік пацієнтів 8 
місяців – 15 років. Всім пацієнтам була призна-
чена симптоматична терапія у вигляді крапель 
Отизол по 2 краплі 4-6 разів на добу при болях. 
Всі пацієнти відмічали добру переносимість 
препарату, та швидкий знеболюючий ефект. 
Унікальний склад крапель дозволяє підсилюва-
ти ефекти і тривалість дії кожного окремо взято-
го компоненту. Отизол значно зменшує інтенси-
вність больового синдрому вже протягом пер-
ших хвилин після застосування, дозволяє нерід-
ко добитися зворотного розвитку процесу до 
повного одужання, Отизол може застосовувати-
ся у дітей з 6-місячного віку. 

У 7 хворих із зовнішнім дифузним отитом 
застосовували Отизол у вигляді крапель. Проте 
доцільно їх застосовувати у вигляді пухких мар-
левих турунд, просочених препаратом Отизол. 
Ефективність при цьому захворюванні вивча-
ється. 

Висока терапевтична ефективність при 
неперфоративній стадії отиту і відсутність ви-
раженої побічної дії Отизола дозволяють реко-
мендувати його в комплексному лікуванні. 

 
© А.А. Лайко, 2008  
 
 
 
 
 

А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ОТИТУ  
У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Діагностика запальних захворювань зов-
нішнього та середнього вуха у дітей шкільного 
віку не представляє великих труднощів. Ком-
плексне лікування гнійного середнього отиту 
проводиться відповідно до протоколу. Прово-
диться загальне та місцеве лікування. Стартова 
антибіотикотерапія починається з призначення 
напівсинтетичних пеніцилінів. Призначаються 

деконгестанти в ніс та антисептики, а також 
симптоматична та загальнозміцнювальна тера-
пія. 

Для місцевого лікування даної патології 
ми використовували кандибіотик, який має на-
ступні інгредієнти: хлорамфенікол 5%, бекламе-
тазону дипропіонат 0,025%, клотримазол 1%, 
лігнокаїну гідрохлорид 2%. 
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Таким чином комбінований препарат кан-
дибіотик має протимікробну, протизапальну, 
знеболювальну та протигрибкову дію. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
22 хворих, в цьому числі 11 хворих з гострим 
середнім отитом, 6 хворих з гострим дифузним 
отитом, 2 хворих з фурункулом зовнішнього 
слухового ходу та 3 хворих після радикальної 
операції на вусі. 

Бактеріологічне дослідження проведено у 
19 хворих. В більшості хворих висіяний золоти-
стий стафілокок, у 8 випадках виявлено масив-
ний ріст бактеріальної флори в асоціації з гри-
бами. Моногрибкової флори не зареєстровано в 
обстежуваній групі. 

При гострому середньому отиті кандибіо-
тик закапували по 4-5 крапель у вухо 3 рази на 
день протягом 4-5 днів до появи третьої стадії 
перебігу середнього отиту. 

При зовнішньому отиті місцево застосо-
вували препарат не в краплях, а на турунді, про-
соченій кандибіотиком 3 рази на день.  

Таким чином отримані нами результати 
підтверджують високу ефективність препарату 
кандибіотик в лікуванні гострих середніх отитів 
та зовнішнього середнього отиту у дітей шкіль-
ного віку. Кандибіотик має широкий спектр ан-
тибактеріальної та протигрибкової дії, достат-
ньо ефективний при цих захворюваннях та без-
печний у використанні.  

 
© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, 2008  
 
 
 
 
 

Ю.В. МІТІН, Т.М.ГОЛУБОК-АБИЗОВА, Ю.В.ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ВОЛОСКОВИХ КЛІТИН ВНУТРІШНЬОГО ВУХА У ХВОРИХ 
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ ЗА ДАНИМИ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 

 
Отоакустична емісія (ОАЕ) широко вико-

ристовується для оцінки функціонального стану 
внутрішнього вуха. Сутність цього методу поля-
гає у реєстрації слабких акустичних сигналів 
волоскових клітин завитки. ОАЕ відзеркалює 
активний мікромеханічний процес, що відбува-
ється на рівні зовнішніх волоскових клітин спі-
рального органа.  

Метод отоакустичної емісії знайшов ши-
роке використання при проведенні діагностики 
перцептивних уражень органу слуху.  

Тому, метою нашої роботи було визна-
чення діагностичного значення методу реєстра-
ції отоакустичної емісії продуктів спотворення 
(ПСОАЕ) у хворих на цукровий діабет. Нами 
були обстежені 45 хворих на цукровий діабет, 
що не скаржились на порушення слуху. Контро-
льну групу склали 30 осіб відповідного віку та 
статі без слухових порушень. Обстеження про-
водилося за наступною схемою: збір анамнеза, 
огляд ЛОР-органів, тональна порогова аудіоме-
трія, імпедансометрія, реєстрація отоакустичної 
емісії продуктів спотворення.  

Вік хворих становив від 25 до 58 років. 
Чоловіків було 27, жінок 18. Пацієнти у віці 
старше 60 років з дослідження виключались, 
оскільки ПСОАЕ навіть серед нормальночую-
чих осіб цієї вікової категорії реєструється лише 
у 35-55%.  

У контрольну групу були включені воло-
нтери, які не мали скарг на зниження слуху або 
вушний шум, не мали в анамнезі перенесених 
гострих отитів, травм вуха, голови, неврологіч-
них та серцево-судинних захворювань. Слухова 
функція у всіх хворих за даними тональної по-
рогової аудіометрії знаходилась у межах від 0 
до 20 дБ. 

 Отримані результати продемонстрували, 
що на частоті 1000 Гц у переважної більшості 
обстежених хворих середній рівень інтервалу 
між кривими шуму і отоакустичної емісії був 
близьким до нормального. Найбільш суттєві 
зміни спостерігались на частотах 8000 і 10000 
Гц. На нашу думку, це може бути пов'язано із 
більш раннім і суттєвим виникненням порушень 
у базальних відділах завитки, що призводить до 
розвитку в них незворотніх дегенеративних 
змін. 

При проведенні дослідження ми порівню-
вали показники тональної порогової аудіометрії 
та даних отоакустичної емісії. Враховуючи на-
явність достатньо високого відсотку кореляції у 
показниках тональної порогової аудіометрії і 
"аудіограми ПСОАЕ", об’єктивність, швидкість 
і зручність методики використання методу 
ПСОАЕ для оцінки результатів слухової функ-
ції, особливо в динаміці у хворих на цукровий 
діабет є виправданим ї доцільним. 

 

© Ю.В. Мітін, Т.М.Голубок-Абизова, Ю.В.Дєєва, 2008  
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Ю.В.МІТИН, Я.Ю. ГОМЗА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МОЖЛИВОСТІ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДІВ 
ВЕСТИБУЛЯРНОГО АПАРАТУ У ХВОРИХ НА СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
 

Актуальною медичною проблемою є лі-
кування порушень вестибулярного апарату у 
хворих на судинні захворювання головного моз-
ку. Результати наших попередніх досліджень 
вестибулярної функції у хворих на церебраль-
ний гіпертонічний криз демонструють наявність 
у 100% цих пацієнтів вестибулярних розладів 
різного рівня ураження, причому 30% обстежу-
ваних хворих окрім центральних вестибулярних 
розладів мають периферичні вестибулярні по-
рушення у вигляді гіпо- або гіперрефлексії лабі-
ринту. З літератури відомо, що калорична вес-
тибулярна 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.  

Мета дослідження: визначити ефектив-
ність застосування немедикаментозного ліку-
вання порушень функції внутрішнього вуха - 
калоричної вестибулярної стимуляції у хворих 
на церебральний гіпертонічний криз.  

Завдання дослідження: винайти спосіб 
лікування периферійних вестибулярних розладів 
у хворих на судинні захворювання головного 
мозку з використанням калоричної вестибуляр-
ної стимуляції та довести ефективність його ви-
користання у хворих на церебральний гіперто-
нічнй криз. 

Матеріали та методи: 30 хворих на це-
ребральний гіпертонічнй криз, яким проведена 
вестибулометрія до та після курсу калоричної 
вестибулярної стимуляції: 15 хворих – основна 
група, 15 хворих – контрольна група. 

Результати дослідження. Відчуття за-
паморочення на 14 день терапії відмічав 1 
(6,7%) хворий основної групи, в порівнянні з 10 
(43,5%) контрольної групи. Ймовірність різниці 
p ≤ 0,01, достовірність різниці 99%. Системати-
зоване запаморочення відмічалось у 1 (6,7%) 
хворого основної групи і 3 (13,0%) хворих конт-

рольної групи; t=1,12; t ‹ tтабл 2,07; p >0,05, різ-
ниця 5% не достовірна. Несистематизоване за-
паморочення було відповідно у 1 (6,7%) і 7 
(30,4%); t=2,43; t>tтабл 2,07; p ≤ 0,05, достовір-
ність різниці 95%. Спонтанні вестибуло-
соматичні реакції було виявлено у 1 (6,7%) об-
стежуваного основної групи і у 12 (52,2%) хво-
рих контрольної групи; t=4,46; t>tтабл 3,77; p ≤ 
0,001; достовірність різниці 99,9%. Вестибуло-
вегетативні реакції по закінченню курсу ліку-
вання визначались у 1 (6,7%) хворого основної 
групи і 6 (26,1%) контрольної групи; t=2,23; 
t>tтабл 2,07; p ≤ 0,05, достовірність різниці 95%. 
Спонтанний ністагм в основній групі проведе-
ного лікування був повністю відсутній, і визна-
чався лише в контрольній групі – явний спон-
танний ністагм був у 2 (8,7%) хворих, прихова-
ний спонтанний ністагм – у 9 (39,1%); різниця 
достовірна. Гіперрефлексія лабіринтів в основ-
ній групідосліджуваних не спостерігалась, в ко-
нтрольній групі вона спостерігалась в 1 (6,7%) 
випадків. Гіпорефлексія лабіринтів в основній 
групі досліджуваних виявлена у 1 хворого 
(6,7%) в контрольній групі – у 10 (43,8%) хво-
рих; t=3,62. t>tтабл 2,81; p ≤ 0,01, достовірність 
різниці 99%. Після проведеного лікування поєд-
наний вестибулярний синдром виявлено у 6,7% 
хворих основної і в контрольній групі він був 
виявлений у 47,8% хворих.  

Обговорення результатів. Результати 
основної групи в порівнянні з результатами ко-
нтрольної групи демонструють значне покра-
щення показників в усіх вестибулометричних 
тестах. Всі обстежувані добре переносили про-
цедуру та відмічали зручність застосування ка-
лоричної вестибулярної стимуляції.  

Висновки. Застосування калоричної ве-
стибулярної стимуляції в 1,8 рази підвищує 
ефективність лікування вестибулярної дисфу-
нкції, пов’язаної з розладами внутрішнього 
вуха у хворих на церебральний гіпертонічний 
криз.  

 
© Ю.В.Мітин, Я.Ю. Гомза, 2008  
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Ю.В.МІТІН, О.А. МЯЛОВИЦКА, О.В.ДІХТЯРУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВЕСТИБУЛЯРНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ 
 

Розсіяний склероз - це хронічне захворю-
вання центральної нервової системи, що в біль-
шості випадків має хвилеподібний перебіг із чергу-
ванням загострень і ремісій. Клінічно РС прояв-
ляється порушенням основних функцій людини 
- пересування, координації, чутливості, зору.  

До теперішнього часу немає чітких даних 
про комплексні обстеження стану вестибуляр-
ного апарату у хворих на РС в залежності від 
типу перебігу захворювання, його стадії, ступе-
ню важкості та тривалості. 

Метою даного дослідження є підвищення 
якості ранньої діагностики вестибулярних роз-
ладів у хворих на РС, шляхом вивчення взаємо-
зв’язку між даними вестибулометрії і їх залеж-
ності від типу перебігу захворювання. 

Нами було обстежено 32 хворих на РС 
поділених на 3 групи залежно від типу перебігу 
розсіяного склерозу: 1 групу склали особи з ре-
мітуючим типом перебігу, 2 група – вторинно-
прогресуючий тип, 3 група – рецидивуючо-
прогресуючий тип. В контрольну групу було 
включено 15 здорових осіб.  

Результати обстеження буди наступними: 
При опитуванні хворих виявилось, що на запа-
морочення в 1-й групі скаржаться 70,1%, в 2-й- 
86,3%, в 3-й- 96% . При визначенні статокінети-
чної стійкості виявлено : індекс кефалографії 
(у.о.) с середньому складав 3,76±0,31; 5,11±0,27; 
5,93±0,34 ; відхилення в тесті ходи по прямій 
(м) 0,14±0,03; 0,2±0,03; 0,46±0,09 ; «Крокую-
чий» тест Фукуда (град.) 28.50 ± 3,93 ; 
43,41±3,55; 53,38±6,71; відхилення флангової 
ходи (м) 0,37±0,05; 0, 48±0,06 ; 0,49±0,09 відпо-
відно. При обертальній стимуляції вестибулове-
гетативні реакції в 1-й групі спостерігались в 
27,8 %, в 2-й у 61,3 %, в 3-й у 80,1 %. 

Висновок:  
1. Порушення функції вестибулярного 

апарата є найчастішим ускладненням розсіяного 
склерозу незалежно від типу перебігу.  

2. Найбільш виражені порушення мала 3 
група з рецидивуючо-прогресуючим типом пе-
ребігу РС, який характеризується прогресуван-
ням процесу демієлінізації з самого початку 
хвороби.  

 
© Ю.В.Мітін, О.А. Мяловицка, О.В.Діхтярук, 2008 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛАБИРИНТИТОВ  
ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ 

 

Диагностика и лечение острого гнойного 
среднего отита (ОГСО), как правило, не вызы-
вает особых затруднений как у врачей поликли-
нического приема, так и у специалистов стацио-
наров и клиник. Однако, в ряде случаев, ОГСО 
могут приводить к различным осложнениям: 
мастоидиту, тромбозу синусов и сосудов, внут-
ричерепным осложнениям, лабиринтиту. Одним 
из наиболее часто встречающихся осложнений 
острого гнойного среднего отита является лаби-
ринтит: обычно - вторичный серозный. Выбор 
лечебной тактики зависит от выраженности па-
тологического процесса. Проблема состоит в 
том, что в период начала и разгара болезни 
практически невозможно отдифференцировать 
серозный лабиринтит от гнойного. В то же вре-
мя от своевременного и адекватного лечения 
этого серьезного осложнения зависит в даль-

нейшем функция кохлеовестибулярного аппара-
та. При серозных формах заболевания после 
наложения парацентеза барабанной перепонки 
проводится консервативная терапия. Показани-
ем к оперативному лечению служит гнойное 
воспаление лабиринта, когда обычно выполня-
ют мастоидотомию. 

Целью нашей работы являлась разработ-
ка щадящего способа активного длительного 
дренирования антрума при лечении больных 
ОГСО, осложненным лабиринтитом.  

Материалы и методы. За последние 11 лет 
в клинике на лечении находилось 85 больных 
ОГСО, осложненным лабиринтитом. 47 пациентов 
прошли курс консервативной терапии, 39 боль-
ным проведено комбинированное лечение. 

В нашей клинике разработан и внедрен 
вариант длительного активного дренирования 
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антрума методом туннельной антротомии. 
Операцию выполняем следующим образом. 
Кожный разрез производим по заушной 
складке параллельно плоскости площадки 
сосцевидного отростка. Височную мышцу при 
этом не рассекаем. Затем выполняем дугооб-
разный разрез височной мышцы до кости, 
распатором отсепаровываем мышечную ткань 
вместе с надкостницей кпереди до уровня зад-
ней костной стенки наружного слухового про-
хода. Отступив от spina suprameatum 4-5 мм 
кзади бором диаметром 5-6 мм параллельно 
плоскости задней костной стенки наружного 
слухового прохода трепанируем кость. После 
вскрытия антрума в него через туннель вво-
дим дренажную трубку соответствующего 
размера. Заушную рану послойно ушиваем. 
Дренажную трубку выводим через рану и 
фиксируем к коже. В послеоперационном пе-
риоде через дренаж производим промывание 
полостей среднего уха с введением лекарст-
венных препаратов. Швы снимаем на 6-7-е 
сутки. Трубку из антрума удаляем после ку-
пирования воспалительных явлений в среднем 
и внутреннем ухе.  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Щадящее длительное активное дренирова-
ние антрума посредством туннельной антрото-
мии и адекватная терапия, проводимая нами в 
послеоперационном периоде позволила добить-
ся полного выздоровления у 97,7% больных ос-
трым гнойным средним отитом, осложненным 
лабиринтитом. Осложнений при выполнении 
туннельной антротомии не наблюдали. Необхо-
димо отметить, что туннельная трепанация ко-
стной ткани через площадку сосцевидного отро-
стка в направлении антрума требует определен-
ной подготовки хирурга в связи с возможностью 
вскрытия средней черепной ямки или канала 
лицевого нерва, травмирования задней костной 
стенки наружного слухового прохода при оши-
бочно выбранных ориентирах.  

Выводы. Применяемая нами хирургиче-
ская тактика длительного активного дренирова-
ния антрума совместно с консервативным лече-
нием больных ОГСО, осложненным лабиринти-
том, дает возможность вводить лекарственные 
препараты непосредственно в место болезни, 
ускоряет процесс выздоровления, уменьшает 
риск гибели кохлеовестибулярного аппарата. 

 
© П.В. Нечипоренко, О.Н.Коваль, А.В.Ковалева, Е.А.Ступак, 2008  
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ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
 

На территории России и стран СНГ еже-
годно различными формами герпетической ин-
фекции страдают 20 млн. человек (Исаков В.А и 
др., 2006). В последнее время в целом ряде ис-
следований приводятся данные о ведущей роли 
вируса простого герпеса в развитии перифери-
ческих поражении лицевого нерва. Также сле-
дует отметить, что в настоящее время имеются 
научные данные о связи герпетической инфек-
ции с такими заболеваниями, как вестибуляр-
ный нейронит, болезнь Меньера, нейросенсор-
ная тугоухость, невралгия тройничного нерва. 

Современная диагностика герпетической 
инфекции помимо клинических признаков 
включает в себя и обязательную лабораторную 
диагностику: ПЦР или дотгибридизацию и им-
муноферментный анализ для обнаружения анти-
тел к герпесвирусам . 

Среди больных проходивших обследова-
ние и лечение в клинике оториноларингологии 
Санкт-Петербургского государственного меди-

цинского университета им. акад. И.П. Павлова 
выявлены: 21 больной с herpes zoster oticus, 7- с 
поражениями лицевого нерва при герпетической 
инфекции, вызванной ВПГ 1 типа, 2 – герпети-
ческой инфекцией, вызванной ВЧГ-6 типа. Всем 
больным проводилась топическая диагностика 
поражений лицевого нерва и электронейрогра-
фическое обследование. 

По данным топической диагностики у 
всех 21 больных с herpes zoster oticus выявлен 
супрагеникулярный уровень поражения. У 7 
больных диагностирована сенсоневральная ту-
гоухость с преобладанием нисходящего типа 
аудиограммы. Из 7 больных с поражением ли-
цевого нерва вирусом простого герпеса у 5 вы-
явлен супрагеникулярный уровень поражения , 
у 2- инфрагеникулярный. У 2 больных с пора-
жением лицевого нерва ВЧГ-6 типа выявлен 
инфрагеникулярный уровень поражения. 

 Базовая противовирусная терапия у па-
циентов с герпетическими поражениями череп-
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номозговых нервов должна быть более длитель-
ной, поэтому больные получали ацикловир по 
800мг 4 раза в день в течение не менее 20 дней. . 
Дегидратационная терапия осуществлялась в 
течение 5-7 дней. Для восстановления нервной 
проводимости использовался ингибитор аце-
тилхолинэстеразы – нейромидин.  

Из 21 больных с herpes zoster oticus пол-
ноценное восстановление двигательной функ-
ции лицевого нерва достигнуто у 13 улучше-
ние у 5, без эффекта у 3 пациентов. Из 7 слу-
чаев herpes zoster oticus с поражением слухо-
вого нерва выздоровление достигнуто у 3, 
улучшение у 2, без эффекта у 2. Из 5 случаев 
herpes zoster oticus с поражением тройничного 
нерва у 2 больных после курса лечения сохра-
нялись тригеминальные боли, что вероятно 

связано с развитием синдрома постзостерной 
невралгии.  

Из 7 больных с поражением лицевого 
нерва вирусом простого герпеса 1 типа у 6 дос-
тигнуто выздоровление, у 1 улучшение. У 2 
больных с поражениями лицевого нерва, вы-
званными ВГЧ-6, достигнуто выздоровление. 

В заключении следует отметить, несмотря 
на то, что в последние годы лечение данной па-
тологии стало намного более успешным, благо-
даря появлению современных противогерпети-
ческих препаратов, комплексного подхода и 
профилактики рецидивов, поражения черепно-
мозговых нервов герпетической этиологии мо-
гут закачиваться стойкими необратимыми изме-
нениями, связанными с процессами демиелини-
зации нервных волокон.  

 
© К.А.Никитин, Д.А. Котельникова, Е.М.Бачегова, 2008  
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ  
СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА 

 

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) явля-
ется самостоятельным полиэтиологическим за-
болеванием со сложным патогенезом.  

По данным литературы из 5-8% населе-
ния, имеющих нарушения слуха, 74-75% стра-
дают сенсоневральной тугоухостью. Более по-
ловины из них находятся в работоспособном 
возрасте. 

Причины, которые вызывают СНТ, мно-
гочисленны и многообразны. К основным отно-
сятся:  

- Инфекционные заболевания (грипп, 
ОРВИ, инфекционный паротит, сифилис и др.); 

- Сосудистые расстройства (гипертониче-
ская болезнь, вертебробазилярная дисциркуля-
ция, церебральный атеросклероз); 

- Стресс, механическая, акустическая и 
баротравмы; 

- Ототоксическое воздействие ряда лекар-
ственных препаратов, промышленных и быто-
вых веществ.  

Однако большинство авторов едины в 
том, что сосудистый фактор является если не 
основным, то ведущим в развитии СНТ любой 
этиологии. 

На наш взгляд, возникновение острой со-
судистой СНТ является поводом для обследова-
ния пациента в направлении исключения латен-

тного течения патологических процессов, спо-
собных привести к серьезным и даже угрожаю-
щим жизни состояниям (острый инфаркт мио-
карда, ишемический и геморрагический ин-
сульт). Из этого следует, что таким больным 
перед определением тактики лечения, необхо-
димо провести комплексное обследование с 
участием терапевта, рентгенолога, невролога, 
окулиста и ЛОР врача. В план обследования 
необходимо обязательно включить исследова-
ние свертывающей системы крови, контроль 
АД, ЭКГ, определение состояния глазного дна, в 
некоторых случаях МРТ - при подозрении на 
невриному 8-й пары и ультразвуковую доплеро-
графию сосудов головы и шеи, которая позволя-
ет выявить признаки нарушения кровотока в 
вертебральнобазилярном и каротидных бассей-
нах, затруднение венозного оттока и ликворную 
гипертензию, что позволяет назначить адекват-
ную комплексную этиопатогенетическую тера-
пию. На эффективность последней существенно 
влияет время, прошедшее от начала заболева-
ния. Выделяют эффективный период (3-5 дней), 
неопределённый (1-12 недель) и неэффективный 
или малоэффективный (3 месяца и более).  

Принципы консервативного лечения при 
острых гемодинамических вариантах тугоухос-
ти включают: 
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1. Коррекция системной артериальной 
гипертензии. 

2. Гемодилюция. 
3. Антиоксиданты. 
4. Сосудорасширяющие препараты. 
5. Дегидратационные средства. 
6. Антикоагулянты. 
7. Иммобилизация шейного отдела по-

звоночника. 
8. Охранительный слуховой режим. 
В ЛОР-клинике ЗГМУ за последние 3 го-

да находились на стац. лечении 698 больных с 
СНТ (острая-407, хроническая-291) в возрасте 
от 20 до 60 лет-416, старше 60-282 пациента. Из 

них сосудистый генез при острой СНТ выявлен 
у 264 больных. Из приведенных данных видно, 
что удельный вес острой СНТ сосудистого гене-
за составляет 65% и страдают ею в основном 
люди работоспособного возраста. Всем пациен-
там проводилось комплексное обследование с 
обязательной экстра- и интракраниальной до-
плерографией и консультацией специалистов 
смежных специальностей. После чего назнача-
лась этиопатогенетическая терапия, которая в 
большинстве случаев, при своевременной гос-
питализации больных, приводила к восстанов-
лению слуха либо к значительному его улучше-
нию.  

 
© М.И. Никулин, И.М. Никулин, 2008 
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ПРЕПАРАТИ НЕЙРО-НОРМ І ЕНЕРГОТОН В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
ХВОРИХ ГОСТРОЮ НЕЙРОСЕНСОРНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ,  

ЯКА УСКЛАДНИЛА ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 
 

Гострий гнійний середній отит особливо 
інфекційного ґенезу перебігає з ураженням зву-
косприймаючого апарату. В зв’язку з цим важ-
ливе значення має клінічне, отоскопічне, аудіо-
логічне обстеження для як найшвидшого вияв-
лення невриту слухового нерву. 

Метою нашого дослідження була оцінка 
клінічної ефективності препаратів Нейро-Норм і 
Енерготон в схемах комплексного лікування 
пацієнтів гострою нейросенсорною приглухува-
тістю, яка ускладнила гострий середній отит. 

В нашій клініці усім хворим проводиться 
отоларингологічний огляд, проведення акумет-
ричних досліджень (проба Вебера, Рінне, Шва-
баха, Желе, Федеріче, Бінга). В клініці є аудіо-
метричний кабінет, де проводится тональна по-
рогова та надпорогова аудіометрія.  

В призначенні лікування ми враховували 
етіологію, тривалість, вік, супутні захворювання 
і використовували наступні принципи: антибак-
теріальна терапія, дезінтоксикаційна терапія 3-5 
днів (реамберін, реасорбілакт), дегідратаційна 
терапія 3-4 дні, вітамінотерапія (Неуробекс), 
препарати, що покращують обмінні процеси у 
внутрішньому вусі (Рибоксин, Мілдронат), пре-
парати, що покращують провідність по слухо-
вому нерву (Прозерин чи Дибазол), ноотропний 
препарат в комбінації з цинаризином - Нейро-
Норм та Енерготон.  

Комбінований препарат Нейро-Норм міс-
тить 0,4 г пірацетаму і 0,025 г цинаризину. По-
кращує мозковий кровообіг та метаболізм нер-
вової тканини, чинить судинорозширюючу, но-
отропну та антигіпоксичну дію при захворю-
ваннях ЦНС, перешкоджає агрегації активова-
них тромбоцитів, зменшує збудливість вестибу-
лярного апарату. Інтенсифікує біосинтез ДНК і 
фосфоліпідів, гліколітичні процеси та утиліза-
цію глюкози, підвищує концентрацію АТФ, 
стимулює інтегративну діяльність головного 
мозку, сприяє консолідації пам’яті. Компоненти, 
які входять до складу препарату, потенціюють 
дію одне одного, не посилюючи при цьому ток-
сичні ефекти.  

Препарат Енерготон містить 0,02 г триме-
тазидину дигідрохлорид. Має антигіпоксичну та 
антиангінальну дію. В отоларингологічній прак-
тиці застосування триметазидину покращує пе-
ренесення вестибулярних проб, підвищує гост-
роту слуху, усуває шум у вухах і запаморочен-
ня. 

Базова терапія згідно основних принципів 
лікування нейросенсорної приглухуватості три-
вала 10-12 днів в стаціонарі. Після виписки ам-
булаторно хворі отримували Нейро-Норм по 2 
капсули 3 рази на добу і Енерготон по 2 таблет-
ки 3 рази на добу хворі отримували 1-2 місяці. 
Лікувальний ефект оцінювався за 
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суб’єктивними відчуттями хворого, контролю-
вався в динаміці аудіометріями. У хворих на 
гостру нейросенсорну приглухуватість застосу-
вання комбінації препаратів Нейро-Норм і Ене-
рготон покращують функцію слуху і рівноваги, 

знижуючи пороги сприйняття тонів по всій тон-
шкалі і нормалізуючи показники вестибулярної 
функції. 

Результатом лікування, як правило, слу-
гувало значне покращення або видужування. 

 
© О.Г.Плаксивий, І.В. Калуцький, О.Д.Сапунков, А.К.Лісовий, О.О.Плаксива 2008 
 
 
 
 

В.І. ПОПОВИЧ, Д.Т. ОРІЩАК, І.Г. КУПНОВИЦЬКА, З.С. АНДРІЙЦІВ  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

 ВПЛИВ СТАТИНІВ НА СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ 
 

Сенсоневральна приглухуватість (СНП) – 
це поліетіологічне захворювання, в патогенезі 
якого судинні порушення займають одне з осно-
вних місць. Артеріальна гіпертензія (АГ) – час-
тий супутник даної патології, що призводить до 
погіршення мікроциркуляції, спазму, механіч-
ного пошкодження стінок судинної частини за-
витка. Даний стан викликає порушення гемоди-
наміки внутрішнього вуха, розвиток гіпоксії і 
прогресуючі дисгенеративні зміни структурних 
елементів слухового аналізатора (Заболотний 
Д.І., Шидловська Т.А.). Слід зазначити, що 
встановлені нові ланки в патогенезі АГ, тісно 
пов’язані з розвитком та прогресуванням атеро-
склерозу. Провідна роль у патогенезі атероскле-
ротичного ураження артерій належить пору-
шенням ліпідного обміну та ліпідному дистрес-
синдрому (Бойцов С.А., 2004). Відомо, що осно-
вними факторами ризику розвитку атеросклеро-
зу є АГ та дисліпідемія. АГ пошкоджує судинну 
стінку, що призводить до дисфункції ендотелію, 
ремоделювання, гіпертрофії та атеросклерозу, 
має органопошкоджуючу дію на органи-мішені 
(Поливода С.Н., Соловюк А.О., 2003). Дисліпі-
демія викликає апоптоз клітин судинної стінки, 
що призводить до дисфункції ендотелію та про-
гресування атеросклерозу (Нейко Є.М., Левиць-
кий В.А., Кремінська І.Б., 2005). 

Мета даної роботи – дослідити стан слу-
хової функції та ліпідний спектр крові у хворих 
з АГ до і після прийому статинів. Для вирішен-
ня поставленої мети було обстежено 17 хворих з 
АГ та гіперліпідемією, віком від 46 до 64 років - 
(І група) та 5 практично здорових людей - (ІІ 
група). 

Вивчення функціонального стану слухо-
вого аналізатора проводилось аудіметричним 
методом на апараті МА-31 PRACTITRONIC 
(НДР) в звукоізольованій камері, де рівень шуму 

не перевищує 30 дБ. 
Ліпідний спектр крові характеризували 

вмістом загальних ліпідів, концентрацією в пла-
змі холестерину (ЗХ), бета-ліпопротеїдів (β-ЛП) 
та триацилгліцеридів (ТГ), використовуючи на-
бори «БІО-ЛА-ТЕСТ» LACHEMA»,Чехія). 

Результати вивчення показників ліпідного 
профілю констатував, що в контрольній групі 
рівень β-ЛП становив – 3212,21±276,30; ТГ – 
0,81±0,03; і ЗХ – 4,12±0,16 ммоль/л; 

У групі хворих з АГ – відповідно: β-ЛП – 
5188,60±113,77; ТГ – 1,10±0,03 і ЗХ – 5,8±0,10 
ммоль/л; 

Аналізуючи дані порогової тональної ау-
діометрії в звичайному слуховому діапазоні ча-
стот (125 – 8000Гц) виявлено, що середньоста-
тистичні величини сприйняття звуку та тони у 
звичайному слуховому діапазоні частот у 
5(29%) хворих був підвищеним на частотах 
4000, 6000 та 8000 Гц. У 12 (70%) – 3000, 
4000,6000 та 8000 Гц. 

Всі хворі, крім гіпотензивної терапії 
отримували статини – по 10 мг 1 раз в день. 

Провівши контрольний аналіз ліпідного 
профілю крові та стану слухової функції у даних 
хворих через один місяць, ми відмітили кореля-
тивний зв'язок між зниженням ліпідів та покра-
щенням слухової функції. У 9 хворих спостері-
гали покращення слуху на 5дБ; у 3 хворих на 
10-15 дБ., а у 5 хворих покращення слуху не 
відмічалося. Відповідно у 11 хворих рівень лі-
попротеїдів становив: β-ЛП – 4539,11±110,43; 
ТГ – 0,99 ±003; і ЗХ – 4,9±0,11ммоль/л. У 5 хво-
рих ліпідний профіль залишався практично по-
переднім. 

Отже, на основі проведених досліджень 
можна вважати, що корекція ліпідного профілю 
крові у хворих з АГ призводить до покращення 
слуху. 

 
© В.І. Попович, Д.Т. Оріщак, І.Г. Купновицька, З.С. Андрійців, 2008  
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ЗНАЧИМОСТЬ МИРОВОЗРЕНИЯ ВРАЧА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БОЛЬНЫХ  
С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

«Здоровье – это не отсутствие болезни как 
таковой или физического недостатка, а состоя-
ние хорошего общего физического, умственного 
и социального самочувствия» (из преамбулы 
декларации ВОЗ (Всемирная организация здра-
воохранения)). 

Для оказания помощи больным с сенсо-
невральной потерей слуха существующие мето-
ды терапии в основном потеряли свою актуаль-
ность, или имеют значение их применение в 
раннем периоде патологии. 

Учитывая резистентность к проводимым 
терапиям, большинство специалистов рекомен-
дуют только слухопротезирование, индивиду-
альное обучение или оформление в спец. шко-
лы. Такой пессимистический подход приводит к 
потере мотивации дальнейшего стремления к 
лечению и чревато утяжелением патологическо-
го процесса и приводит к инвалидизации как в 
физической, так и в психической сфере больно-
го. 

Наш многолетний опыт работы позволяет 
считать, что больные с сенсоневральной поте-
рей слуха в большинстве случаев при грамот-
ных и целенаправленных лечебно-реабилита-
ционных мероприятиях поддаются полному вы-
здоровлению, особенно в психическом и соци-
альном статусе не только в остром, но и в хро-
ническом периоде заболевания. 

При этом применяемые методы исследо-
ваний, в том числе тональная аудиометрия и ее 
показатели, не должны быть окончательным 
приговором для дальнейшего решения судьбы 
пациентов, в частности детей. 

Учитывая то, что данная патология нахо-
дится на стыке нескольких медицинских специ-
альностей кроме данных субъективных и объек-
тивных методов исследования, само мировоз-
зрение врача должно позволять получить до-
полнительную информацию о его пациентах. 

Врач, принимая пациента и его близких 
окружающих, путем своих сенсорных воспри-
ятий, данные первичных субъективных и объек-
тивных исследований, становится информатив-
ным и осмысленным через их знания и мировоз-
зрения: в частности психическими представле-

ниями в виде мнемнестических регистраций 
чувств, восприятия ощущения отражающее пси-
хофизический потенциал пациента. Этот про-
цесс способствует в дальнейшем субъективным 
переживаниям и объективной реакции, которые 
остаются в жизни главными источниками полу-
чения информации в социальной микро и мак-
росреде. 

В современных условиях использование 
технических средств, как-то минимизировало 
значимость мировоззрения в диагностике и ока-
зании помощи больным, в том числе и при сен-
соневральном нарушении слуха. 

Ничего не заменит ум врача, его психиче-
ских процессов, талант, которые во многом пре-
восходят технические средства так, как их пока-
затели должны интерпретироваться и получить 
оценку со стороны психического осмысления и 
знания врача. 

На основе своего многолетнего опыта ра-
боты мы с большей уверенностью можем гово-
рить, что больные с 1-2 степенью потери слуха 
могут достичь высоких результатов от прово-
димых им психофизических способов терапии и 
в дальнейшем полного выздоровления. 

У лиц с 3-й степенью потери слуха в 60% 
случаев можно достичь подобных результатов, а 
в остальных случаях можно улучшить их каче-
ство жизни и адаптацию в социальной микро и 
макросреде. 

У лиц с 4-й степенью потери слуха по-
добные улучшения можно достичь только по-
средством сурдотехники, и улучшить социаль-
ную адаптацию, не прибегнув к услугам ради-
кальных методов реабилитации, но этот процесс 
очень трудоемкий, многоэтапный и индивиду-
альный для каждого больного. 

Наш опыт, имеющий более чем тридцать 
лет работы с детьми с органическими наруше-
ниями слухового анализатор, дает основание 
говорить о полной психосоциальной реабилита-
ции больных с сенсоневральными нарушениями 
слуха. При этом показатели субъективных и 
объективных исследований не всегда могут со-
ответствовать их слуховым ощущениям в окру-
жающем мире звуков. 

 
© В.М.Рахманов, Ю.Н.Завалко, Д.И.Клименко, Р.В.Рахманов, А.Г.Щуклина, С.О.Морочковский, 2008  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ У БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

В основе патогенеза сенсоневрального 
нарушения слуха лежат следующие основные 
параметры: явления пренатального, перинаталь-
ного и постнатального дизонтогенеза и патоло-
гия периферических и центральных структур 
слухового анализатора; патология развития цен-
тральных структур слуховых анализаторов, кон-
тролирующих психомоторику и задержка разви-
тия когнитивных процессов. 

Нами разработаны психофизические ме-
тоды, направленные на улучшение когнитивных 
процессов и социального статуса больного. К 
преимуществам метода относится: индивиду-
альный подход; постепенность и последова-
тельность в дозировке поступающих сенсорных 
нагрузок; игровое и свободное общение, заня-
тия, которые повышают мотивацию к выздоров-
лению; социальная направленность метода, 
влияние на семейное и внесемейное существо-
вание пациента; поддерживающего послелечеб-
ного процесса и другие. 

На фоне проводимых терапий у 255 боль-
ных в возрасте от 3-х до 30-ти лет анализ полу-
ченных данных показал следующие результаты: 
в частности у лиц с 1-2 степенью, а так же 3-й 
степенью потери слуха приобретение сенсорных 
навыков происходит в прогрессирующем темпе, 
на фоне еще не окончательного утраченного 
формирования навыков ребенка и начинают ос-
ваивать новые навыки. При этом наступает не 
только нарастание улучшения сенсорной чувст-
вительности, но и нарастание развития психо-
моторики и вестибулярных навыков, в которых 
в дальнейшем при целенаправленном действии 
достигает своего совершенства и привлекая дру-
гие сенсорные навыки. 

У больных с тяжелой формой сенсорной 
потери и остатком слуха исход улучшения проис-
ходит на более низком уровне, в частности по 1-й 
сигнальной системе. Они не могут дифференци-
ровать получение сенсорной информации. Со 
временем активность дифференциации сенсорных 
информаций нарастает на уровне 2-й сигнальной 
системы и наступает фиксированное улучшение и 
приобретение новых сенсорных навыков. 

Очевидно, что дальнейшая реабилитация 
реальна только при перестраивании на уровне 
самого системогенеза пренатального, перина-

тального и постнатального нарушения сенсор-
ной системы. 

По мере развития сенсорных ощущений и 
приобретение новых навыков перевести их на 
другую, более прогностически благоприятную 
закономерность развития у лиц с 1-2 степенью 
потери слуха легко, а при поздних и тяжелых 
формах достаточно трудно. 

Сопоставление полученных клинико-
вегетативных, социально-психологических и 
других данных, в зависимости от степени тяже-
сти утраченных функций, мы выделяем три типа 
течения адаптационно-компенсаторных процес-
сов. Первый тип – прогрессирование течения, 
характеризующееся нарастанием, недостаточно-
стью системы адаптации. Это характерно боль-
ным, перенесшим нейроинфекции с тяжелой 
потерей слуха. Второй тип характеризуется вол-
нообразным течением адаптационно-компенса-
торных процессов с периодической сменой ве-
гетативной и психической регуляции, и харак-
терен для больных с 3-4 степенью потери слу-
ховой чувствительности. Третий тип характери-
зуется регрессированным течением адаптацион-
но-компенсаторных процессов с уменьшением 
дезадаптационных расстройств по мере улуч-
шения слуховой сенсорной чувствительности и 
улучшения социального статуса больного. Этот 
тип характерен для больных с 1-2-3 степенью 
потери слуха. 

Таким образом, полученные данные ука-
зывают, что выраженность внутри и межсис-
темное нарушение (дезинтеграция) лимбико-
ретикулярной компенсации, в частности сен-
сорных процессов (подкорковых-корковых от-
делах), зависят от адаптационной возможности 
и реабилитационной потенции больного и его 
семьи. 

 Применяемые на этом фоне реабилита-
ционные технологии, основанные на афферент-
ной и эфферентной стимуляции сенсорной, пси-
хомоторной функции, должны соответствовать 
функциональным возможностям больного, и 
начаты своевременно. 

 В противном случае можно ускорить 
срыв резервных возможностей, вызвав ускоре-
ние патологического стресса и дальнейшее утя-
желение процесса. 

 
© В.М.Рахманов, Ю.Н.Завалко, Д.И.Клименко, Р.В.Рахманов, 2008  
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ЗНАЧИМОСТЬ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИЗОНТОГЕНЕЗА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БОЛЬНЫМ С  

СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

 Под нашим наблюдением более чем у 
40% больных страдающих сенсоневральным 
нарушением слуха причины заболевания можно 
рассматривать как результат морфо-
функционального дизонтогенеза (как внутриут-
робного), так резидуальный период пренаталь-
ной, перинатальной и постнатальной энцефало-
патии. С этой точки зрения становятся понят-
ными все сложные и разнообразные нарушения 
при данной патологии. 

Накопленное большое количество клини-
ческих и электрофизиологических данных ука-
зывает на особо индивидуальные подходы при 
проведении коррекционных мероприятий дан-
ной категории больных. 

 Наличие выраженных неврологических, 
психотических, непсихотических расстройств 
часто приводит к диагностической путанице и 
затрудняет проведение реабилитационных ме-
роприятий и рекомендаций. Результаты прово-
димых других лечебно-реабилитационных ме-
роприятий на этом фоне не возможно заранее 
спрогнозировать и это приводит к непоправи-
мым морально-психологическим ятрогенным 
последствиям, усугубляя и без того патологиче-
ский слуховой стереотип. 

 Учитывая этиопатогенез и сложности 
клиничных течений заболеваний, в некоторых 
случаях, механизмы сенсорной чувствительнос-
ти у детей могут «созревать» не ранее чем к 4-5 
годам. В этом случае от назначения вспомогате-
льных средств (сурдотехники, слухопротезиро-
вание) следует временно воздержаться, а целе-
сообразно проводить усиленные занятия у де-
фектологов по развитию психомоторики, в час-
тности психоречевого развития больных в сво-
бодном речевом общении. Не менее важное зна-
чение имеет и проблема когнитивной зрелости 
пациента. Недостаточная зрелость когнитивных 
процессов может задержать трансформацию 
сенсорных раздражителей и затруднит диагнос-
тику. 

В зависимости от их конгитивных про-
цессов в возрасте 3-6 лет может формироваться 

физиологическое соответствие психомоторного 
развития и звуковых раздражителей. 

В связи с этим поиски новых подходов и 
технологий должны быть направлены на созре-
вание функциональных возможностей и улуч-
шение социального статуса больного в микро и 
макросреде. В этом лозунг «чем ранее слухо-
протезирование, тем лучше» это более адекват-
но для больных с несложным этиопатогенезом. 
Необходимо четкое и точное диагностирование 
полученных данных. И в зависимости от степе-
ни потери слуховой чувствительности найти 
индивидуальный подход к их адекватному сен-
сорному и психическому потенциалу. 

 Мы считаем, что слухопротезирование 
лиц с I-II степенью потери слуха с выраженны-
ми неврологическими психотическими и непси-
хотическими симптомами должно быть строго 
индивидуальным. При этом рекомендации дан-
ным больным о необходимости или обязатель-
ности слухопротезирования несколько поспеш-
ны. 

 В нашей практике мы встретились с ре-
бенком, у которого при свободном речевом об-
щении восприятие разговорной речи составляло 
более 6-ти метров. Однако при обследовании 
показатели тональной аудиометрии соответст-
вовали II-III степени. Специалисты на основе 
показателей тональной аудиометрии слухопро-
тезировали ребенка и не учитывали его общение 
в социальной среде. После проведенных нами 
реабилитационных мероприятий наступило зна-
чительное снижение порога слышимости и зна-
чительное улучшение слухового общения в со-
циальной среде (более 6 метров). 

 Больным с сенсоневральными наруше-
ниями слуха, с выраженными неврологически-
ми, психотическими непсихотическими расст-
ройствами при назначении средств сурдотехни-
ки необходимо учитывать их сопутствующие 
патологии. Назначение средств сурдотехники 
должно осуществляться после устранения не-
врологических, психических и непсихотических 
расстройств. 

 

© В.М.Рахманов, Д.И.Клименко, Ю.Н.Завалко, Р.В.Рахманов, 2008  
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КРАТКОВРЕМЕННЫЕ СЕНСОРНЫЕ (СЛУХОВЫЕ) ПАРОКСИЗМЫ 
У БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

Среди специалистов, занимающихся про-
блемой медико-социальной реабилитации боль-
ных с сенсоневральными нарушениями слуха, 
растет убеждение о невозможности восстанов-
ления утраченной слуховой функции при хро-
ническом течении заболевания, а значит и каче-
ство их существования без помощи средств сур-
дотехники, рекомендуют оформление в спец. 
школы. 

Для семей возникает очень много про-
блем. Некоторые родители с большим трудом 
добиваются индивидуального обучения или 
оформления в массовые образовательные шко-
лы. Однако в этих школах им уделяется мало 
внимания. Многие сомневаются в их психиче-
ской полноценности, и больные требуют к себе 
особое внимание. 

В этой связи особое уважение и внимание 
заслуживают один из основателей школы-
лечебницы Г.Я. Трошин для обучения и воспи-
тания детей с особыми потребностями, и осно-
ватель коррекционной педагогики В.П. Кащен-
ко. Он так же в детской исключительности, 
кроме биологических причин, видел и социаль-
ный порок общества в целом. Он выступал с 
компромиссным предложением и считал, что 
правильным должен быть, очевидно, принят 
такой выход, когда слепого или глухонемого 
ребенка обучают в спец. школе, остальное время 
дня он имеет возможность проводить в коллек-
тиве нормальных детей.  

С точки зрения нашего многолетнего 
опыта работы понятие «неизлечимость» и «не-
обратимость патологического процесса» – это 
«устаревшая» терминология, которая теряет 
свою актуальность в современной медицине. С 
нашей точки зрения при данной патологии от-
рицание необратимости – это не правильно. В 
природе, в частности человеческом организме, 
на протяжении всего его существования, начи-
ная с рождения до последнего дня жизни, про-
исходит вымирание в дальнейшем восстановле-
ние определенных клеток. 

Вымирание (в частности при неврите VIII 
пар ЧМП) способствует рождению других клеток, 
которые берут на себя функцию компенсации. 

При этом органические изменения пере-
ходят в функциональные. Отрицание этого - это 
противоестественно. В этом отношении отрица-
ние о невозможности излечения сенсоневраль-
ной потери слуха – это неправильно. 

В этом плане мы не можем заглянуть во-
внутрь мозга (в звуковоспринимающие пути, 
как периферические, так и центральные отделы 
слухового анализатора). Что там происходит? 
Это для нас загадка. 

Современная ультрамодная аппаратура, 
исследование и интерпретация их показателей 
не может дать полную информацию о происхо-
дящем в мозге. К сожалению, мы по-прежнему 
основываемся на данных аудиометрических по-
казателях. 

Основные данные – это сам больной, его 
комфортное существование в обществе. Вот на 
этом должна быть обоснована вся реабилитаци-
онная программа больных с сенсоневральной 
потерей слуха. 

Из нашего многочисленного опыта рабо-
ты с больными тяжелыми формами нарушения 
слуха в результате после перенесенных нейро-
инфекций, в 40-50% случаев наблюдается крат-
ковременное восстановление слуха (резкое 
улучшение слуха без видимых причин – 3-5 
сек.) а потом снова слуховое ощущение пропа-
дает. 

Мы их обозначали как кратковременные 
слуховые пароксизмы. И эти явления могут 
вызвать у пациентов испуг, недоумение и дру-
гие субъективные и объективные психические 
и непсихотические, вегетативные реакции. По-
добное явление является прогнотически благо-
приятным. При планомерных реабилитацион-
ных мероприятиях таким категориям пациен-
тов можно помочь, возвратить в нормальную 
социальную среду и улучшить их качество 
жизни. 

При этом следует знать: «Здоровье – это 
не отсутствие болезни, как таковой, или физиче-
ского недостатка, а состояние хорошего физиче-
ского, умственного и социального самочувст-
вия» (из преамбулы декларации ВОЗ (Всемир-
ная организация здравоохранения)). 

 
© В.М.Рахманов, Д.И.Клименко, Ю.Н.Завалко, Р.В.Рахманов, А.Г.Щуклина, С.О.Морочковский, 2008 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ  
У ХВОРИХ З ОДНОБІЧНИМ УРАЖЕННЯМ СЛУХУ 

 

Досконале вивчення стану слухової фун-
кції можливо лише при застосуванні як 
суб’єктивних, так і об’єктивних методів дослі-
дження. За допомогою суб’єктивних методів 
можна визначити ступінь втрати слуху, виявити 
наявність чи відсутність феномена нормалізації 
гучності, порушення розбірливості мови (у ви-
гляді уповільненого нарощування чи парадокса-
льного падіння), мовно-тональної дисоціації.  

Мета даної роботи – підвищення ефекти-
вності діагностики однобічних порушень слуху. 

В даній роботі проведений аналіз показ-
ників розбірливість мови (РМ) в залежності від 
давності захворювання та причини однобічної 
сенсоневральної приглухуватості (ОСНП).  

В загальному вигляді РМ залежить від 
ступеня втрати слуху та причини, яка викликала 
цю патологію. Чим більша втрата слуху, тим 
значніше погіршення розбірливість мови. Ре-
зультати наших досліджень дозволяють виявити 
особливості змін РМ у пацієнтів з різними за-
хворюваннями, які викликали ОНСП. Так, при 
ОСНП інфекційного генезу ми відмічали насту-
пне: при I та II ступенях ОСНП, якщо термін 
захворювання становив від 1 до 5 років розбір-
ливість мови не змінювалась. В подальшому 
(більше 5 років) відмічалось УНРМ при 1 та II 
ступенях, при III та IV показники розбірливість 
мови погіршились з 90 % до 80 % і з 20 % до 0 
%, відповідно, хоча при цьому тональний слух 
залишався незмінним. 

За результатами наших досліджень можна 
зробити наступні висновки. Так у пацієнтів, у 
яких ОСНП виникла внаслідок перенесених ін-
фекційних захворювань показники розбірли-
вість мови на протязі від 1 до 3 років залишали-
ся стабільними, а після 3 років змінювалися не-
значним чином. Тому, лікування таких пацієнтів 
може бути профілактичним, з обов’язковим ау-
діометрчним контролем стану слухової функції 
1 раз в півроку.  

При судинній патології вже в ранні 
строки захворювання (до 1 року) були прита-

манні порушення розбірливість мови у вигляді 
УНПМ, однак при I та II ступенях порушення 
слуху досягалась 100 % РМ. В подальший пе-
ріод (до 3 років) розбірливість мови зменшу-
валась і, наприклад, при III ступені втрати 
слуху змінювалась від 70 до 60 %, а після 5 
років – до 40-10 %. При цьому показники то-
нального слуху залишалися на попередньому 
рівні.  

Майже такі ж показники розбірливості 
мови були і при чмт. На фоні незмінного тона-
льного слуху ми відмічали з плином часу погі-
ршення розбірливості мови. Наприклад, до од-
ного року при III ступені втрати слуху показни-
ки РМ досягали 80 %, до 3 років – 60 %, а після 
3 – 30 %. 

При хворобі Меньєра при II, III та IV сту-
пенях втрати слуху до 1 року відмічалося пору-
шення розбірливості мови у вигляді ППРМ і 
складало 90, 60 та 20 % відповідно, після 1 років 
відмічалося УНРМ і після 3 максимальна розбі-
рливість мови складала при II ступеня ОСНП – 
80 %, при III – 40 % та при IV – 10 %. При цьо-
му з давністю захворювання змінювалися і по-
казники тонального слуху. 

У всіх хворих з невриномою VIII пари 
чмн з самого початку захворювання відмічалося 
порушення РМ у вигляді УНРМ. З часом це по-
рушення становилося більш вираженим і не від-
повідало показникам тонального слуху. Зокре-
ма, при III ступені ОСНП РМ знизилась з 80 % 
до30 % на протязі 5 років. 

Всім цим хворим необхідно проводити 
аудіометричне обстеження не рідше 1 разу на 
півріччя, здійснювати лікувальні заходи, спря-
мовані на збереження стабільного рівня слухо-
вої функції, слухопротезування, а також 
обов’язкового нагляду лікарів отоларинголога, 
невропатолога, нейрохірурга.  

Для того, щоб попередити погіршення 
РМ, забезпечити доступ слухових сигналів до 
головного мозку, всім хворим рекомендовано 
слухопротезування. 

 
© А.І.Розкладка, І.А.Бєлякова, 2008  
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
З ВЕСТИБУЛЯРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ 

 
Властивістю людської особистості, її ва-

жливим показником є неподільне єднання душі 
та тіла, тому подолання однобічного „соматиз-
му” у медицині, являється однією із актуальних 
проблем нашого сьогодення . 

Важливість значення функціональних 
станів хворого полягає в знаннях про його пси-
хічний стан та "внутрішню картину хвороби", 
що дає змогу ефективного дослідження механі-
змів захворювання для ефективності терапевти-
чного процесу.  

Мета нашого дослідження полягала у 
встановленні та оцінці особливостей пережи-
вання функціональних психічних станів та типів 
реагування на власну хворобу хворих з вестибу-
лярною дисфункцією.  

Під нашим спостереженням перебувало 
16 хворих, віковий діапазон від 18 до 72 років, 
серед них 10 жінок та 6 чоловіків, з давністю 
захворювання від чотирьох тижнів до 40 років. 
У всіх хворих виявлена вестибулярна дисфунк-
ція різних ступенів. Хворим було проведено 
аудіо-вестибулометричне обстеження та прове-
дено обов’язкове психологічне дослідження фу-
нкціональних психічних станів. В подальшому 
хворі отримували консервативне медикаментоз-
не лікування.  

 В дослідженні застосовувалися клініко-
психологічні методи: опитувальник Спілберга-
Ханіна, Гіссенський опитувальник, методика 
оцінки суб’єктивного стану "САН", опитуваль-
ник Г. Айзенка, опитувальник визначення типу 
відношення до хвороби – ЛОБИ "Личностный 
опросник Бехтеревского института", за допомо-
гою яких виявляються особливості психічних 
процесів та активні функціональні стани у хво-
рих з вестибулярною дисфункцією. 

За нашими даними у хворих спостеріга-
ються пряма залежність між вестибулярними 
порушеннями й станом психіки. Психологічні 
реакції у хворих виражаються різними психіч-
ними станами, проявляючись психічно адекват-
ними переживаннями, або ж несуть патологічно 
психічний характер, та виражаються в тривож-
них, невротичних чи депресивних станах. 

На фоні вестибулярних порушень, були 
виявлені психічні феномени, що впливали не 
лише на психічний стан пацієнта, але й на внут-
рішню картину вестибулярних порушень: 

1. Тривожне напруження обумовлене, за-
глибленням у власну хворобу 

2. Астенія й неврастенізація, що обумов-

лена реакцією на психічний стан, та на соціальні 
наслідки пов'язанні з втратою працездатності. 

3. Субдепресійні наслідки пов’язаний із 
почуттям безпорадності та непотрібності своїм 
близьким, виражені зниженням самооцінки, без-
сонням, песимістичним настроєм. 

В подальшому процесі дослідження нами 
було проведено ретельний аналіз психології 
хворих, досліджено стан вестибулярної функції, 
що визначався лікарем-отоларингологом за да-
ними анамнезу, враховуючи показники стато-
кінетичної стійкості, реєстрацією позиційного 
чи спонтанного ністагму, та результат оберталь-
ної проби за Barany. 

Перші симптоми хвороби – суб'єктивного 
характеру – проявляються значно раніше ніж 
симптоми виявлені фізичними методами дослі-
дження. Тобто, зрозуміла необхідність своєчас-
ного дослідження психології хворого при ліку-
ванні вестибулярної дисфункції і відновленні 
функціональних параметрів вестибулярного 
апарата. 

 Проведені спостереження дають поняття 
того, що за хворобливим розвитком нашого тіла 
завжди стоїть емоційний стереотип психіки, 
який так чи інакше, але накладає свій відбиток 
на переживання фізичного стану. Підходячи до 
медикаментозного лікування нападів вестибуля-
рної дисфункції потрібно завжди враховуючи 
психологію хворого, що спонукає лікаря-
отоларинголога з великою уважністю і відпові-
дальність відноситися до суб’єктивно-оціночних 
методів діагностування психічних станів у хво-
рих.  

Таким чином, спираючись на дані літера-
тури та світовий досвід ми вважаємо, що на сьо-
годні, дослідження особистісних психічних ста-
нів у пацієнтів із вестибулярною дисфункцією 
дають змогу ефективного комплексного підходу 
до лікування та реабілітації хворих, що забезпе-
чує функціональний результат.  

Отже, реальне життя, впливаючи водно-
час формує здоров'я нашого суспільства. Розла-
ди психоемоційної сфери людини в більшості 
випадків виступають головним чинником вини-
кнення захворювання. Емоційність поведінки 
давить на сприйняття органічних станів хворо-
го, викликаючи різні порушення вестибулярного 
апарату, а психотравмуючі обставини (гострі 
психічні стреси, тривале емоційне навантажен-
ня) негативно впливають на перебіг хвороби та 
ступінь її декомпенсації. 

 
© А.І. Розкладка, Л. М. Вакуленко, І.А. Бєлякова, В.І. Луценко, 2008  
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СЛУЧАЙ НЕЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО МАСТОИДИТА МЕТОДОМ 
ТРАНСМАСТОИДАЛЬНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

 

Мастоидит является одним из частых ос-
ложнений острого гнойного среднего отита 
(ОГСО), и составляет в среднем 7-8% по отно-
шению ко всем больным с ОГСО (Eur J Pediatr, 
2007).  

Неэффективность консервативной тера-
пии мастоидитов связана с неэффективным дре-
нированием и аэрацией полостей среднего уха, 
недостаточным поступлением и депонировани-
ем лекарственных препаратов непосредственно 
в очаге воспаления, а именно в клетках сосце-
видного отростка. Традиционно выполняемая 
при мастоидитах операция – антромастоидото-
мия – травматична, поэтому она в нашей клини-
ке практически не выполняется. 

В ЛОР-клинике Донецкого национально-
го медицинского университета им. М.Горького 
разработан и внедрен в практику метод транс-
мастоидального шунтирования, эффективно 
применяющийся при лечении мастоидитов.  

В данной публикации мы приводим еди-
ничный случай, когда результат операции – 
ТМШ – был неудачным. 

Больная О, 67 лет поступила в ЛОР-
клинику с жалобами на обильное гноетечение из 
правого уха, резкую боль в ухе и заушной об-
ласти справа, особенно в проекции верхушки 
сосцевидного отростка. Болеет в течение трех 
недель. Лечилась консервативно по месту жи-
тельства без положительной динамики. Отоско-
пически – нависание задне-верхней стенки на-
ружного слухового прохода в костной его части, 
обильная оторея, гиперемия барабанной пере-
понки и перфорация в ней. Аудиометрически – 
признаки кондуктивной тугоухости. При импе-
дансометрии – тимпанограмма тип В. Микро-
флора, высеянная из уха – в Staphylococcus 
aureus. Рентгенографически – сосцевидный от-
росток имеет пневматический тип строения. Бо-
лее 2/3 ячеек заполнены патологическим содер-
жимым. Трансмастоидальное шунтирование 
было выполнено больной в первый день посту-

пления в стационар. Операция проводилось по 
стандартной методике (Селезнев К.Г., Сердюк 
С.Н., 2001). При промывании полостей среднего 
уха через шунт, установленный в ячейках сос-
цевидного отростка, было получено гнойное 
отделяемое. После выполнения операции боль-
ная отметила значительное снижение интенсив-
ности боли в заушной области. На 3-4 сутки 
гноетечение из уха значительно уменьшалось. 
На 6-7 сутки от начала лечения у пациентки 
гноетечение из уха прекратилось. На 8 сутки 
отоскопическая картина улучшилась, однако 
сохранялась гиперемия и незначительная ин-
фильтрация барабанной перепонки. Перфорация 
барабанной перепонки закрылась. При послед-
нем промывании перед удалением канюли, па-
тологического отделяемого не получено. Каню-
лю удалили на 9-е сутки от начала лечения. По-
сле удаления канюли у больной сохранялась 
боль в проекции верхушки сосцевидного отро-
стка. На контрольной аудиограмме, выполнен-
ной на 10 сутки, имеется положительная дина-
мика, однако сохраняется кондуктивная туго-
ухость. Мазки из уха на флору – отрицательные. 
Учитывая сохраняющуюся боль в области вер-
хушки сосцевидного отростка, не полную нор-
мализацию отоскопической картины, снижение 
слуха на это ухо было принято решение выпол-
нить операцию антромастоидотомию. Во время 
операции при трепанации сосцевидного отрост-
ка было обнаружено изолированное поражение 
верхушечной клетки – из полости под давлени-
ем выделилось около 0,5 мл густого гноя, сли-
зистая резко гипертрофирована. Остальные 
ячейки сосцевидного отростка были интактны. 

Редкий случай неэффективности трансма-
стоидального шунтирования при лечении мас-
тоидитов обусловлен поражением верхушечной 
ячейки с резкой гипертрофией слизистой обо-
лочки, которая нарушала отток патологического 
отделяемого из данной ячейки.  

 
© К.Г. Селезнев, С.Н. Сердюк, С.А. Долженко, Е.Я Кузьменко, 2008  
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ВИКОРИСТАННЯ ІМПЛАНТІВ СЕРЕДНЬОГО ВУХА VIBRANT SOUNDBRIDGE  
ПРИ РІЗНИХ РОЗЛАДАХ СЕРЕДНЬОГО ВУХА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  

НОВАТОРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ДОСТУПУ ДО КРУГЛОГО ВІКНА 
 

Вступ: Імпланти середнього вуха на сьо-
годні, є одним з альтернативних методів ліку-
вання розладів слуху при важких деструктивних 
станах середнього вуха в ситуаціях коли інші 
методи хірургічної реконструкції або слухові 
апарати є недостатньо ефективні.  

Матеріали і методи: Використання апа-
ратів середнього вуха Vibrant Soundbridge мож-
ливе в пацієнтів після радикальних операцій, 
радикальних модифікованих операцій, при 
складних спайкових процесах середнього вуха, а 
також в ситуаціях коли пацієнт відмовляється з 
різних причин від використання внутрішньову-
шних слухових апаратів або вкладок. Раніше, 
FMT апарату типу Vibrant Soundbridge прикріп-
лювався на слухових кісточках, а вібруючий рух 
сього FMT передавався на кісточки, підсулюю-
чи звуки, що надходили до вуха. Цей метод об-
межувався станами із збереженими слуховими 
кісточками. В нашому центрі ми використовує-
мо новаторський підхід, оминаючи ланцюг слу-
хових кісточок. Оригінальний метод опрацьова-

ний професором Скаржиньскі і базується на 
відповідному розміщенні FMT і безпосередній 
стимулайії мембрани круглого вікна. Завдяки 
безпосередній стимуляції мембрани, одержуємо 
оптимальне підсилення, яке передається на рі-
дини внутрішнього вуха. Vibrant Soundbridge 
можна використовувати в ситуаціях, коли відсу-
тні слухові кісточки, наприклад, після радика-
льних операцій. На сьогодні, в Інституті під спо-
стереженням знаходяться 25 пацієнтів, після 
імплантації середнього вуха імплантом Vibrant 
Soundbridge з безпосередньою стимуляцією 
мембрани круглого вікна.  

Результати і Висновки: В переважній 
більшості випадків одержано значну користь з 
використання апаратів цього типу, це особливо 
цінують пацієнти, котрі не могли використову-
вати слухові апарати, або не мали від них доста-
тнього покращення слуху. Повноцінна кінцева 
оцінка повинна бути підтверджена щонайменше 
тричі в процесі спостереження за цілою групою 
прооперованих пацієнтів.  

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

Г.СКАРЖИНЬСКІ, М.МРУВКА, М.ПОРОВСКІ, Р.БАРИЛАК  
(ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ СЛУХОПОКРАЩУЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ  
НА ПІДСТАВІ МАТЕРІАЛУ БІЛЬШЕ 1900 ВУХ 

 
Мета: 35 тисяч операцій, виконаних про-

тягом 11 років склали надзвичайний матеріал, 
що дозволив створити різноманітні реконструк-
тивні рішення в ділянці середнього вуха, а од-
ночасно вивчити епідеміологічний стан і захво-
рюваність в Польщі. Метою роботи було оціни-
ти різні реконструктивні рішення з використан-
ням аутогенного і аллопластичного матеріалу. 

Методи: Матеріал склав 1924 вух з тер-
міном спостереження не менше 3 років. Створе-
но дві групи: діти і дорослі.Цілий матеріал був 
поділений на підгрупи, враховуючи наступні 
показники: причина хвороби, попередні терапе-
втичні заходи, рівень деструктивних і спайкових 
змін провідникового апарату вуха, тип ауто- і 
аллогенного матеріалу.  

Результати: Результати опрацьовані на 
основі досліджень після 1, 2 і 3 років, згідно з 
стандартами EAONO. 

Висновки: 
1. Раннє виявлення патології середнього 

вуха в наслідок 10-літнього скринінгового об-
стеження, покращує віддалені результати слуху. 

2. Покращення педіатричної, отоларинго-
логічної і аудіологічної опіки в значній мірі 
зменшує ускладнення і погіршення по типу об-
літеруючих змін, таких як тимпаносклероз і ти-
мпанофіброз. 

3. Правильне застосування аутогенного і 
аллопластичного матеріалу для реконструкції 
ланцюга слухових кісточок дає задовільні відда-
лені слухові результати. 

 
© Г.Скаржиньскі, М.Мрувка, М.Поровскі, Р.Барилак, 2008  
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РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОТОСКЛЕРОЗУ У ДІТЕЙ 
 

Мета: Завданням сьогоднішньої праці був 
аналіз результатів слуху після хірургічного лі-
кування отосклерозу в дітей. 

Матеріали і методи: матеріал праці зі-
брано на підставі аналізу історій 87 пацієнтів - 
дітей і підлітків до 18 років, в котрих інтраопе-
раційно підтверджено отосклероз, виконано ста-
педотомію або мобілізацію стремінця. Після-
операційне спостереження тривало не менше 
ніж 36 місяців. У всіх випадках, де була прове-
дена стапедотомія, використано протез з тефло-
новим стовпчиком з розміром, відповідно піді-
браним до місцевих умов. В 13 вухах виконано 
мобілізацію стремінця. Оцінка слуху перед опе-
рацією, після операції і протягом цілого періоду 
спостереження проводилась для частот 500, 
1000, 2000 і 4000 Hz. В 6 вухах виявлено важку 
облітеруючу форму отосклерозу. В 2 вухах од-
ночасно з отосклерозом в барабанній порожнині 
спостерігались маси тимпаносклерозу. Приглу-
хуватість змішаного типу виявлено в 46 вухах, в 

всіх інших випадках – провідникову. Кістково-
повітряний інтервал в середньому становив  
23,6 dB. 

Результати: Зменшення кістково-
повітряного інтервалу до 10 dB після операції 
підтверджено у 85 випадках, що становить 
97,7%. Явище overclosure спостерігалось в 22 
пацієнтів (22 вухах) і максимально становив 
15,2 dB. В середньому, покращення слуху осяг-
нуло 18,4 dB. 2 пацієнтам проведено повторну 
операцію з приводу втрати рухомості протезу. 

Висновки: Тривалі результати лікування 
отосклерозу в дітей і підлітків вказують, що хі-
рургічне лікування є ефективним для цієї групи 
пацієнтів. Крім того, коротко- і довготермінові 
результати слуху в дітей суттєво не відрізня-
ються від результатів у дорослих пацієнтів. 
Зниження аудіометричної кривої кісткової про-
відності і поява вушного шуму вказують на по-
дальший розвиток хвороби, що є показом для 
проведення ранньої стапедотомії у дітей. 

 
© Г.Скаржиньскі, М.Поровскі, Р.Барилак, 2008  
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А.ЛОРЕНС, А.ПЬОТРОВСКА (ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ ЯК МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ  
ГЛИБОКОЇ ВТРАТИ СЛУХУ ПРИ ВАЖКИХ СИНДРОМАХ ВРОДЖЕНИХ ВАД 

 

Вступ: Кохлеарна імплантація є визнаним 
методом реабілітації двобічної сенсоневральної 
приглухуватості важкого ступеню. В ІФПС на 
сьогоднішній день виконано понад 1874 таких 
операцій, завдяки чому Інститут належить сві-
тових лідерів в цій галузі. 

Матеріали і методи: Операція кохлеар-
ної імплантації при вроджених вадах є особли-
вим викликом для спеціалістів з огляду на ана-
томічні аномалії, часто непередбачені навіть 
після виконання детального передопераційного 
радіологічного обстеження. Серед пацієнтів з 
різноманітними вродженими вадами лицевого 
черепу ми відібрали хворих з синдромом Голде-
нхара, Тречер Колінса, П’єр-Робана, а також 
бронхо-очно-лицевим синдромом, як з найбільш 
вираженими анатомічними змінами. Рішення 

про проведення кохлеарної імплантації цим па-
цієнтам іноді є надзвичайно важким. Такі рі-
шення приймаються колективом спеціалістів в 
різних галузях після проведених багаторазових 
обстежень аудіологічних, радіологічних і елект-
рофізіологічних, а також різноманітних консу-
льтацій. Велику роль в прийнятті рішення віді-
грає великий досвід колективу. В цій праці 
представлена тема хірургічних аспектів, можли-
востей кохлеарної імплантації в пацієнтів з 
складними аномаліями лицевого черепу, а також 
вибору імпланта, цінності і обмежень магнітно-
резонансної томографії і комп’ютерної томо-
графії. 

Результати і Висновки: Всіх пацієнтів, 
закваліфікованих для кохлеарної імплантації, 
прооперовано з використанням відповідно піді-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2008 178 

браних електродів різних систем імплантів типу 
Cochlear i Med.El. Результати кохлеарної ім-
плантації багатообіцяючі і виявляють значну 
користь від імплантів. Діагностика і операційне 

лікування повинні проводитись тільки в осеред-
ках що диспонують відповідною терапевтично-
діагностичним запліччям і досвідченими спеціа-
лістами. 

 
© Г.Скаржиньскі, М.Мрувка, М.Поровскі, Р.Барилак, К.Лазецка, П.Соплінські, А.Лоренс, А.Пьотровска,  
2008 
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(ВАРШАВА/КАЄТАНИ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)  

КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ ПРИ ВРОДЖЕНІЙ ВАДІ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА  
ПО ТИПУ СПІЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ (COMMON CAVITY) 

 

Метою цієї роботи є оцінка і аналіз вро-
дженої вади внутрішнього вуха по типу спільної 
порожнини і можливості слухової реабілітації за 
допомогою кохлеарної імплантації. Представля-
ємо досвід Інституту оперативних аспектів і 
принципи післяопераційної електричної стиму-
ляції при вроджених аномаліях слимака цього 
типу. Кохлеарна імплантація на сьогодні є най-
більш ефективним методом реабілітації дітей з 
значною втратою слуху при вродженій дефор-
мації слимака. В більшості спеціалізованих клі-
нік не наважуються на спроби кохлеарної ім-
плантації при складних вадах, особливо в спіль-
ну порожнину, в першу чергу в зв’язку з низь-
кими можливостями стимуляції слухового нерву 
а також високим ризиком післяопераційних 
ускладнень. 

Матеріали і методи: Серед сотень випа-
дків вроджених вад внутрішнього вуха проопе-
рованих в Центрі Слуху і Мови Інституту Фізі-
ології і Патології Слуху, ми відібрали 3 випад-
ки з рідкісною патологією – спільною порож-
ниною (common cavity), важкого порушення 
розвитку внутрішнього вуха. Діагностика і 
кваліфікація пацієнтів проводилась колективом 
спеціалістів різних напрямків на підставі пере-
допераційних радіологічних і аудіологічних 
обстежень, а також результатів електростиму-
ляції слухових нервів, що підтвердило можли-

вість імплантації. Операції проведено у всіх 
випадках стандартним методом через задню 
тимпанотомію з додатковим доступом в бара-
банну порожнину через слуховий хід. Для ім-
плантації використані електроди типу М сис-
теми MED.EL у 2 випадках і електрод типу S 
системи MED.EL у 1 випадку. В післяопера-
ційному періоді виконано контрольну 
комп’ютерну томографію і проводилось спо-
стереження за слуховим розвитком в дітей. 

Результати: В усіх випадках післяопера-
ційний період проходив без ускладнень. Проце-
сор мови був підключений на 12-14 день після 
операції з стабільною електричною стимуляці-
єю, а звукові рeакції відповідали середнім пока-
зникам для імплантованих дітей з нормальною 
анатомією внутрішнього вуха. 

Висновки: Результати представлені в цій 
роботі, демонструють успішну реабілітацію ді-
тей з вродженою аномалією по типу спільної 
порожнини методом електричної стимуляції 
кохлеарним імплантом. Цей метод можна реко-
мендувати як метод вибору при умові викорис-
тання відповідної оперативної техніки і досвіду, 
правильному виборі імпланту і принципах елек-
тричної стимуляції. Навіть важкі порушення 
розвитку внутрішнього вуха не є протипоказами 
для використання імпланту для лікування глу-
хоти. 

 
© Г.Скаржиньскі, М.Мрувка, М.Поровскі, Р.Барилак, А.Лоренс, А.Пьотровска, 2008  
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В.В.СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

К МЕТОДИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОГО НАРУЖНОГО ОТИТА 
 

Поиск оптимальных медикаментозных 
средств для местного лечения диффузного бак-
териального наружного отита, несмотря на оби-
лие предложенных методов терапии, остаётся 
актуальным и в настоящее время.  

Не вызывает сомнения тот факт, что на 
характер возникновения и клинического прояв-
ления данного заболевания определённое влия-
ние оказывает (среди других причин) видовой 
состав микроорганизмов и их вирулентность. 
Вместе с тем, данные на этот счёт неоднознач-
ны. Исследованиями W. Mann и соавторов 
(1983) установлено, что в здоровых наружных 
слуховых проходах преобладает грамположи-
тельная смешанная флора, а при воспалитель-
ных процессах – грамотрицательная. При этом 
особое доминирующее значение при рецидиви-
рующих наружных отитах и мареотитах приоб-
ретает Pseudomonas aeruginosa. I. Brook (1981) в 
посевах из наружного слухового прохода 72 
больных среди большого разнообразия микро-
организмов (122 аэроба и 15 анаэробов) чаще 
всего обнаруживал стафилококки (78,8%), а 
В.В. Березнюк и соавт. (2007) в подавляющем 
большинстве случаев высевали стрептококки 
(75%). 

Приведённые выше результаты свиде-
тельствуют о полимикробной флоре при данном 
заболевании и указывают на наметившуюся 
тенденцию к изменению видового состава воз-
будителей.  

Принципы и методы лечения диффузного 
наружного отита хорошо известны. Вместе с 
тем, широкое применение для местного воздей-
ствия на очаг поражения антибиотиков приво-
дит к возрастанию резистентности к ним, что 
побуждает использовать для этой цели альтер-
нативные применяемым препараты, обладаю-
щие многофакторными патогенетическими 
свойствами и устойчивых к существующим ме-

ханизмам резистентности (Р.Н. Джонс, 1999), и 
даже альтернативные радикальные методы ле-
чения.  

Так, M.M. Paparella, M.V. Goycoolea 
(1981), если наружный отит в течение несколь-
ких лет не поддаётся консервативному лечению, 
с успехом применяют пластику наружного слу-
хового прохода свободным кожным трансплан-
татом, взятым с предплечья. При этом поражён-
ную кожу слухового прохода и наружный эпи-
дермальный слой барабанной перепонки удаля-
ют, а костную часть слухового прохода расши-
ряют бором.  

В наших наблюдениях для местного при-
менения у 17 больных с диффузным бактери-
альным наружным отитом в возрасте от 11 до 63 
лет мы использовали «Мараславин» 
(«Sopharma», Болгария). Мужчин было 8, жен-
щин – 9. Диагноз подтверждён клинико-
бактериологическими исследованиями. 

«Мараславин» - препарат природного 
происхождения, оказывает выраженное проти-
вовоспалительное действие, обладает бактерио-
статическим эффектом по отношению к наибо-
лее часто высеваемым микроорганизмам, спо-
собствует заживлению тканей. Он с успехом 
применяется при лечении амфодонтоза и воспа-
лительных заболеваниях околоносовых пазух. 

При первом осмотре, после тщательного 
туалета наружного слухового прохода, вводили 
на 30 минут турунду, смоченную в растворе 
«Мараславина», а после её удаления закапывали 
по 5 капель 3-4 раза в день. 

Выздоровление наступило у 94,1% боль-
ных на 5-10 день от начала терапии. 

Полученные результаты подтверждают 
эффективность местного применения «Марасла-
вина» при воспалительных заболеваниях, что 
позволяет рекомендовать его для использования 
в клинической практике. 

 
© В.В.Скоробогатый, 2008  
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А.О.СКОРОХОДА, Л.А.МИРОНЯК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ МРТ ДІАГНОСТИКИ АКУСТИЧНИХ НЕВРИНОМ  
 

Акустична невринома є доброякісною пу-
хлиною вестибулярної порції кохлеовестибуля-
рного нерва. Частота складає 8-10% всіх інтрак-
раніальних пухлин та 80-90% пухлин цистерни 
м/м кута. Найчастіше пухлини є односторонні-
ми, в 5% випадків вони білатеральні та асоцію-
ються з нейрофіброматозом, тип II. Симптом і 
захворювання залежать від розмірів новоутвору. 
Класичним проявом акустичної невриноми є 
прогресуюча сенсоневральна приглухуватість. 
Ріст пухлини в проекцію цистерни м/м кута ви-
кликає компресію трійчастого нерву, півкулі 
мозочку, стовбура мозку, при її великих розмі-
рах виникає оклюзія лікворних шляхів на рівні 
водоводу мозку та великого потиличного отвору 
при вклиненні мигдаликів мозочка. Клінічно 
виявляються симптоми ураження V-XI пар че-
репно-мозкових нервів, підвищення внутріш-
ньочерепного тиску, порушення чутливості, ко-
ординації. За локалізацією акустичні невриноми 
розділяють на три основні категорії: 1) інтрака-
нальні – розташовані в межах внутрішнього 
слухового проходу; 2) інтра-екстраканальні – 
розташовані як у внутрішньому слуховому про-
ході, так і в цистерні м/м кута; 3) екстраканальні 
– походять із тієї частини нерву, що проходить в 
цистерні м/м кута (В.Н. Корниенко, И.Н. Про-
нин, 2006). До появи МРТ, методами візуальної 
діагностики акустичних неврином були КТ та 
рентгенографія скроневих кісток, при яких важ-
ливою ознакою було розширення внутрішнього 
слухового проходу. З відкриттям явища магніт-
ного резонансу, метод МРТ зайняв провідне мі-
сце в діагностиці патологічних процесів ЗЧЯ, 
що представляло складнощі для КТ через наяв-
ність артефактів від кісткових структур. МРТ 
забезпечує високу контрастність між м’якими 
тканинами, спинномозковою рідиною, мозком, 
черепно-мозковими нервами та судинами, воло-
діє можливостями мультипланарності без зни-
ження якості зображення.  

Матеріали та методи. Методом МРТ бу-
ло обстежено 46 пацієнтів у віці від 8 до 67 ро-
ків (18 чоловіків та 28 жінок) з акустичними 
невриномами. Обстеження проводилися на апа-
раті Magnetom Vision Plus (Siemens, Німеччина) 
з напругою магнітного поля 1,5Т в стандартних 
послідовностях з отриманням серій зрізів тов-

щиною 3 мм; в 40 випадках застосований конт-
растний засіб. 34 пацієнтам виконане прицільне 
обстеження мостомозочкового кута та внутріш-
нього вуха за допомогою програми CISS 3 D 
(Casselman J .W., 1993).  

Результати. У 40 пацієнтів (87,0%) вияв-
лені однобічні невриноми VIII нерву, в 6 
(13,0%)– двобічні в рамках нейрофіброматозу II 
типу. Діагностовано 8 (17,4%) інтраканальних, 
30 (65,2%) інтра-екстраканальних та 6 (13,0%) 
екстраканальних акустичних неврином. Інтен-
сивність МР сигналу залежала від наявності 
кист, ділянок некрозу, крововиливів. В режимі 
Т2 пухлини мали гіперінтенсивний, в Т1 – ізоін-
тенсивний мозковій речовині МР сигнал (у разі 
крововиливу – гіперінтенсивний); в 14 випадках 
(30,4%) по периферії пухлини виявлено арахно-
ідальну кисту. Про позамозкове походження 
пухлини свідчив симптом «лікворної щілини». 
Після застосування контрастної речовини від-
значалось інтенсивне гетерогенне накопичення 
інтраканальною та екстраканальною порціями 
пухлини, в 3 випадках виявлене накопичення КР 
оболонками мозку (“ dural tail sign ”). Викорис-
тання програми CISS 3 D , яка володіє комбіна-
цією високих контрастності та розрізнення (то-
вщина зрізу 0,69 мм ), у 34 пацієнтів дозволило 
детально візуалізувати черепно-мозкові нерви у 
внутрішньому слуховому проході, які, на фоні 
гіперінтенсивного МР сигналу від спинномоз-
кової рідини, визначалися у вигляді лінійних 
тяжів гіпоінтенсивного МР сигналу, при цьому 
диференційовано візуалізувалися лицевий, при-
сінковий та завитковий нерви. При пухлинному 
ураженні нерва відмічалося зниження інтенсив-
ності МР сигналу від нього порівняно з інтакт-
ною стороною за рахунок наявності додаткового 
утворення: у 8 (23,5%) випадках інтраканально-
го, в 26 (76,5%) – інтра-екстраканального, діа-
метром від 1,0 до 3,5 см , що викликав компре-
сію мозочку, стовбура мозку та IV шлуночка.  

Висновки. МРТ із спеціальними методи-
ками є високоінформативним методом неінвази-
вної діагностики акустичних неврином, що за-
безпечує детальну оцінку особливостей патоло-
гічного процесу, відношення його до мозкових 
структур ЗЧЯ, що є визначальним для вибору 
тактики ведення пацієнтів.  

 
© А.О.Скорохода, Л.А.Мироняк, 2008  
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Ю.О.СУШКО, О.М.БОРИСЕНКО, Н.С.МІЩАНЧУК, Г.С.ПОЛІЩУК, І.А.СРЕБНЯК  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ФУНКЦІЇ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 
 

Парези та паралічі лицевого нерва (ЛН) 
зустрічаються практично з однаковою частотою 
(13-24 випадків на 100 тис. населення) у різних 
країнах світу. При цьому страждають такі важ-
ливі для життя функції: міміка обличчя, дренаж 
та продукція сльози, функція ока, продукція 
слини, ковтання, мова. Косметичні порушення, 
що часто виникають через виражену дисфунк-
цію мімічних м’язів обличчя, призводять до тя-
жких психо-емоційних розладів. Вони відбива-
ються на життєдіяльності (спілкування, навчан-
ня), знижуючи якість життя. Враховуючи тісний 
анатомічний зв’язок лицевого нерва з структу-
рами зовнішнього, середнього та внутрішнього 
вуха, можуть бути виділені його ураження, ви-
кликані травматичним переломом пірамідки 
скроневої кістки, новоутвореннями вуха і осно-
ви черепу, а також хірургічними втручаннями 
при них. Порушення функції ЛН може проявля-
тись різно – від парезу однієї гілки до паралічу 
всіх гілок, викликаючи парез чи параліч міміч-
ної мускулатури відповідної половини обличчя. 
Клінічна картина ураження ЛН, як відомо, за-
лежить як від рівня, так і від ступеню порушен-
ня провідності. Часто виникають складності у 
діагностиці парезів різного прояву, особливо 
при визначенні топіки ушкодження ЛН. Віднов-
лення функції ЛН залежить не тільки від мето-
дів, але також від термінів початого лікування.  

У зв’язку з цим проблема підвищення 
якості діагностики та лікування хворих з різною 
патологією ЛН продовжує залишатись в ото-
нейрохірургії актуальною, як з медичного, так і 
соціального боків.  

Алгоритм діагностики порушень ЛН, 
який запроваджено у відділі мікрохірургії вуха 
та отонейрохірургії державної установи “Інсти-
тут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка 
Академії медичних наук України” базується на 
вияснення детальних скарг хворого, даних ана-
мнезу захворювання та анамнезу життя, даних 
загальноклінічного обстеження, ЛОР-огляду, 
комплексної клінічної і нейрофізіологічної діаг-
ностик порушень ЛН до лікування (консервати-
вного, хірургічного або комбінованого), а також 
клінічного і нейрофізіологічного контролю піс-
ля лікування у динаміці. 

Клінічний огляд ЛН складається із дослі-
дження наявності логофтальма чи часткових 

змін очної щілини, порушень сльозовиділення, 
наявності сухості роговиці, змін роговичного 
рефлексу, згладженості лобної складки, визна-
чення стану порушень слиновиділення із ушко-
дженого боку у порівнянні із здоровою части-
ною обличчя. 

Крім того, необхідно визначити зміни 
смакової чутливості передніх 2/3 язика, провес-
ти хімічну густометрію, а також наявність змін 
температурної, больової, тактильної чутливості 
шкіри ушкодженої частини обличчя, зон вушної 
раковини і зовнішнього слухового проходу (зо-
ни Рамсей Ханта). Слід враховувати наявність 
геміспазмів, синкінезій, контрактур мімічних 
м’язів та їх прояв у спокої, при помірному та 
максимальному зусиллях, визначити наявність 
опущення кута рота та згладженість носо-губної 
складки. В обов’язковому порядку треба визна-
чати наявність гіперакузії, стан мигального та 
мандибулярного рефлексів. 

Для дослідження стану мімічних м’язів об-
личчя слід проводити електроміографію (ЕМГ), 
при якій враховуються М-відповіді мм. frontalis, 
orbicularis oculi, orbicularis оris i manдibularis при 
стимуляції гілок ЛН нерву та тригемінального 
рефлексу при іпси- та контралатеральній стимуля-
ції. Реєстрацію стану вищеназваних м’язів можна 
проводити на електроміографі (ЕМГ) фірми “Біо-
медіка” (Італія) або на інших електроміографах за 
загальноприйнятою методикою.  

Хворому з патологією ЛН необхідно про-
вести МРТ та КТ головного мозку. Його також 
повинен проконсультувати терапевт, офтальмо-
лог і невропатолог.  

Після проведення клінічного обстеження 
та ЕМГ-дослідження функції ЛН для визначен-
ня ступеню дисфункції ЛН користуємося між-
народною класифікацією Наuse-Brackmann 
(1985). Ця класифікація зручна для наукових 
розробок та практичних цілей клінічної меди-
цини.  

За цим алгоритмом у нашому відділі об-
стежено 95 пацієнтів, у яких виявлені порушен-
ня функції лицевого нерва різного ступеню про-
яву. Із них 59 хворих були з пухлиною яремного 
гломусу класу С та D, 24 – з акустичною неври-
номою II-III ступеню, 7 – із холестеатомою пі-
рамідки скроневої кістки, 5 – з травматичним 
ушкодженням пірамідки скроневої кістки.  

 
© Ю.О.Сушко, О.М.Борисенко, Н.С.Міщанчук, Г.С.Поліщук, І.А.Сребняк, 2008  
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Ю.А.СУШКО, О.М.БОРИСЕНКО, И.А.СРЕБНЯК (КИЕВ, УКРАИНА) 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОСТНОИНТЕГРИРОВАННОГО ИМПЛАНТИРУЕМОГО 
УСТРОЙСТВА ВАНА (COCHLEAR AG) 

 

 Применение костноинтегрированного 
имплантируемого устройства ВАНА позволяет 
провести реабилитацию слуха в случаях выра-
женной кондуктивной или смешанной тугоухо-
сти. Кандидатами для проведения оперативного 
лечения с применением этого устройства явля-
ются пациенты с врожденными аномалиями 
развития наружного и среднего уха – микро-
тия/анотия и атрезия наружного слухового про-
хода, синдром Третчер-Коллинз (височно-
нижнечелюстной дизостоз) либо приобретен-
ными заболеваниями – болезнь трепанационной 
полости у пациентов хроническим гнойным 
средним отитом после перенесенной неэффек-
тивной санирующей операции. Аудиологиче-
ским критериями для проведения операции яв-
ляются усредненные пороги восприятия костно-
проведенных звуков в диапазоне речевых частот 
до 45 дБ при разборчивости речи выше 60 % и 
средние пороги восприятия воздушнопроведен-
ных звуков до 60 дБ. 

Пациентка Ж.., 9 лет страдает врожден-
ной аномалией развития наружного и среднего 
уха – двусторонняя микротия и атрезия наруж-
ных слуховых проходов. В возрасте 6 и 7 лет 
оперирована в отделении тимпанопластики – 
производилась пластика наружного слухового 
прохода слева и тимпанопластика на левом ухе, 

а затем, с интервалом в 1 год, реоперация (меа-
токонхопластика) в связи с рестенозом наруж-
ного слухового прохода. С раннего детского 
возраста пользуется бинаурально слуховым ап-
паратом с костным телефоном. При появлении 
симптомов повторного стенозирования наруж-
ного слухового прохода принято решение про-
ведения операции с применением имплантируе-
мого устройства ВАНА (Сосhlear AG). Опера-
ция проводилась в один этап с формированием 
кожного лоскута на верхней ножке в заушной 
области слева и вживлением титанового стерж-
ня в височную кость под общим обезболивани-
ем. В ближайшем и отдаленном послеопераци-
онном периоде осложнений не отмечалось. Ак-
тивация имплантируемого устройства произве-
дена через 6 недель после проведения операции. 
При исследовании слуха в свободном звуковом 
поле пороги звукопроведения и звуковосприя-
тия соответствуют норме. Субъективно отмеча-
ет более качественное восприятие звуков с при-
менением процессора Divino по сравнению со 
слуховым аппаратом с костным телефоном. В 
настоящее время обучается в массовой школе, 
является лучшей ученицей начальных классов, 
неоднократным победителем городских поли-
тематических олимпиад и конкурсов чтецов го-
рода. 

 
© Ю.А.Сушко, О.М.Борисенко, И.А.Сребняк, 2008 
 
 
 
 

 

Ю.О.СУШКО, І.А.СРЕБНЯК, О.М.БОРИСЕНКО, Л.О.ДАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ХОЛЕСТЕАТОМИ 

 

З анатомічної точки зору в кістковій тка-
нині виділено дві основні частини – органічну 
та мінеральну. Органічна складова кістки скла-
дається з трьох компонентів: клітин (остеоблас-
тів, остеоцитів та остеокластів), в яких знахо-
дяться фосфоліпіди, протеїн, нуклеопротеїн, 
калій та частково магній; колагенових та елас-
тичних волокон, які вміщують в собі амінокис-
лоти, сульфати та фосфати; склеючої або цемен-
туючої речовини, яка складається, в основному, 
із гексоз у вигляді мукополісахаридів та різно-

манітних сукупностей гексоз та протеїна у ви-
гляді глікопротеїна. 

Мінеральна складова кісткової тканини, в 
свою чергу, складається із двох частин:  

1) – кристалічного компоненту, який 
представляє собою кристали гідроксиапатиту з 
основною хімічною формулою [CaOH·Ca 
4(PO4)3]2;  

2) – некристалічного мінерального ком-
поненту. 

Як відомо, кісткова тканина аналогічна 
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природньому фосфату-оксиапатиту. Тому слід 
вважати, що фосфатна частина кістки, яка вмі-
щує іони PO4

3-, при інфрачервоній спектроскопії 
буде давати смуги поглинання, які співвідно-
сяться частотам коливання даного іона. Будь яка 
зміна будови або міцності зв’язків змінює час-
тоти коливання і відносно цьому будуть зміщу-
ватися полоси інфрачервоного спектру молеку-
ли. Зміщення полоси можливі також за рахунок 
зміни оточення молекули, в наших випадках – 
іону PO4

3- в кристалі фосфату. В інфрачервоно-
му спектрі кістки виявляються інтенсивні смуги 
поглинання, які зв’язані валентними коливан-
нями з іоном PO4

3- в області 900-1500 см-1 та 
500-650 см-1 (деформаційні коливання) та смуги 
поглинання аніона СO3

2- - 880, 1430 та 1460 см –

1, а також смуги поглинання, які відносяться до 
коливань білкової частини кістки (1660, 1540, 
1240 см –1). 

Спектрографічні дослідження нами вико-
нувалися на базі Інституту фізики напівпровід-
ників у відділі фізико-технологічних проблем, 
провідникової та інфрачервоної технології.  

Інфрачервону спектроскопію було прове-
дено на препаратах кісткової тканини хворих із 
холестеатомою середнього вуха (підлегла кістко-
ва тканина 25 хворих з інкапсульованою холесте-
атомою та 10 – з інвазивною холестеатомою). 

При дослідженні фрагментів підлеглої до 
холестеатоми кістки за допомогою методу інфра-
червоної спектроскопії встановлено, що у випад-
ках з інкапсульованою холестеатомою відносне 
зменшення фосфатів пов’язано із зниженням ін-
тенсивності полоси 1030 см-1 , в окремих випад-
ках аж до її зникнення, а збільшення інтенсивно-
сті полос в зоні білків обумовлено підвищенням 
вмісту амідних груп I, II, III. У випадках з інвази-
вною холестеатоми спостерігалось повне руйну-
вання оксиапатиту з переходом останнього в мо-
нофосфат, в результаті чого в спектрі з’являлася 
чітка полоса в ділянці 880 см-1 .  

Отримані дані підтверджують теорію де-
струкції підлеглої до холестеатомного матриксу 
кістки, руйнівні зміни якої більш виражені при 
інвазивній формі холестеатоми з повною дезор-
ганізацією її мінерального складу. 

 
© Ю.О.Сушко, І.А.Сребняк, О.М.Борисенко, Л.О.Дарчук, 2008  
 
 
 
 

И.К.ТАГУНОВА, С.М.ПУХЛИК, А.В.АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ КЕЛОИДОВ МОЧКИ УХА 
 

Образование грубых рубцов является од-
ним из распространенных осложнений у пациен-
тов с повреждением кожи. К отоларингологам 
часто обращаются пациенты с жалобами на обра-
зование грубых келоидных рубцов в области моч-
ки уха, шеи, на лице. Несмотря на наличие много-
численных способов консервативной терапии (лу-
чевая терапия, местное применение стероидных 
препаратов), наиболее эффективным пока остает-
ся хирургический метод, особенно в отношении 
келоидных рубцов. Простое иссечение келоида 
стимулирует добавочный синтез коллагена и по-
вышает риск возникновения ещё более крупного и 
деформированного келоида, поэтому должно до-
полняться рациональным введением стероидов, 
дозированным давлением, радио- и рентгентера-
пией. Следует помнить, что введение стероидов в 
зону повреждения может привести к атрофии ко-
жи, гипопигментации, возникновению телеанги-
эктазий. Для лечения келоидов с успехом приме-
няется криодеструкция.  

Под нашим наблюдением находилось 11 
пациентов с келоидными изменениями мочки 

уха, у которых достаточно успешно применя-
лось комплексное лечение: криовоздействие, 
местное введение препарата Лонгидаза, аппли-
кации Куяльницкой грязи.  

У всех пациентов отмечено значительное 
улучшение, что проявлялось в следующих пока-
зателях: уменьшении размера рубца и деформа-
ции кожи в зоне рубца, стихании болевых ощу-
щений, парестезии, зуда, нормализации окраски 
рубца, выравнивании рубца по отношению к не-
измененной коже. У 4-х пациентов с остаточной 
рубцовой деформацией в комплексном лечении 
нами использовалась пелоидотерапия. Химиче-
ские компоненты лечебной грязи угнетают по-
лимеризацию коллагеновых волокон. В результа-
те снижается коллагенпродуцирующая функция 
фибробластов, происходит перестройка неструк-
турированного коллагена грануляционной ткани 
и формируются эластические рубцы.  

Полученные результаты позволяют реко-
мендовать предложенный метод для широкого 
внедрения в практику врачей отоларингологов, 
косметологов. 

 
© И.К.Тагунова, С.М.Пухлик, А.В.Андреев, 2008  
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А.М.ТАЛЫШИНСКИЙ, А.А.АББАСОВА (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) 

РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ 
 

Слуховая функция играет ведущую роль в 
формировании второй сигнальной системы – 
речи. Нарушение слуха у детей в раннем возрас-
те приводит к серьезным отклонениям в рече-
вом развитии, формировании интеллекта и лич-
ности ребенка в целом (Ковшенкова Ю.Д., 1996; 
Hayes D., 1999; Щетинина Ю.В., 2002). 

Дети с нарушением слуха, по данным ли-
тературы, составляют 1,5-6 на 1000 живорож-
денных (Parving A., 1993). Установлено, что у 
82% детей с тугоухостью и глухотой патология 
развивается на первом году жизни, то есть до 
развития речи или в период ее становления, из 
них у 38,5% детей нарушения слуха возникают в 
перинатальном или неонатальном периоде (За-
горянская М.Е. и др., 1997). Таким образом, 
почти половина всех случаев нарушений слуха у 
детей носит врожденный характер или возника-
ет на первом месяце жизни. 

Прогноз дальнейшего развития детей оп-
ределяется степенью тяжести и сроком обнару-
жения дефекта. Поэтому чрезвычайно важным 
является выявление нарушений слуха в первые 
месяцы жизни ребенка. Это обеспечит возмож-
ность раннего начала абилитационных меро-
приятий (Леонгард Э.И.,1999; Чухалдина Ф.А. и 
др., 1998; Meyer С. et al.,1999). 

В ранней диагностики врожденных и при-
обретенных нарушений слуха имеются сущест-
венные сложности. Опыт клиницистов зарубеж-
ных стран показывает, что эффективным мето-
дом является популяционный скрининг новоро-
жденных при помощи объективных методов 
исследования, что сопряжено с большими фи-
нансовыми расходами. На сегодняшний день в 
Азербайджане система диагностики, к сожале-
нию, не обеспечивает своевременного выявле-
ния патологии слухового анализатора. Пробле-
ма оптимизации диагностических способов с 
целью своевременного выявления нарушений 

слуха у детей остается чрезвычайно важной. В 
литературе отмечено, что особенностью пора-
жения органа слуха у детей раннего возраста 
является сочетанное воздействие факторов рис-
ка на слуховой анализатор. Обнаружение пред-
полагаемых факторов риска в диагностическом 
поиске является одним из направлений в реше-
нии данной проблемы. Исходя из этого, мы про-
водили обследование детей для определения 
преимущественных факторов риска и своевре-
менного выявления нарушения слуха. 

Нами было проведено обследование 246 
детей в возрасте до 1,5 года. У матерей был соб-
ран подробный анамнез, а детям проводилась 
регистрация задержанной вызванной отоакусти-
ческой эмиссии (ЗВОАЭ). ЗВОАЭ применялась 
во время их естественного сна или спокойного 
бодрствования. Среди обследованных детей у 
шести была диагностирована тугоухость. В ка-
честве факторов риска мы рассматривали сле-
дующие: у 2 – сочетание близкородственного 
брака с цитомегаловирусной инфекцией матери, 
у 1 – сочетание резус-конфликта и гемолитиче-
ской болезни новорожденного, у 1 – тяжелый 
токсикоз беременности, у 1 – асфиксия новоро-
жденного в результате обвития пуповины во-
круг шеи. В анамнезе у одного ребенка факторы 
риска не обнаружены. У девяти детей с нор-
мальными показателями ЗВОАЭ в анамнезе вы-
явлены различные факторы риска. 

Таким образом, результаты проведенных 
исследований в Азербайджане показали, что 
вкупе с описанными в литературе факторами 
риска развития врожденной тугоухости, в боль-
шинстве случаев нарушения слуха у детей 
встречается в близкородственных браках. 

До организации популяционного аудиоло-
гического скрининга необходимо у каждого но-
ворожденного при наличии фактора риска при-
менять объективные методы исследования слуха. 

 
© А.М.Талышинский, А.А.Аббасова, 2008  
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(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ІНТРАТИМПАНАЛЬНЕ ВВЕДЕННЯ КОРТИКОСТЕРОІДІВ В КОМПЛЕКСНОМУ 
ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ 

 
Метою дослідження було підвищення 

ефективності лікування дітей з гострою та хро-
нічною сенсоневральною приглухуватістю за 
рахунок використання в комплексному лікуван-
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ні інтратимпанального введення препаратів кор-
тикостероїдних гормонів.  

Під нашим наглядом знаходилось 67 дітей 
з сенсоневральною приглухуватістю та глухо-
тою (37 жіночої та 30 чоловічої статі) віком від 
4 до 18 років. 47 пацієнтів (14 – з гострою та 33 
з хронічною СНП, з них 12 із стабільною та 21 з 
прогресуючою формами захворювання) склали 
основну, а 20 (всі з хронічною СНП) – контро-
льну групи. Гострим вважали процес, якщо від 
виникнення скарг на погіршення слуху до звер-
нення в клініку пройшло не більше 21 доби.  

Перед початком лікування у хворих про-
водили ЛОР-огляд, суб’єктивну аудіометрію, 
отоакустичну емісію, реєстрацію КСВП, імпе-
дансометрію. 

Терапію починали із застосування дезін-
токсикаційних (реосорбілакт 150-250 мл в/в 
крап.), дегідратаційних (сечогінні) та кортико-
стероїдних препаратів на протязі 3-х діб. Після 
цього переходили до медикаментів, що покра-
щують кровообіг та метаболічні процеси у нер-
вовій тканині, вітаміни, біостимулюючі та анти-
холінестеразні препарати, фізіотерапію. Це 
отримували всі пацієнти на протязі до 20 діб.  

Паралельно з цим хворим основної групи 
з першої доби проводили шунтування барабан-
ної порожнини і щоденно на протязі 5 днів 1 раз 
на добу заповнювали cavum tympani 30 мг (1,0) 
розчина преднізолона, чи 4 мг (1,0) дексамета-
зона. 

Статистичну обробку результатів прово-
дили за допомогою критерію t Вілкоксона та 
критерія U Вілкоксона-Манна-Уітні. 

Аналіз результатів лікування із застосу-
ванням інтратимпанального введення кортико-

стероїдів засвідчив достовірне зниження порогів 
звукосприйняття на всіх обстежуваних частотах 
у дітей з гострою СНП. При цьому у 79 % спо-
стережень слух нормалізувався, а у 21 % - по-
кращився.  

Включення до схеми лікування хворих з 
хронічною СНП інтратимпанального введення 
кортикостероїдних препаратів також достовірно 
знижувало пороги звукосприйняття у дітей ос-
новної групи в порівнянні з контрольною. При 
чому при прогресуючій сенсоневральній при-
глухуватості зниження порогів звукосприйняття 
на частотах 250 Гц, 500 Гц, 4000 Гц и 8000 Гц 
було достовірно більше ніж у хворим із стабіль-
ним зниженням слуху. В цілому покращення 
слуху спостерігали у 46 % спостережень про-
гресуючої СНП і тільки у 19 % - з стабільною 
течією захворювання. Покращенням вважали 
зниження порогів сприйняття звуку на трьох і 
більше частотах не менше ніж на 5 дБ, або по-
яву сприйняття “нової” частоти. 

Повторне обстеження проведено у 1 з 13 
пацієнтів (21 спостереження) через 6 місяців – 8 
дітей, 4 місяці – 4 дитини, 2 місяці 1 дитина. 
Отриманий після лікування позитивний “слухо-
вий” ефект зберігався у 12 чоловік (19 спосте-
режень), а у одного (2 спостереження) через 4 
місяці слух погіршився з приводу чого проведе-
но повторний курс лікування, який знову сприяв 
покращенню слуху.  

Таким чином, включення в комплексне 
лікування інтратимпанального введення корти-
костероїдних гормонів дає можливість значно 
підвищити ефективність лікування хворих з гос-
трою та прогресуючою формою хронічної СНП. 

 
© Г.Е.Тімен, В.М.Писанко, Л.І.Кобзарук, Б.М.Миронюк, В.В.Кобзарук, С.П.Чубко, 2008  
 
 
 
 
 

Г.Е.ТІМЕН, В.І.ЦИМБАЛЮК, А.О.БЄЛОУСОВА, П.В.ВІННІЧУК, Л.А.КУДЬ,  
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 ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ТРОФІНА ТА ГЛУТАРШГІНА НА МОФОЛОГІЧНИЙ СТАН 
ВНУТРІШНЬОГО ВУХА ТА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ СЕРЕДНЬОГО ВУХА 

 

Лікування хворих із сенсоневральною 
приглухуватістю, а, особливо, з її тяжкими фор-
мами, як правило, є мало або зовсім неефектив-
ним. Однак, в останні роки перспективним, на 
наш погляд, виглядає можливість використання 
в комплексній терапії таких пацієнтів стовбуро-
вих клітин та різних біологічно активних речо-
вин. 

Метою даної роботи стало вивчення 
впливу трофіна і глутаргіна, при їх інтратим-
панальному введенні, на стан слизової оболо-
нки барабанної порожнини та на структури 
внутрішнього вуха статевозрілих морських 
свинок. 

Препарат глутаргін являє собою сполу-
чення аргініну та глутамінової кислоти. Ці ре-
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човини відіграють важливу роль у забезпеченні 
біохімічних процесів нейтралізації і виведення з 
організму високотоксичного метаболіту обміну 
азотистих речовин до – аміаку. Лікарська форма 
трофіну є комплексом біологічно активних во-
дорозчинних молекул з ембріональної нервової 
тканини людини 4-6 тижнів гестації. Він явля-
ється біологічним стимулятором клітинних про-
цесів, має здатність посилювати репаративні 
процеси в нервовій тканині та запобігати деге-
неративним змінам при ураженнях нервової 
тканини. 

Введення вищеназваних лікарських пре-
паратів в барабану порожнину морських свинок 
можливо інтра- та транстимпанальним шляхами. 
Останні у даного виду тварин технічно не прос-
тий, оскільки їх слуховий прохід вузький та зви-
вистий, а відстань між барабанною перетинкою 
і медіальною стінкою барабанної порожнини – 
мала. Крім того, введення препаратів досить 
часто ускладнюється гострим гнійним середнім 
отитом. 

В зв’язку з цим нами вибрана інтратимпа-
нальна методика, яка проводилась під етамінал-
натрієвим наркозом шляхом трепанації були за 
допомогою бормашини. Контролем були інтак-

тні вуха та вуха тварин, яким таким же чином 
вводили 0,9 % розчин натрію хлориду. 

Через 72 год після втручання, морські 
свинки виводились із експерименту, а видалені 
блоки середнього та внутрішнього вуха прохо-
дили наступні етапи підготовки: фіксування, 
декальцинації, обезводнення та просочування. 
Гістологічні зрізи забарвлювали гематоксиліном 
та еозином та вивчали в світлооптичному мікро-
скопі. 

Огляд 350 гістологічних препаратів до-
зволив зробити нам наступні висновки:  

1. Запропонована методика по вивченню 
дії лікарських засобів на тваринах шляхом їх 
інтратимпанального введення являється ефекти-
вною. 

2. Оцінка впливу лікарських речовин на 
слизову оболонку середнього та на структури 
внутрішнього вуха відносно подвійного контро-
лю з використанням 0.9 % розчину натрію хло-
риду та інтактного здорового вуха відповідає 
критеріям доказової медицини. 

3. Доведено, що одноразове введення 
трофіна і глутаргіна не впливає негативно на 
морфологічний стан структур внутрішнього та 
середнього вуха експериментальних тварин. 

 
© Г.Е.Тімен, В.І.Цимбалюк, А.О.Бєлоусова, П.В.Віннічук, Л.А.Кудь, Б.М.Миронюк, І.В.Кузик, 2008  
 
 
 
 
 

О.В.ТИТАРЕНКО, С.М.ПУХЛИК, В.С.ЛИСОВЕЦКАЯ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

УШНАЯ БОЛЬ НЕУШНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Ряд заболеваний, сопровождающихся во-
зникновением боли в области наружного и сре-
днего уха нередко симулируют отиты. При этом 
боль иррадиирует по чувствительным ветвям, 
иннервирующим как ухо, так и окружающие его 
анатомические образования. Отсутствие воспа-
лительных изменений в ухе и снижения слуха 
заставляет проводить детальное обследование 
пациентов. 

Мы наблюдали 92 пациента, которые пер-
вично обратились с жалобами на боль в ухе. На-
иболее часто встречалась иррадиация болей в 
ухо при поражениях органов, иннервируемых 
языкоглоточным и блуждающим нервами. В 6 
случаях мы наблюдали ее при хроническом тон-
зиллите, ангине Симановского-Венсана (2), при 
опухолевых процессах гортани, глотки, корня 
языка (12), шейных лимфаденитах (6), туберку-
лезных язвах гортани (2), эзофагите (1). Участие 
этих нервов в образовании барабанного сплете-

ния и иннервации слухового прохода обуслав-
ливала частоту иррадиации боли при патологии 
верхних дыхательных путей.  

Невралгическая тригеминальная боль в 
ухе чаще всего диагностировалась при патоло-
гии зубочелюстной области, особенно затруд-
ненном прорезывании зуба мудрости (7), язвен-
ном стоматите (3), невралгии крылонебного уз-
ла при хроническом гнойном гайморите, воспа-
лении решетчатого лабиринта, основной пазухи, 
носоглотки, резких искривлениях носовой пере-
городки (17), кариесе зубов и неправильном 
прикусе (5). У 8 пациентов причиной иррадиа-
ции боли в ухо служила первичная или вторич-
ная невралгия n. auriculotemporalis, возникшая 
на фоне воспаления нижнечелюстного сустава, 
околоушной слюнной железы, регионарного 
лимфаденита. Провокацией усиления или воз-
никновения этой боли было, как правило, раз-
жевывание твердой пищи. При пальпации осно-
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вная точка болезненности определялась кпереди 
и кверху от наружного слухового прохода и 
усиливалась при движении нижней челюсти. 
Характер боли зависел от вызывающей ее пато-
логии. Если при тригеминальной невралгии на-
блюдалась сильная «стреляющая» боль, то при 
раздражении IX, X пар черепномозговых нервов 
чаще встречалась ноющего характера боль с 
превалирующей иррадиацией в ухо, нередко 
ощущение жжения в ухе.  

 При обследовании 8 больных выявлена 
постгерпетическая невралгия, что подтвержда-
лось данными вирусологического обследования 
больных. Как правило, пациенты этой группы 
накануне обращения перенесли вирусную инфе-
кцию, а 5 из них – герпетический средний отит, 
после которого сохранялся длительный болевой 
синдром без выраженной воспалительной реак-
ции в ухе. Причем, пациенты отмечали различ-
ный характер боли в ухе: 3 из них – постоянную 
ноющую, 2 – приступообразное течение, 3 – 
ощущение периодических «прострелов» в ухе. 
У 2 пациентов превалирующей жалобой была 
гиперсенситивность кожи слухового прохода, 
попытки очистки слухового прохода приводили 
к активации болевого синдрома.  

У 1 пациентки с рассеянным склерозом 
отмечалась постоянная боль в области лица, 
обоих ушей, сопровождавшаяся подергиванием 
мышц лица и вестибулярными расстройствами. 
При поражении корешков шейного отдела по-
звоночника (С2-С4) в 12 случаях наблюдалась 
боль по заднему краю сосцевидного отростка 
(n.occipitalis minor) или по нижней стенке слу-
хового прохода (n.auricularis magnus). Гиперес-
тезия и зуд слухового прохода в 2 случаях на-
блюдалась при истерии.  

При отсутствии явной патологии со сто-
роны уха необходимо проводить тщательное 
обследование верхних дыхательных путей, шеи 
и слуховой функции. Ошибки диагностики в 
данных случаях нередко служат причиной от-
сутствия адекватной терапии воспалительных 
процессов верхних дыхательных путей, онколо-
гических заболеваний, назначения необосно-
ванного курса антибиотикотерапии, местного 
противовоспалительного лечения. Устранение 
причины, а также назначение нестероидной 
противовоспалительной, противовирусной те-
рапии, кортикостероидов, антиконвульсантов, 
антидепрессантов, физиотерапии устраняло му-
чительные симптомы заболеваний.  

 
© О.В.Титаренко, С.М.Пухлик, В.С.Лисовецкая, 2008 
 
 
 
 
 

В.Н.ШАПОВАЛОВ, И.В.СТЕРИОНИ, О.Н.СОЛОМЕНЦЕВА (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕНИЕ СЕКРЕТОРНОГО ОТИТА ПО МАТЕРИАЛАМ ЛОР-ОТДЕЛЕНИЯ  
3-Й ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г.ЛУГАНСК 

 

В период с 2007г. по 2008г. в ЛОР-
отделении на стац. лечении находилось 44 детей 
с секреторным отитом в возрасте от 2 до 12 лет. 
Мальчиков – 28 (63,6%), девочек – 16 (36,4%). С 
односторонним поражением 6 (13,6%) детей, 
двусторонним – 38 (86,4%). У всех детей в 
анамнезе отмечался острый средний отит после 
перенесенных ОРВИ, ОРЗ, гриппа. Длитель-
ность заболевания составляла от 2-3-х до 4-5 
недель. Как правило, дети поступали в ЛОР-
отделение обследованными. Основной жалобой 
при поступлении: снижение слуха на одно или 
оба уха. На аудиограммах – снижение слуха по 
типу нарушения звукопроведения. Костно-
воздушный разрыв 20-25-35 дб. по всей тон 
шкале. Снижение слуха: шёпотная речь – от 0 до 
1-2 м; разговорная речь 5-6 м. При импедансо-
метрии чаще определяется тимпанограмма типа 
В (Jerger,1970). Акустический рефлекс отсутст-

вует. В носоглотке у детей определялись адено-
идные вегетации ІІ–ІІІ ст. Всем детям под об-
щим эндотрахеальным наркозом проводилась 
тимпанопункция. Барабанные полости промы-
вались раствором флуимуцила антибиотика 
1:1,5. Часть густой слизи вымывалась в носо-
глотку, часть в наружный слуховой проход. 

По общепринятой методике под общим 
наркозом с применением шпателя-роторасшири-
теля проводилась аденотомия. В послеопераци-
онном периоде назначался 2% р-р протаргола в 
нос, рапидол, эриус, витамины. Через 3 дня про-
водилась акуметрия, аудиометрия, импедансо-
метрия. Слух восстановился до нормы у 42 детей 
(95,5%). 2-м (4,5%) детям проводилась повторная 
тимпанопункция в течение первой недели. 

Таким образом, проводя одновременно 
тимпанопункцию и аденотомию у детей с секре-
торным отитом, мы восстанавливаем слуховую 
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функцию у ребёнка и санируем носоглотку. 
Выводы: 1) при тимпанопункции для про-

мывания барабанной полости при секреторном 
отите целесообразно применять раствор флуи-
муцила антибиотика 1:1,5, так как данный пре-
парат содержит муколитик и антибиотик; 2) од-

новременное проведение тимпанопункции и 
аденотомиии у детей с секреторным отитом, 
восстанавливает слуховую функцию, санирует 
носоглотку, что ведёт к сокращению сроков ле-
чения больного. 

 
© В.Н.Шаповалов, И.В.Стериони, О.Н.Соломенцева, 2008  
 
 
 
 
 

Т.В.ШИДЛОВСЬКА, К.Ю.КУРЕНЬОВА, Т.В.ШЕВЦОВА, Т.Ю.ХОЛОДЕНКО,  
Г.С.СЕРБІН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИЯВЛЕННЯ РАННІХ ПОРУШЕНЬ В СТОВБУРОМОЗКОВИХ СТРУКТУРАХ 
СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ХВОРИХ З ПОЧАТКОВОЮ ГІПЕРТОНІЧНОЮ 

ХВОРОБОЮ  
 

Протягом багатьох десятиліть не зменшу-
ється інтерес отоларингологів до вивчення по-
рушень в структурах слухового аналізатора, 
особливо це стосується сенсоневральних розла-
дів. В багатьох роботах описані сенсоневральні 
порушення при гіпертонічній хворобі. Однак, 
ми не знайшли даних стосовно дослідження 
ранніх змін в стовбуромозкових структурах 
слухового аналізатора при початковій гіперто-
нічній хворобі.  

Метою даної роботи стало вивчення по-
рогових, часових та амплітудних показників 
акустичної імпедансометрії та визначення най-
більш інформативних її критеріїв для ранньої 
діагностики порушень в стовбуромозковому 
відділі слухового аналізатора у хворих з гіпер-
тонічною хворобою. Для виконання поставленої 
мети нами були обстежені 60 пацієнтів із почат-
ковою гіпертонічною хворобою та 55 хворих з 
епізодичним підвищенням артеріального тиску. 
Контрольну групу складали 15 здорових норма-
льночуючих осіб віком від 18 до 45 років. Всьо-
го було обстежено 130 осіб 

Динамічна імпедансометрія виконувалася 
на імпедансометрі "Amplaid-720" (Італія), який 
через інтерфейс пов'язаний із РС/ХТ фірми ІВМ 
(США), що дозволяє відображають, накопичува-
ти та оброблять отриману інформацію, а також 
на клінічному імпедансометрі “Siemens SD-30” 
(Німеччина) за стандартною методикою. Аналіз 
кількісних показників АРВМ проводили при час-
тоті стимулюючого сигналу 1 кГц. Слід зазначи-
ти, що показники тимпанометрії, порогові та ча-
сові показники АРВМ у всіх пацієнтів знаходи-
лися в межах норми. Однак, у пацієнтів 1-ї групи 

з початковою гіпертонічною хворобою виявлені 
хоч і незначні, але достовірні зміни в стовбуро-
мозковому відділі слухового аналізатора за да-
ними амплітудних характеристик АРВМ. Так, 
амплітуда АРВМ у хворих 1-ї групи з початко-
вою гіпертонічною хворобою була достовірно 
менша у порівнянні з даними контрольної групи і 
становила відповідно: (0,180±0,012) та 
(0,210±0,003) см3 (t=2,43; p<0,05) при іпсилатера-
льній стимуляції і (0,180±0,008) та (0,200±0,005) 
см3 (t=2,12; p<0,05) – при контралатеральній.  

За даними Andersson (1969), Borg (1973), 
R. Burkey et al. (1996), V. Rawool (1996) та ін-
ших, зменшення амплітуди АРВМ свідчить про 
наявність дисфункції в стовбуромозкових стру-
ктурах слухового аналізатора. Наявність цих 
дисфункцій у хворих з початковою гіпертоніч-
ною хворобою (1 група) була підтверджена і 
часовими характеристиками КСВП, визначени-
ми за допомогою аналізаторної системи МК-6 
фірми „Amplaid” (Італія). При цьому, латентний 
період піку V хвилі КСВП у таких хворих ста-
новив (5,75±0,03) мс, а міжпіковий інтервал - 
(4,07±0,04) мс. 

Отримані дані свідчать про те, що амплі-
тудні характеристики АРВМ можуть виступати 
в якості об’єктивних критеріїв оцінки стану сто-
вбуромозкового відділу слухового аналізатора 
при початковій гіпертонічній хворобі. 

Таким чином, акустична імпедансометрія, 
зокрема амплітудні її характеристики, може бу-
ти застосована для виявлення ранніх порушень в 
стовбуромозкових структурах слухового аналі-
затора у хворих з початковою гіпертонічною 
хворобою. 

 
© Т.В.Шидловська, К.Ю.Куреньова, Т.В.Шевцова, Т.Ю.Холоденко, Г.С.Сербін, 2008  
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Т.А.ШИДЛОВСЬКА, К.В.ОВСЯНИК, М.С.КОЗАК, С.І.ГЕРАСИМЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДО ПИТАННЯ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ 
ГЕМОДИНАМІКИ ТА БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ  

У ХВОРИХ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ НА ФОНІ  
ПОЧАТКОВОЇ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ 

 

Проблема сенсоневральної приглухува-
тості (СНП), частота якої останнім часом, зро-
сла залишається актуальною в сучасній аудіо-
логії (Т.В. Шидловська та співавт., 2006; А.І. 
Розкладка та співавт., 2007 та інші). Згідно да-
них літератури та наших попередніх дослі-
джень доведено, що у розвитку сенсоневраль-
ної приглухуватості значну роль відіграє су-
динний фактор. З іншого боку, поширеність 
цереброваскулярних захворювань за наявності 
гіпертонічної хвороби є основною причиною 
інвалідності та нерідко призводить до незворо-
тних змін (С.М. Віничук, 1999; Т.В. Шидловсь-
ка, Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська, 2006; 
Т.В. Шидловська та співавт., 2007 та інші). Ви-
явлено, що ці захворювання ускладнюють одне 
одного і лікування таких хворих значно склад-
ніше і не завжди ефективне. 

Це обумовлює необхідність удосконалення 
методів діагностики та профілактики сенсонев-
ральних порушень слуху, зокрема судинного ґе-
незу. Тому завданням нашого дослідження було 
вивчення стану біоелектричної активності голо-
вного мозку та церебральної геодинаміки у хво-
рих із сенсоневральними порушеннями слуху на 
фоні початкової гіпертонічної хвороби (ГХ). 

Методика виконання роботи передбачала 
проведення електроенцефалографії (ЕЕГ) та ре-
оенцефалографії (РЕГ) за допомогою 
комп’ютерного електроенцефалографа фірми 
“ДХ-системи”. Для аналізу отриманих даних 
були використані методи математичної варіа-
ційної статистики.  

Нами було проведено обстеження 115 
хворих, які були розподілені на 2 групи в зале-
жності від стану слухової функції та артеріаль-
ного тиску (АТ). До 1 групи увійшли 60 пацієн-
тів із початковою гіпертонічною хворобою, 2 
групу склали 55 хворих з епізодичним підви-
щенням артеріального тиску. 

Проведений порівняльний аналіз показни-
ків ЕЕГ у зазначених групах хворих показав, що з 
прогресуванням СНП та збільшенням значень АТ 
наступає перерозподіл основних ритмів і відміча-
ється зниження представленості альфа – ритму та 
підвищення відсоткового вмісту бета – частот та 
повільнохвильової активності, особливо у хворих 
з тяжким перебігом основного захворювання. 
Нами було виявлено, що по мірі підвищення ар-
теріального тиску та зниження слухової функції, 
відбувається поглиблення змін біоелектричної 
активності головного мозку за даними ЕЕГ, осо-
бливо в лобних та скроневих відведеннях. 

За даними реоенцефалографії (РЕГ), що 
характеризує стан судин головного мозку, най-
більш інформативними показниками для каро-
тидного басейну у обстежених хворих були ана-
кротична фаза РЕГ, дикротичний та діастоліч-
ний індексі, а для вертебрально-базилярного 
басейну – також і реографічний індекс, який 
відображає стан пульсового кровонаповнення. 
Нами було встановлено, що у хворих з пору-
шеннями слуху на фоні початкової гіпертоніч-
ної хвороби мають місце значні зміни церебра-
льної геодинаміки. Ми вважаємо доцільним 
враховувати стан мозкових судин як у вертебра-
льно-базилярній, так і в каротидній системах 
при діагностуванні і лікуванні СНП, звертаючи 
при цьому увагу на наявність ангіоспазму, утру-
днення венозного відтоку, а також стан пульсо-
вого кровонаповнення.  

Врахування змін в показниках ЕЕГ і РЕГ, 
що свідчать про порушення функціонального 
стану мозкового кровообігу та біоелектричної 
активності головного мозку у хворих на СНП на 
фоні ГХ, створює умови для підвищення якості 
діагностики, проведення профвідбору та сприяє 
вибору патогенетично обґрунтованої терапії 
зазначеного контингенту хворих. 

 
© Т.А.Шидловська, К.В.Овсяник, М.С.Козак, С.І.Герасименко, 2008  
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Т.В.ШИДЛОВСЬКА, Т.А.ШИДЛОВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ  
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ 

 

Під сенсоневральною (звукосприймаючою, 
перцептивною) приглухуватістю (СНП) розумі-
ють ураження слухової системи на ділянці від 
рецептора до слухової зони кори головного моз-
ку. СНП – це самостійне поліетіологічне захво-
рювання із складним патогенезом, яке потребує 
комплексного підходу до лікування з 
обов’язковим врахуванням детального аналізу 
всіх доступних діагностичних даних та індивіду-
альної терапії в кожному конкретному випадку. 
Причини, що викликають СНП чисельні і різно-
планові. Однак більшість авторів єдині в тому, 
що судинний фактор є якщо не основним, то 
провідним у розвитку СНП будь-якої етіології. 

Критеріями СНП є визначення порушень 
слуху за типом звукосприйняття. Діагноз цього 
захворювання можна встановити на підставі за-
стосування поряд з доступними загально-
клінічними також інструментальних діагностич-
них методик, серед яких обовязковим є виконан-
ня суб’єктивної аудометрії в повному обсязі. Од-
нак уточнений діагноз з виявленням всіх можли-
вих порушень можна отримати лише при вико-
ристанні повного комплексу існуючих сьогодні 
методів обстеження слухового аналізатора. 

За розвитком симптомів розрізняють: ра-
птову (до 12 годин), гостру (до 1 місяця) та хро-
нічну (понад 1 міс.) СНП.  

Лікування СНП має проводитися з ураху-
ванням всіх відомих ланок патогенезу захворю-
вання, а також стану органів і систем, що 
пов’язані зі слуховою, а при можливості - впли-
вом на етіологічні чинники, із залученням від-
повідних спеціалістів (терапевта, невролога, 
кардіолога та ін.), а також обов’язковим систем-
ним і індивідуальним підходом. При цьому обо-
вязковим є врахування стану церебральної ге-
модинаміки, серцевої діяльності і стану центра-
льної нервової системи (ЦНС). При раптовій, 
гострій та прогресуючій СНП медична допомога 
повинна надаватись лікарем-отоларингологом в 
умовах стаціонару (від районного рівня до спе-
ціалізованих науково-лікувальних установ). При 
хронічній СНП лікування частіше можна прово-
дити амбулаторно, або у денному стаціонарі. 
При наявності ускладнень, прогресуванні захво-
рювання - лікування проводиться стаціонарно. 
Загальні підходи до курсу лікування мають пев-
ні особливості в кожному випадку, в залежності 
від етіології і стану хворих. В лабораторії про-
фесійних порушень голосу та слуху Державної 

установи „Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка АМНУ” розроблено ком-
плекс лікувально-діагностичних заходів при 
СНП. Так, серед діагностичних заходів при 
СНП, на нашу думку, доцільно проводити на-
ступні: загальноклінічне отоларингологічне об-
стеження, суб’єктивне аудіометричне дослі-
дження; визначення інтенсивності суб’єктив-
ного шуму та його частоти; контроль артеріаль-
ного тиску (до та в процесі лікування), консуль-
тація терапевта, невролога, окуліста (визначення 
стану очного дна), кардіолога, тощо. Також ми 
вважаємо за доцільне проведення імпедансної 
аудіометрії, дослідження слухових викликаних 
потенціалів (КСВП та ДСВП), отоакустичної 
емісії, вестибулометрії. Важливим також є до-
слідження стану ЦНС за даними електроенце-
фалографії (ЕЕГ), мозкового кровообігу за да-
ними реоенцефалографії (РЕГ) та ультразвуко-
вої допплерографії судин голови та шиї, серце-
вої діяльності за даними ЕКГ. Також признача-
ється загальний аналіз крові, визначення рівня 
глюкози в крові, кількості тромбоцитів, коагу-
лограма. В окремих випадках хворі направля-
ються на МРТ головного мозку і консультують-
ся нейрохірургом або отоневрологом.  

Із лікувальних заходів при сенсоневраль-
ній приглухуватості застосовуються препарати з 
урахуванням етіопатогенетичних механізмів 
захворювання. Так проводяться: дезінтоксіка-
ційна терапія (з цих заходів починається курс 
лікування при наявності ознак інтоксикації), 
судинна терапія: спазмолітичні препарати (при 
наявності спазму та підвищеного тонусу мозко-
вих судин), препарати, які стабілізують АТ, 
препарати, які покращують мозковий кровообіг; 
протизапальна, десенсибілізуюча, антибактеріа-
льна терапія (у разі наявності запального проце-
су, розвитку СНП на фоні ГРВІ, ГРЗ). У випадку 
гострої СНП ефективним є ендауральний елект-
ро- та фонофорез з стрептокіназою, гепарином. 
Доцільним, на нашу думку, є призначення пре-
паратів, які сприяють покращенню функціона-
льного стану ЦНС (церебролізин, ноотропіл, 
актове гін та ін.), заспокійливих засобів (персен, 
ново-пасіт, настоянка півонії, фітосед, тощо). 
При необхідності і відсутності протипоказань 
застосовуються ЛФК, масаж, водні процедури. 

Курс лікування триває не менше 3-х тиж-
нів, зазвичай 1-1,5 міс.  

Хворі на СНП потребують спостереження 
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за станом слухової функції двічі на рік, періоди-
чно необхідно проведення підтримуючого курсу 
лікування (1 раз на рік). При загостреннях і про-
гресуванні СНП – проведення курсу лікування 

обов’язкове. Реабілітація слухової функції для 
забезпечення соціальної адаптації пацієнтів у 
випадках вираженої втрати слуху досягається за 
рахунок слухопротезування. 

 
© Т.В.Шидловська, Т.А.Шидловська, 2008 
 
 
 
 
 

Ф. ЮРОЧКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ЗАХИЩЕНИЙ ЦЕФТРІАКСОН У ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО  
СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ 

 

Гострий середній отит належить до одних 
із найчастіших хвороб дитячого віку. В частині 
випадків його можна лікувати без антибіотиків, 
проте випадки середньої важкості та важкі ви-
падки потребують застосування антибіотиків. 
Для цього дуже часто отоларингологи викорис-
товують цефтріаксон, який вважають одним із 
найуспішніших парентеральних цефалоспори-
нів. Проте нині відомо, що цефтріаксон дещо 
зменшує свою ефективність за рахунок бета-
лактамазної резистентності ключових патогенів.  

Нині ця проблема подолана. Бета-
лактамазна активність збудників інактивується 
інгібіторами. І в Україні вже доступний перший 
захищений цефтріаксон –– це його комбінація з 
інгібітором бета-лактамази сульбактамом під на-
звою Сульбактомакс. Препарат зберігає прекрас-
ний спектр активності цефтріаксону, який додат-
ково захищений інгібітором бета-лактамази. 

В нашій лікарні виконано апробацію Су-
льбактомаксу у лікування гострих середніх оти-
тів у дітей в умовах стаціонару. В апробації 
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 за-
стосуванням постійних внутрішньовенних анти-
біотиків. Застосування катетерів дуже зручне – 
введення ліків простіше, а діти таке введення 
переносять дуже добре.  

Попередні результати вказують, що Суль-
бактомакс є дуже ефективним антибіотиком у 
лікуванні важчих гострих середніх отитів в умо-
вах стаціонару. При порівнянні з внутрішньо-
венним цефтріаксоном він показує більшу ефек-
тивність та забезпечує дещо швидше одужання 
у таких пацієнтів. 

 
© Ф. Юрочко, 2008 
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ  
ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  

 
 

Р.А.АБИЗОВ, А.О.БЄЛОУСОВА, Н.В.ШИНГІРЕЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ М’ЯКИХ ТКАНИН  
ШИЇ ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

 

Для профілактики післяопераційних 
ускладнень необхідно забезпечити мінімальну 
ступінь хірургічної травми (ощадливе втручання 
на тканинах, використання атравматичного шо-
вного матеріалу), попередження інфікування 
рани, запобігання натягу країв рани швами, 
ішемії, дегідратації тканин. Можливість розвит-
ку післяопераційних ускладнень залежить також 
від тривалості хірургічного втручання. 

Розробка нових методик для удоскона-
лення хірургічного втручання є актуальним пи-
танням на теперішній час. Сучасні високотехно-
логічні засоби розрізу та коагуляції тканин до-
зволяють не тільки оптимізувати процес опера-
ції, але й попередити розвиток післяопераційних 
ускладнень. 

В нашій клініці впроваджується методика 
хірургічного лікування хворих на рак гортані за 
допомогою електрозварювальних технологій, 
принципово доведена по ініціативі академіка 
Б.Е.Патона співробітниками Інституту електро-
зварки ім. Е.О.Патона НАН України в 1993 році. 
Операції виконуються за допомогою електозва-
рюваьного комплексу. Сутність способу зварю-
вання тканин дещо нагадує біполярну коагуля-
цію, але з деякими відмінностями. Між двома 
електродами подається струм з різними хвильо-
вими характеристиками в певній модуляції, в 
результаті чого тканини “зварюються”, але за-
лишаються практично живими, без утворення 
коагуляційного струпу. Це здійснюється завдяки 
механізму протеїн – асоційованої електротермі-
чної адгезії тканин.  

Досліджується зміни, що виникають в 
м’яких тканинах шиї під дією електрозварюва-
льного апарату. 

При морфологічному дослідженні вида-
лених фрагментів м’яких тканин було виявлено: 
процес зварювання середніх по діаметру артерій 
м’язового типу людини призводить до повного 

закриття їх просвіту. Зовнішня оболонка судин, 
що складається із пухкої волокнистої тканини, 
знаходиться в зоні температурного режиму 50-
600С, в наслідок чого відбувається коагуляція 
зовнішніх колагенових волокон із утворенням 
крихких гомогенних мас, що потім частково 
відторгаються або щільно прилягають до повер-
хні судин. Внутрішні волокна зберігають про-
дольну орієнтацію, спостерігається незначне їх 
розволокнення. Середня судина оболонка скла-
дається із шару гладком’язових клітин. В деяких 
зовнішніх ділянках клітини мають пікнотичні 
ядра, повздовжня орієнтація клітин порушена, 
та основна маса клітин зберігає звичайну мор-
фологічну структуру. Краї внутрішньої оболон-
ки артерії щільно прилягають один до одного, 
закриваючи просвіт судини. Це явище на наш 
погляд, зумовлене механічним стисканням су-
дини браншами електрозварювального апарату 
та склеюванням ендотеліального шару фібри-
ном, що утворюється при механічній та терміч-
ній дії на плазму крові. При використанні елект-
розварювального апарату в м’язовій тканині 
розтин супроводжується коагуляцією та фраг-
ментацією м’язових волокон на глибині 0,03-
0,07 мм. До цієї зони прилягають м’язові волок-
на з явищами некробіозу шириною 0,5-0,7 мм, 
що характеризуються зпакуванням волокон, їх 
гіперхромією, утворенням гомогенного конгло-
мерату із хаотично розташованими пікнотични-
ми ядрами. Глибше поступово гіперхромія зме-
ншується, в м’язових волокнах диференціюють-
ся міофібріли з подовженими ядрами. 

Враховуючи вищезгадане, можна сказати, 
що запропонований метод електротермоадгезії 
забезпечує надійний судинний гемостаз з мор-
фологічно та функційно життєздатною судиною 
культею; застосування з метою розсікання тка-
нин не призводить до глибоких некротичних 
змін. 

 
© Р.А.Абизов, А.О.Бєлоусова, Н.В.Шингірей, 2008  
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Р.А.АБИЗОВ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Н.В.ШИНГІРЕЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ, ЯКІ ПІДЛЯГАЛИ  
ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО 

АПАРАТУ ЕК-300М1 
 

Злоякісні новоутворення верхніх дихаль-
них шляхів являють собою досить поширену 
патологію, яка охоплює 8-10 % від усієї онколо-
гічної. Основним видом радикального хірургіч-
ного втручання є ларингектомія. Фізичні методи 
в хірургії застосовуються досить широко. Відо-
мі способи використання звичайної елекрокоа-
гуляції, ультразвукового, лазерного та плазмо-
вого скальпелю. На теперішній час розробка 
нових методик, що удосконалюють хірургічне 
втручання є актуальним питанням. 

В ЛОР-клініці НМАПО з травня 2006 ро-
ку до теперішнього часу оперативні втручання у 
хворих на рак гортані проводяться з викорис-
танням електрозварювальних технологій. Під 
спостереженням знаходились 61 хворих, віком 
від 40 до 58 років, які перебували на лікуванні в 
ЛОР-відділенні КОКЛ у 2006- 2008 р.р.. з при-
воду раку гортані та підлягали хірургічному лі-

куванню в об’ємі ларінгектомії. У всіх хворих 
післяопераційний період проходив без усклад-
нень, рани загоювались первинним натягом, 
шви знято на 7-10-й день. 

Досліджувався імунологічний статус хво-
рих до та після оперативного лікування. Отри-
мано наступні результати: при всіх злоякісних 
новоутвореннях спостерігається значна імуно-
депресія, що розвивається в наслідок порушень 
в генетичних структурах основних клітин імун-
ного надзору – лімфоцитів, нейтрофілів, моно-
цитів, а також клітин нелімфоїдного ряду ( Н.М. 
Бережная, В.Ф. Чехун, 2005). В наслідок цих 
порушень репаративні процеси в після операти-
вному періоді у онкологічних хворих протіка-
ють значно повільніше. При застосуванні елект-
розварювальних технологій достовірних змін з 
боку загально імунологічних показників не ви-
явлено. 

 
© Р.А.Абизов, О.Ф. Мельников, Н.В.Шингірей, 2008  
 
 
 
 
 

Р.А.АБИЗОВ, Л.В.САВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕЛЕКТРОАДГЕЗІЯ У БЕЗШОВНОМУ ЗАКРИТТІ ГЛОТКОВО-СТРАВОХІДНОГО 
СПІВВУСТЯ У ЛАРИНГЕКТОМОВАНИХ ХВОРИХ 

 

До останнього часу при тотальному вида-
лені гортані у хворих на рак ІІІ-ІУ стадіях для 
закриття глотково-стравохідного співвустя за-
стосовується кисетний шов. Разом з тим, незва-
жаючи на певні переваги кисетного шва, попе-
реднє опромінення хворого провокувало виник-
нення ускладнень у 20 % пацієнтів, у вигляді 
загоєння вторинним натягом, утворення нориць, 
різних розмірів фарингостом та езофагостом, 
арозивних кровотеч. 

В останні роки, у зв’язку із загальною 
алергізацією населення імовірність цих усклад-
нень, особливо відторгнення кисетного шва зна-
чно зросла. 

Згідно літературних даних застосування 
шовного матеріалу, зшиваючих апаратів, клеє-
них композицій та інших засобів не досконалі. 
Так, при застосуванні шовного матеріалу існує 
можливість порушення кровообігу в зоні накла-
дення швів, міграції мікроорганізмів по шовним 

нитям, що може привести до розвитку гнійних 
ускладнень, багаторазове потенціонування нит-
ками раньової інфекції у рані, залишення у гли-
боких шарах рани шовного матеріалу, що при-
зводить до неконтрольованої реакції на них тка-
нин організму, розвиток мікро абсцесів в ткани-
нах; залишення в тканинах клейової маси, що 
перешкоджає загоєнню рани; токсичність бага-
тьох клеїв; утворення пролежнів та фістул (В.С. 
Погосов, Ф.Р. Саркісова, А.В. Воленко 1993; 
А.М.С. Омар 1993; Н.Н. Усольцев, 1949). Існує 
можливість розвитку алергічних реакцій органі-
зму на чужорідне тіло. 

Це веде до подовження терміну загоєння 
ран, утворення рубців, деформацій та дефектів 
тканин, і головне – негативно впливає на кінце-
вий результат лікування. 

Після апробації методу безшовного 
з’єднання тканин, що було проведено на кабанах, 
нами проведено хірургічне лікування у 19 хворих 
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із застосуванням електроадгезії при закритті гло-
тково-стравохідного співвустя. У 5 пацієнтів по-
вністю безшовне закриття, у 14 хворих у зв’язку з 
розширеною ларингектомією закриття співвустя 
було проведено комбіновано – напівкисет у ко-
рення язика і електроадгезії. Із 19 у трьох ларин-
гектомованих хворих, з яких 2 отримали попере-
дньо телегаматерапію у дозах 60-65 Грей утвори-
лись нориці (18 %). У всіх інших хворих загоєння 
рани пройшло первинним натягом без відторг-
нення електроадгезованих тканин. 

На наш метод ми отримали позитивне рі-
шення і після отримання патенту ми повністю 

розкриємо режими зварювання при даному 
втручанні. 

Отже перспективним напрямком при фо-
рмуванні глотково-стравохідного співвустя є 
метод застосування термоелектроадгезії, який 
має певні переваги перед лігатурним, так як в 
протилежність останньому не викликає інфіку-
вання, мікроабсцедування та відторгнення чу-
жорідного матеріалу, а також забезпечує повну 
герметичність. Тому ми вважаємо доцільним 
подальше застосування, розробку та удоскона-
лення безшовного електроадгезивного закриття 
глотково-стравохідного співвустя. 

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

Р.А.АБИЗОВ, Л.В.САВЧУК, С.О.ЛАКІЗА, С.С.САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

65-РІЧЧЯ КИСЕТНОГО ШВА О.С. КОЛОМІЙЧЕНКО:  
ПЕРЕВАГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

У 1943 році О.С.Коломійченко запропо-
нував кисетний шов для закриття глотково-
стравохідного співвустя, що позитивно сказало-
ся не тільки на хід самого хірургічного втручан-
ня, але, що головне, на перебігу процесу загоєн-
ня рани й з’явилося новим у розвитку хірургіч-
ного лікування хворих на рак гортані. 

Як відомо, одним з найбільш складних 
етапів ларингектомії є накладання швів на сли-
зову оболонку глотково-стравохідного співвус-
тя. До цього впровадження у аналогічних хво-
рих застосовувалися окремі вузловаті шви. А.С. 
Шустерман (1967), аналізуючи ефективність 
різних методів закриття глотково-стравохідного 
співвустя у 991 хворого, що лікувалися у ЛОР 
клініці з 1944 по 1963 роки у зв’язку з раком 
гортані, прийшов до наступних висновків: а) 
загоєння рани первинним натягом при застосу-
ванні кисетного шва мало місце у 86,8 % паціє-
нтів, в той час як застосування окремих вузло-
вих швів дало позитивний результат тільки у 
55,5% хворих; б) кисетний шов, як найбільш 
герметичний, дозволив зняти шви у більшості 
хворих на сьомий день, в той час, як при засто-
суванні окремих вузлових швів вони знімалися 
частіше після 9-12 дня; в) попередня променева 
терапія негативно впливає на процес загоєння 
ран після ларингектомії, післяопераційний пері-
од без ускладнень у опромінених хворих при 
застосуванні кисетного шва мав місце у 80,2 % 
спостережень, в той час як окремі вузлуваті шви 
дали – 38,9%. 

 65-річні спостереження за даним контин-
гентом хворих ( який перевищив 5 000 чоловік ) 
у ЛОР-клініці, якою раніше керував О.С. Коло-
мійченко, підтвердили спостереження А.С. Шу-
стермана. 

Разом з тим, незважаючи на певні перева-
ги кисетного шва, попереднє опромінення хво-
рого провокувало виникнення ускладнень у 20 
% пацієнтів, у вигляді загоєння вторинним натя-
гом, утворення нориць, різних розмірів фарин-
гостом та езофагостом, арозивних кровотеч. 

Згідно літературних даних, при застосу-
ванні шовного матеріалу існує можливість пору-
шення кровообігу в зоні накладення швів, мігра-
ції мікроорганізмів по шовним нитям, що може 
привести до розвитку гнійних ускладнень, бага-
торазове потенціонування нитками раньової ін-
фекції у рані, залишення у глибоких шарах рани 
шовного матеріалу, що призводить до неконтро-
льованої реакції на них тканин організму, розви-
ток мікроабсцесів в тканинах; залишення в тка-
нинах клейової маси, що перешкоджає загоєнню 
ран; токсичність багатьох клеїв; утворення про-
лежнів та фістул (В.С. Погосов, Ф.Р. Саркисова, 
А.В. Воленко и др. 1993, Омар А.М.С. (Ахмед 
Мохмед Салех) 1993; Н.Н. Усольцев, 1949). 

 Існує можливість розвитку алергічних 
реакцій організму на чужорідне тіло. Це веде до 
подовження терміну загоєння ран, утворення 
рубців, деформацій та дефектів тканин, і голо-
вне – негативно впливає на кінцевий результат 
лікування. 
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 Наші спостереження за останні 5 років 
(2003-2007 рр.) у 89 хворих на рак гортані в ІІІ-
ІУ стадіях захворювання, яким була виконана 
тотальна ларингектомія та накладений кисетний 
шов. У 20 % (21) хворих перед хірургічним 
втручанням проведено променеву терапію (СОД 
– 60-65 Гр). Серед даного контингенту хворих 
післяопераційні ускладнення стосовно загоєння 
рани мали місце у 25 чоловік (28 %). Серед 
ускладнень фарингальні нориці констатовано у 
15 пацієнтів, малі та середні фарингостоми ( до 
2 см ) – у 10 хворих. Крім того у 8 чоловік на-
кладено планові фарингоезофагостоми, які в 
подальшому були закриті місцевими та шкірно-
підшкірними (Філатовськими) лоскутами. 

Все вищезгадане указує на певні обме-
ження в застосуванні шовного матеріалу, в тому 

числі й кисетного шва. 
В цьому зв’язку нами у 19 хворих була 

застосована термоелектроадгезія при закритті 
глотково-стравохідного співвустя. Із них у трьох 
ларингектомованих хворих, з яких 2 отримали 
попередньо телегаматерапію у дозах 60-65 Грей 
утворились нориці (15,7 %). У всіх інших хво-
рих загоєння рани пройшло первинним натягом 
без відторгнення електроадгезованих тканин. 

Отже, кисетний шов протягом 65 років 
широко впроваджений при хірургічному ліку-
ванні раку гортані й, не дивлячи на певні обме-
ження його застосування, не втратив своєї акту-
альності і залишився методом вибору. 

Разом з тим перспективним напрямком 
стало впровадження безшовного електроадгезив-
ного закриття глотково-стравохідного співвустя. 

 
© Р.А.Абизов, Л.В.Савчук, С.О.Лакіза, С.С.Самойленко, 2008  
 
 
 
 

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

ЗНАЧЕННЯ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ У ВИЗНАЧЕННІ МЕЖИ 
ІНВАЗІЇ ПУХЛИНИ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

 
Точне визначення меж пухлинного розпо-

всюдження у хворих на рак гортані має досить 
суттєву доцільність, а саме встановлення стадії 
(символ Т) захворювання. Без цього неможливе 
адекватне планування лікування: обсяг хірургі-
чного втручання та площина полів опромінення. 

Точне значення розповсюдженості ново-
утворення дають методи візуалізаційної (проме-
невої) діагностики (Р.А. Абизов, 2001, 2004; 
А.Г. Приходько, 1987; А. Declercy et al. 1998).  

Аналіз ефективності різних методів діаг-
ностики, які були застосовані у 526 хворих на 
рак гортані з різними стадіями захворювання 
дістатись певних висновків. 

При встановленні меж пухлинного розпо-
всюдження застосовувалась ендоскопія поси-
ленная мікроскопією та фіброскопією, стандар-
тна рентгенографія, комп'ютерна томографія, 
(КТ), ядерно-магнітна томографія (ЯМТ), ульт-
развукове сканування. 

Променеві методи діагностики, особливо 
при інфільтративному рості пухлини, мають 
суттєві переваги у точності визначення меж но-
воутворення перед ендоскопічним і стандарт-
ним рентгенографічним дослідженнями. 

Найбільш точні розміри пухлинного осе-
редка та ознаки інвазії її у хрящ отримані при 
ультразвуковому скануванні та КТ. Порівняння 

даних КТ та ЯМТ вказувало на більшу точність 
КТ, в той час як при ядерно-магнітній томогра-
фії у третини спостережень відмічалася пере-
оцінка інвазії у хрящ, що проявлялося у невід-
повідності з інтенсивністю сигналу. 

В тих випадках (26 спостережень), коли 
інвазія пухлини у хрящ не бралася до уваги і 
хворим проводили опромінення, спостерігався 
розвиток променевого хондроперихондриту 
хрящів гортані. У трьох спостереженнях, коли 
не звернули уваги на розповсюдження пухлин-
ної інфільтрації у бік щитоподібного хряща, на 
що вказували данні ультразвукового досліджен-
ня, після часткових резекцій гортані мало місце 
prolongation morbi, що потребувало тотальної 
ларингектомії. 

Таким чином аналіз застосування проме-
невих методів у визначенні межи інвазії пухли-
ни у хворих на рак гортані, дозволив зробити 
наступні висновки. 

1. Найбільш точні розміри пухлинного 
розповсюдження, особливо у хрящ, можна 
отримати при ультразвуковому скануванні та 
комп'ютерній томографії. 

2. Констатація інвазії новоутворення у 
хрящ у хворих на рак гортані є противопоказан-
ням до променевої терапії голосозберігаючим 
хірургічним втручанням. 

 
© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, С.С. Самійленко, 2008  
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В.В.БЕРЕЗНЮК, С.Н. ТЫМЧУК, А.В.КОВТУНЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ РАКОМ  
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Целью специального лечения опухолевой 
патологии верхних дыхательных путей является 
не только избавление пациента от заболевания, 
но и сохранение или восстановление качества 
жизни. Этот подход реализуется посредством 
проведения лечения, сохраняющего форму и 
функцию пораженного органа. Кроме того, не-
обходимо минимизировать отрицательные по-
следствия лечения и, по возможности, предуп-
редить появление вторичной опухоли, что 
включает в себя тщательное последующее на-
блюдение за больным. Лечение злокачествен-
ных новообразований требует мультидисципли-
нарного подхода, сотрудничества врачей разли-
чных специальностей: хирурга-онколога, радио-
лога, химиотерапевта, а также врачей других 
специальностей, каждый из которых участвует в 
установлении диагноза, оценке степени распро-
странения опухоли, выработке тактики лечения 
и его проведении. На сегодня доказано, что му-
льтимодальная терапия улучшает выживание 
онкологических больных, а хирургические ме-
тоды лечения неразрывно связаны с молекуляр-
ной биологией опухоли. Факторы, влияющие на 
выбор варианта лечения первичной опухоли 
верхних дыхательных путей, связаны с клини-
ческой и морфологической характеристикой 
опухоли (стадия TNM, инвазия в кровеносные и 
лимфатические сосуды, другие факторы риска), 
молекулярно-биологической характеристикой 
опухоли и характеристикой больного (возраст, 
сопутствующие заболевания). Морфолог являе-
тся ключевой фигурой в команде специалистов, 
занимающихся лечением опухолей верхних ды-
хательных путей. Своевременная иммуногисто-
химическая диагностика новообразований явля-
ется предпосылкой успешного лечения, дающая 
возможность индивидуального прогноза до на-
чала лечения. В нашей клинике проведено более 
300 исследований иммуногистотипирования 
плоскоклеточного рака, что на сегодняшний 
день дает возможность в некоторых случаях 
радикально менять подход к лечению больных и 
тем самым повышать результаты лечения. Важ-
ным фактором является ангиогенез опухоли и ее 

васкуляризация. Мы изучаем и учитываем их 
при проведении КТ ангиографии (более 600 па-
циентов с 1998 г.). В лечении больных химиоте-
рапия имеет вспомогательную терапевтическую 
роль. Вместе с тем результаты исследований 
нашей клиники (более 500 пациентов с 1998 г.) 
показывают высокую эффективность неоадъю-
вантной внутриартериальной селективной хи-
миотерапии (на 25-30% выше стандартной), хи-
миоэмболизации (более 400 пациентов с 2001 г.) 
– метод дающий возможность вызвать гипоксию 
опухоли (улучшая результаты последующих 
методов), заблокировать кровеносный путь ме-
тастазирования, перевести больных из инкура-
бельной группы и проведение радикального ле-
чения. Из потенциала химиопрепаратов на сего-
дняшний день самыми эффективными являются 
схемы на основе таксанов. В клинике проведено 
лечение 170 больных (с 2005 г.) с применением 
внутриартериального селективного введения, 
при котором эффективность возрастает на 15-
25% по сравнению с внутривенным. Хирургиче-
ский этап лечения данной категории больных 
проводится не одно десятилетие. В год выпол-
няется до 500 радикальных оперативных вмеша-
тельств. Результатом этих исследований яви-
лось: разработка различных видов реконструк-
тивно-восстановительных операций при опухо-
лях верхних дыхательных путей различных ста-
дий. На сегодняшний день продолжаются рабо-
ты в этом направлении. При оценке результатов 
лечения необходим комплексный подход с уче-
том клинических данных дополнительных то-
пических методов и морфологической оценке, а 
также данные со стороны больного: выживае-
мость, качество жизни, время до рецидива либо 
прогрессирования.  

Особенность, сложность и разнообра-
зие опухолевой патологии верхних дыха-
тельных путей, значимость этой области с 
функциональной и эстетической точек зрения 
определяют необходимость комплексного 
подхода к диагностике лечению этой катего-
рии больных с применением самых совре-
менных методик. 

 

© В.В.Березнюк, С.Н. Тымчук, А.В.Ковтуненко, 2008 
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Г.И. ГАРЮК, А.М. ШЕВЧЕНКО, О.Г. ГАРЮК, И.С. КАРМАЗИНА, Н.Д. НЕМЧИНОВИЧ  
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

О ЦЕННОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ  
ПРИ ОПУХОЛЯХ ЛОР-ОРГАНОВ 

 

В работах, посвященных вопросам диаг-
ностики новообразований ЛОР-органов, авторы 
указывают на значительные трудности выявле-
ния опухолей, особенно в ранних стадиях забо-
левания. Об этом свидетельствует то, что до 
настоящего времени большинство больных по-
ступает для диагностики и лечения в поздних 
стадиях заболевания, а нередко – с наличием 
метастазов. 

В ряде случаев клинические признаки 
опухолевого процесса могут напоминать воспа-
лительные процессы, а также могут быть сход-
ны с такими заболеваниями как сифилис, тубер-
кулез, склерома, доброкачественные опухоли. 
Необходимая в этих случаях биопсия может 
способствовать быстрому росту опухоли или 
перерождению доброкачественного процесса в 
злокачественный. 

Значительную помощь в уточнении хара-
ктера заболевания, в том числе и опухоли на 
ранних стадиях процесса, может дать цитологи-
ческий метод диагностики, заключающийся в 
изучении структур отдельных клеток и их 
групп. То же относится к диагностике метаста-
зов. 

В ЛОР-клинике ХМАПО в течение мно-
гих лет разрабатывался и внедрялся цитологи-
ческий метод диагностики при подозрении на 
опухолевый процесс ЛОР-органов. Кроме об-
щепринятых методов обследования (УЗ-
диагностика, КТ, МРТ-обследование, стробос-
копия, консультации смежных специалистов), 
брался материал для цитологического исследо-
вания в виде соскобов, мазков-отпечатков, пун-
ктатов, смывов с пораженных тканей. При лока-
лизации опухолей в толще тканей шеи пунктат 
для исследования получали под контролем УЗ-
исследования по разработанной нами методике. 
Взятие материала не давало обострения процес-
са, кровотечения или других осложнений, что 
при отрицательном результате позволяет повто-
рить исследование без вреда для больного. 

В 2003-2007 гг. с подозрением на опухо-
левый процесс было обследовано цитологичес-
ки 2035 больных в возрасте от 18 до 72 лет. В 
гортани и гортаноглотке локализация процесса 
отмечена у 950 больных, носоглотки и глотки – 
360 больных, полости носа и околоносовых па-
зух – 382 больных, уха – 259 больных, подозре-
ние на опухоли шеи различной этиологии – 84 

больных. Окраска препаратов проводилась тра-
диционным методом по Романовскому-Гимзе. 

Клинически при локализации процесса в 
гортани и гортаноглотке не у всех больных бы-
ло соответствие картине новообразования. Не-
обходимо было проводить дифференциальную 
диагностику с гиперпластическим или хрониче-
ским воспалительным процессом, доброкачест-
венными опухолями. При явных признаках зло-
качественного новообразования цитологический 
метод использовался для выявления истинного 
характера опухоли. Атипические клетки, исхо-
дящие из злокачественного новообразования 
выявлены у 91,4% обследованных, что и было 
подтверждено патоморфологическими исследо-
ваниями. У 8,6% больных, у которых цитологи-
чески злокачественный процесс не подтвержда-
лся, патоморфологические изменения были ха-
рактерны для карциномы гортани. Положитель-
ные результаты цитологического исследования 
могут служить опорным моментом в установле-
нии диагноза, отрицательные же результаты 
считались неубедительными и нуждались в про-
верке. 

У 360 больных с подозрением на новооб-
разование носоглотки материал для исследова-
ния брали при оптическом исследовании, а при 
локализации процесса в глотке - при фарингос-
копии. Злокачественные новообразования выяв-
лены у 18,3% обследованных, а у 9% диагнос-
тированы кисты, хронический гипертрофичес-
кий тонзиллит, аденоидные вегетации. У 90% 
больных отмечено совпадение цитологического 
и гистологического диагнозов, что значительно 
ускорило выбор метода лечения. 

Невизуальные формы опухолевого про-
цесса при поражении полости носа и околоно-
совых пазух вызывали значительные диагности-
ческие трудности, хотя внедрение в последние 
годы КТ, МРТ-исследований, оптической рино-
скопии позволяет с достаточной степенью до-
стоверности установить исходное местоположе-
ние опухоли и ее распространенность на сосед-
ние области. Было обследовано 382 больных. 
Особые трудности представляет диагностика 
опухолевого процесса, локализующегося в око-
лоносовых пазухах без распространения за их 
пределы. Материал для цитологического иссле-
дования получали при аспирации предваритель-
но введенного в верхнечелюстную пазуху физ-
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раствора, трепанопункций синусов. Цитологи-
чески новообразование диагностировано у 71% 
обследованных. Совпадение цитологического и 
гистологического диагнозов составило 87,6%. У 
3 больных с опухолями верхнечелюстной пазу-
хи были выявлены атипические клетки, но су-
дить о характере процесса не представлялось 
возможным. Эпителиальные опухоли этой лока-
лизации встречались значительно чаще, чем но-
вообразования соединительнотканного или со-
судистого генеза. 

Значительные трудности представляет 
цитологическая диагностика новообразований 
уха. Особенно это относится к опухолям сред-
него уха. С подозрением на новообразование 
наружного уха обследовано 206 больных, сред-
него - 53. Опухоль наружного уха была опреде-
лена у 12,2 % обследованных. Совпадение цито-
логического и гистологического диагнозов сос-
тавило 89,3%. Для подтверждения диагноза но-
вообразования среднего уха требовались часто 
неоднократные цитологические исследования. 
Диагноз опухоли был установлен до операции у 
9,2% больных (совпадение с гистологическим 
диагнозом составило 47%). У остальных боль-
ных новообразование было операционной нахо-
дкой, а у 16,4 % опухоль выявлена в послеопе-
рационном периоде на основании его атипичес-

кого течения, росте обильных грануляций. Это 
можно объяснить наличием у этого контингента 
больных кариозно-грануляционной формы хро-
нического гнойного среднего отита. 

Расхождения цитологических и гистоло-
гических диагнозов могут быть следствием как 
некачественного взятия материала для морфо-
логических исследований, так и особенностей 
строения и гистогенеза опухоли. Как правило, 
значительные трудности для цитологической 
диагностики представляют опухоли сосудистого 
и соединительнотканного происхождения, низ-
кодифференцированные и анапластические ра-
ки, поскольку высокозлокачественные опухоли 
из различных тканей приобретают большое 
морфологическое сходство между собой. 

Таким образом, цитологический метод 
исследования является достаточно информатив-
ным, доступным для взятия материала при опу-
холях любой локализации, дает возможность 
быстрого получения ответа, позволяет не только 
выдать заключение о морфологической форме 
опухоли, но и выявить среди больных с гиперп-
ластическим процессами, дисплазией группу 
риска, что является предпосылкой ранней диаг-
ностики злокачественных заболеваний ЛОР-
органов и уменьшить удельный вес запущенных 
форм рака. 

 
© Г.И. Гарюк, А.М. Шевченко, О.Г. Гарюк, И.С. Кармазина, Н.Д. Немчинович, 2008  
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 Т.И. КОРОВАЙКО, А.И. РУСАКОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

 ПОДСКЛАДКОВЫЕ ГЕМАНГИОМЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

Патология гортани в период новорожден-
ности относится к ургентным состояниям. Ге-
мангиомы гортани встречаются в 1,5 % случаев 
от всех врожденных аномалий гортани. По дан-
ным зарубежной литературы средняя леталь-
ность от данного заболевания составляет 8,5%. 
В течении 2007 года под нашим наблюдением 
находился пациент с данной патологией. Под-
складковая гемангиома по всей вероятности 
имелась с рождения, так как шумное дыхание 
фиксировалось с момента рождения. Стридор 
усилился ко 2-му месяцу жизни. Ухудшение 
состояния отмечалось после присоединения 
острой респираторной вирусной инфекции. 
Первые симптомы заболевания ошибочно ди-
агностировались, как подскладковый ларингит. 
Стридор можно было характеризовать как 

двухфазный, голос чистый, звонкий. На коже 
лица, подбородка, а так же слизистой ротог-
лотки в области альвеолярного отростка верх-
ней челюсти имелись множественные геман-
гиомы. Проводимая стандартная консерватив-
ная терапия эффекта не дала. В связи нараста-
нием явлений стеноза произведена диагности-
ческая прямая ларингоскопия. Использовалась 
методика работы в гортани без постоянного 
присутствия интубационной трубки и предва-
рительной инжекции 100% кислородом под 
контролем гемодинамики. Обнаружены выбу-
хания красного цвета мягкоэластической кон-
систенции в области правой половины гортани 
с прорастанием в подскладковое пространство 
с преимущественным поражением области зад-
ней комиссуры, суживающие просвет на 1/3. 
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Однако голосовая щель для дыхания достаточ-
ная. 

После уточнения диагноза ребенку прове-
дена консервативная терапия, включающая кор-
тикостероиды – преднизолон 3 мг/ кг/ сут в те-
чение 1,5 месяцев с последующей постепенной 
отменой препарата. Данная методика предложе-
на Holinger LD., Lusk RP., Green CG. Pediatric 
laryngology and bronchoesophagology. Philadel-
phia – NY: Lippincott – Raven, 1997. – 402 p. 

На данный момент состояние ребенка 
удовлетворительное. Находится под наблюде-
нием ЛОР – врача и педиатра по месту житель-
ства. 

Выводы: способ лечения подскладковой 
гемангиомы с помощью кортикостероидов счи-
таем высоко эффективным, функционально со-
хранным, позволяющим избежать неблагопри-
ятных последствий трахеостомии. 

 
© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, Н.А. Стадничук, А.А. Бондаренко, Т.И. Коровайко, А.И. Русакова, 2008 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО  

И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

Восстановление разделительной функции 
является одной из сложнейших задач реконст-
руктивной хирургии ЛОР-органов, в частности, 
у пациентов после хирургического и комбини-
рованного лечения по поводу рака гортани. по-
лнении реконструктивных операций на гортани 
и трахее и различные способы ее коррекции. 

Как известно, гортань выполняет дыхате-
льную, защитную и голосообразовательную фу-
нкции. Защитная (разделительная) функция 
предусматривает разделение дыхательного и 
пищепроводного трактов с целью предотвраще-
ния аспирации и создание надежного запирате-
льного механизма во время акта глотания. 

Этиология, патогенез, причины наруше-
ния разделительного биомеханизма гортани и 
системы пищепроведения достаточно многооб-
разны и сложны. К ним в первую очередь следу-
ет отнести травму с повреждением нервно-
мышечного аппарата гортани, ряда черепно-
мозговых нервов (IX-XII пары), неврологичес-
кие нарушения центрального характера, а также 
посттравматические и послеоперационные из-
менения архитектоники гортани. 

Целью нашей работы явилась разработка 
тактики лечения больных с нарушениями разде-
лительной функции гортани в зависимости от 
этиологии и патогенеза нарушения. 

Нами был проанализированы данные по 
больным со стенозами гортани и трахеи различ-
ной этиологии, находившихся на лечении в от-
деле пластической и реконструктивной отори-
ноларингологии Федерального центра на базе 
ЛОР-отделения ГКБ № 67. Всего за 5 лет было 

пролечено 74 пациента с данной патологией, 
нарушение разделительной функции имелось у 
35 человек, то есть, составило 47%. 

Функциональный тип нарушения разде-
лительной функции чаще всего встречался у 
больных с параличами гортани, а органический 
встречался при постопухолевых и посттравма-
тических стенозах. Смешанный тип нарушения 
разделительной функции мы отмечали при по-
стинтубационных стенозах, что было связано 
также и расстройствами центрального генеза, 
поскольку большинство больных перенесло тя-
желые черепно-мозговые травмы. 

При диагностике типа и степени наруше-
ния защитной функции гортани мы использова-
ли различные методики, с участием фонопеда, 
который на основании тестирования и опреде-
ления превалирующих каналов восприятия раз-
рабатывал комплекс реабилитационных методик 
индивидуально для каждого пациента. 

С целью наблюдения за коррекцией дан-
ной функции в динамике нами использована 
скоростная рентгеносъемка акта глотания и эн-
доскопическая видеозапись. 

При анализе особенностей нарушения ра-
зделительной функции у больных с различными 
видами стенозов нами было отмечено следую-
щее: 

При параличах гортани – преобладание 
функциональных нарушений; компенсация фо-
нопедической коррекцией и временным проте-
зированием. 

У больных с посттравматическими стено-
зами гортани нарушения зависели от вида и тя-
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жести посттравматического дефекта; в группе 
пациентов с трахеопищеводными свищами – 
хирургическая коррекция по разработанным в 
отделении методикам;  

Отмечено, что нарушения носят органи-
ческий и смешанный характер, обусловлены 
дефектами структур либо их ригидностью; вид 
коррекции индивидуален в зависимости от типа 
нарушения и повреждения нервно-мышечного 
аппарата. 

У больных с постинтубационными стено-
зами гортани нарушение разделительной функ-
ции отмечалось лишь у 10% больных. У них из-
за неадекватной интубации имелись вследствие 
подвывиха черпаловидного хряща; нарушение 
носило смешанный характер, коррекция прово-
дилась фонопедическими и электрофизиологи-
ческими методиками 

У больных с постопухолевыми стенозами 
гортани нарушения носят в основном органиче-
ский (дефект тканей) и смешанный характер; 
коррекция – хирургическая, медикаментозная, 
протезирование 

Мы выделили 5 групп методик коррекции 
разделительной функции у больных со стеноза-
ми гортани. 

- Хирургические методики предусматри-
вают компенсацию утраченных тканей, выпол-
нявших защитные функции – проводится струк-
турная пластика дефектов с использованием 
лоскутов на питающих ножках; нами широко 
применяются импланты (аллохрящи, никелид 
титана, полимерные материалы) для функцио-
нальной коррекции задне-боковых отделов гор-
тани и межчерпаловидной области; проводим 
пластику трахео-пищеводных дефектов по ори-
гинальным методикам, разработанным в нашем 
отделе.  

- Протезирование – важнейший компо-
нент дооперационного ведения больного при 
обширных дефектах, способствующих аспира-
ции у больных с постопухолевыми и посттрав-
матическими стенозами, и в послеоперационном 
периоде для коррекции временных нарушений 

разделительной функции гортани и стабилиза-
ции просвета гортани. 

- Для улучшения нервно-мышечной про-
водимости и контроля за состоянием разделите-
льной функции в динамике используем элект-
рофизиологические методики с электромиости-
муляцией триггерных зон  

- Нами активно применяются медикамен-
тозные препараты – как для улучшения нервно-
мышечной проводимости, так и антигомотокси-
кологические препараты для купирования отека, 
лимфостаза (Траумель, Мукоза композитум, 
Лимфомиозот). 

- В разработке алгоритма диагностики и 
послеоперационной реабилитации больных ак-
тивное участие принимает фонопед, используем 
биологическую обратную связь.  

• Целью логопедических занятий являе-
тся активизация наружных шейных мышц, мяг-
кого неба и надгортанника. Для этого рекомен-
дуются дозированные тренировки, сложность 
упражнений дифференцируется индивидуально 
для каждого больного. Особое внимание уделя-
ем упражнениям на координацию различных 
групп мышц и тренировку напряжения и расс-
лабления.  

• Для повышения эффективности заня-
тий используют биологическую обратную связь, 
позволяющую регистрировать активность 
мышц, участвующих в акте глотания. 

Таким образом, проведенная нами работа 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Нарушение разделительной функции 
встречается у 47% пациентов со стенозами и 
дефектами гортани 

2. Предложенный комплекс коррекции 
нарушения разделительной функции позволя-
ет использовать алгоритм диагностики и ле-
чения индивидуально для каждого пациента с 
учетом характера повреждения, вида наруше-
ния разделительного биомеханизма и создать 
предпосылки для полноценной функциональ-
ной реабилитации больных с данной патоло-
гией. 

 
© В.В. Дармаков, Е.И.Трофимов, Н.Э. Бойкова, 2008 
 
 
 
 

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З РЕСПІРАТОРНИМ 
ПАПІЛОМАТОЗОМ ГОРТАНІ 

 
Респіраторний папіломатоз гортані (РПГ) 

залишається однією з складних і далеко невирі-
шених проблем дитячої отоларингології. Спо-
стерігаються дуже часті рецидиви захворюван-
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ня, особливо у дітей молодшого віку та недоста-
тня ефективність існуючих різноманітних мето-
дів лікування. Розповсюдженість РПГ колива-
ється від 0,8 до 4,3 на сто тисяч дитячого насе-
лення. 

Метою даної роботи являється узагаль-
нення нашого досвіду лікування дітей з РПГ. 

Під нашим спостереженням за 30 років 
знаходилось 45 дітей із РПГ. У віці від 1 до 3 
років - було 5, від 3 до 7 – 18 і від 7 до 14 – 22. 
Частіше хворіли дівчата – 28 (62,2%), хлопці – 
17 (37,8%). 

Діагноз РПГ встановлювався на основі 
скарг хворих чи батьків на поступове наростан-
ня захриплості голосу, затруднення дихання і 
даних ЛОР обстеження (непряма чи пряма ла-
рингоскопія). Тривалість захворювання колива-
лася від 1,5 до 7 років. Односторонні одиночні 
папіломи виявлялись у 6 дітей, розповсюджені - 
у 26 і обтуруючі просвіт гортані – у 14 дітей. 
Найчастіше захворювання спостерігалось в ді-
тей дошкільного віку і в періоді 1980-1995 ро-
ків. За останні 5 років первинний РПГ встанов-
лено лише в 2 хворих. В ургентному порядку із 
стенозами 2-3 ступеня і обтурацією гортані па-
піломами поступило 22 (48,8%) дітей, але ми ні 
разу попередньо перед операцією не проводили 
їм трахеостомію. У 6 дітей РПГ поєднувався з 
рубцевим стенозом гортані. Патологічний про-
цес локалізувався як в голосовому, так і в вести-
булярному відділах гортані. 

 Основним методом лікування РПГ і до 
сьогоднішнього часу являється хірургічне втру-
чання. Ендоларингеальне видалення папілом 
виконувалось під внутрівенним наркозом з ін-
тубацією трахеї і міорелаксантами. При одиноч-
них, не обтуруючих папіломах, інтубація трахеї 
не проводилась. З метою зменшення спазму до-
датково гортань зрошували 10% розчином лідо-
каїну. В клинок ларингоскопа вмонтували скло-
волоконне освітлення (рацпропозиція Дячук 
В.В.,12, 1980 р.), що дозволяє більш детально 
оглянути і видалити папіломи. Ларингоскоп фі-
ксується кронштейнером до металевої дуги опе-
раційного столу. Папіломи видаляли з допомо-
гою щипців різних розмірів (рацпропозиція Дя-
чук В.В.,5,1980 р.), максимально ощадливо, 
особливо в передній комісурі, з послідуючим 
гістологічним дослідженням. Ранева поверхня 
оброблялась мазею герпевір, зовіракс, суспензі-
єю гідрокортизону, раніше – соком чистотіла, 
проспидіном, колхаміном, ваготілом. У 10 хво-
рих операція доповнювалась кріодією і у 7 – УЗ-
дезінтеграцією на місця папілом. Лікування ді-

тей з РПГ було комбінованим. Хірургічне ліку-
вання поєднувалось з медикаментозними засо-
бами. 

 В післяопераційному періоді хворі отри-
мували аерозолі з інтерфероном, протинабряко-
вою сумішшю, імуномодулюючі препарати - 
левамізол, тімоген, тімолін, індуктори інтерфе-
рону - дібазол, циклоферон, засоби адаптаційної 
дії - елеутерококк, вітаміни В, С, високоактивні 
інтерферони - інтрон А і реаферон, а також ан-
тиокседантний комплекс рослинного походжен-
ня, антивірусні препарати - ацикловір, зовіракс, 
лазеро - магнітотерапію і мовну фонопедію. 

 Нами встановлено, що вибір техніки і ме-
тоду хірургічного втручання, як і використання 
антивірусних препаратів не впливало на частоту 
рецидивів захворювання. Рецидив РПГ спосте-
рігався у 39 (86,6%) хворих, у 17 із них був по 2-
3 рази на рік (у 1 дитини проведено 29 операцій 
за 12 років). Міжрецидивний період був від 3-х 
тижнів до 5 років. Більшим виявлявся у дітей 
старшого віку. 

 Крім загальноприйнятого лікування хво-
рим з РПГ ми рекомендували змінити характер 
харчування, обмежити мясо-молочні продукти і 
збільшити в раціоні овочі і фрукти в складі яких 
є не тільки вітаміни і мікроелементи, але і особ-
ливі активні хімічні сполуки, які, як відомо, ма-
ють властивість пригнічувати пухлинні утво-
рення в організмі (різні сорти капусти, особливо 
білокачанна, цвітна, брокколь, томати, гіркі огі-
рки, червоний перець, морква, часник, цибуля, 
зелений чай, яблука, чорний виноград і настої з 
його помелених зерен тощо). В групі дітей з ви-
користаною дієтою чітко проглядувалось збіль-
шення у 2-3 рази міжрецидивного періоду та 
більш швидке їх одужання. 

Одужання наступило в 35 (77,7%) хворих 
із строком спостереження більше 10 років, в 8 із 
них після одноразової операції. Троє перейшли 
в дорослий вік, двоє виїхали. В даний час на 
диспансерному спостереженні знаходиться 5 
дітей з РПГ. Необхідно відмітити, що РПГ ми не 
зустрічали у дітей циганської національності, 
яких в нашій області багато. 

Таким чином, на основі проведеного нами 
дослідження встановлено, що найбільш ефектив-
ним лікуванням дітей з РПГ являється комбіно-
ваний метод, який включає ощадливе ендоларин-
геальне видалення папілом в поєднанні з викори-
станням імуностимулюючих, антиоксидантних, 
цитостатичних препаратів рослинного похо-
дження, зміною харчування, індивідуальний під-
хід і диспансерне спостереження за хворими. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2008 
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Ф.Д.ЕВЧЕВ, В.В.ГАЕВСКИЙ, М.А.ВАРЕШКИНА, Р.А.ДЖУРИНСКИЙ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА ГОРТАНИ 
 

Известно, что раки развиваются на фоне 
предопухолевых и фоновых состояний. Опреде-
ленная роль в возникновении рака гортани от-
водится вирусу папилломы человека (HPV- 
human papilloma virus). У женщин рак гортани 
нередко сочетается с дисгормональными нару-
шениями. 

Общим для обоих полов следует отметить 
значение указанных вредных факторов их соче-
тание и пролонгированное действие: табачный 
дым, выхлопные газы, промышленные выбросы 
(химического загрязнения окружающей среды). 
Среди профессиональных вредностей особое 
значение имеет пыль, содержащая радиоактив-
ные и вредные химические вещества, металли-
ческая пыль (никель, хром, кобальт и двухва-
лентное железо), также длительное воздействие 
высокой температуры. Одним из отрицательных 
факторов способствующих раку – воздействие 
собственных нитрозаминов, их накопление, ко-
торые по сути отравляют организм, подавляя 
антиоксидантную и иммунную системы. Сего-
дня, в равной степени как среди сельского, так и 
среди городского населения, как в регионах с 
развитой промышленной инфраструктурой так и 
в регионах с морским климатом наблюдается 
высокий уровень заболеваемости (канцерре-
гистр Украины). 

Актуальным является значение хрониче-
ского воспалительного процесса в возникнове-
нии рака гортани. 

Вследствии воздействия вышеперечис-
ленных факторов возникает физиологически 
острая воспалительная реакция. В норме воспа-
лительная реакция нейтрализует чужеродные 
агенты, выводит их из организма или «сжигает». 
Но если у человека есть генетическая предрас-
положенность к той или иной патологии, ослаб-
лен иммунный ответ, нарушен баланс биологи-
чески активных веществ, ответственных за за-
щитные реакции, то тогда воспалительный про-
цесс приобретает патологические черты и при-
водит к глубокому повреждению тканей и орга-
нов гомотоксинами. 

Хроническое воспаление развивается то-
гда, когда организм уже не в состоянии само-
стоятельно и полностью освобождаться от го-
мотоксинов. Чтобы сохранить постоянство 
внутренней среды, организм пытается локализо-
вать гомотоксины в межклеточном пространст-
ве – матрице. Так начинается подострый воспа-
лительный процесс в слизистой оболочки с дли-
тельным сохранением признаков воспаления 
после перенесенного острого воспалительного 
процесса. На этом этапе еще можно добиться 
обратного развития воспаления путем активизи-
рования защитных сил организма, «запустить» 
переход затяжного воспаления в острую фазу. 
Если это не сделать, то патологический процесс 
усугубится и приведет к накоплению гомоток-
синов уже не только в матрице, но и в самой 
клетке. В этих условиях страдает детоксикаци-
онной системы организма. При этом, бактери-
альная стимуляция доминирует над восстанови-
тельными процессами, а лечебные мероприятия 
либо недостаточны либо не адекватны для их 
нейтрализации и поэтому развитие гомотокси-
коза продолжается. 

Следует подчеркнуть, что снижение де-
токсикационной системы организма начинает 
проявляться в возрасте 45-50 лет. Очевидно в 
этом возрасте организм человека настолько за-
грязнен, что самостоятельно не может уже ней-
трализовать накапливающиеся агрессивные 
окислительные радикалы. Выше изложенное 
позволяет сделать вывод: сочетания и длитель-
ного действие экзо и эндогенных факторов (ку-
рение, злоупотребление алкоголем, химически 
загрязненное питание, лекарственная интокси-
кация и собственные нитрозамины) на фоне ге-
нетической нестабильности организма одно-
значно развивается хронический гипертрофиче-
ский или атрофический процессы, при которых 
формируется фон возникновения опухоли. Этот 
патологический фон способствует накоплению 
большого количества агрессивных окислитель-
ных радикалов, поддерживающих интоксикаци-
онный синдром и стимулирующий онкопроцесс. 

 
© Ф.Д.Евчев, В.В.Гаевский, М.А.Варешкина, Р.А.Джуринский, 2008  
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С.А. КАРПИЩЕНКО, И.А. СКИДАНОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 
ВОЗМОЖНОСТИ КОНТАКТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ЛИМФОИДНЫХ ГИПЕРПЛАЗИЙ НОСОГЛОТКИ 
 

Контактная лазерная техника открыла 
широкие возможности в лечении различных за-
болеваний и доброкачественных образований 
полостей носа и носоглотки, таких как полипы, 
папилломы, ангиофибромы, аденоиды, кисты 
носоглотки. На сегодняшний день процент выя-
вления лимфоидной гиперплазии носоглотки у 
взрослых значительно увеличился, что в боль-
шей степени связано с популяризацией эндос-
копического метода исследования носоглотки. 
Причины развития гиперплазий лимфоидной 
ткани полиморфны и не всегда очевидны. Хиру-
ргическое лечение показано при неэффективно-
сти консервативного лечения и при явной кли-
нической симптоматике. Характерными симп-
томами могут быть: затруднение носового ды-
хания, гнусавость, стекание слизисто-гнойного 
отделяемого по задней стенке глотки, головная 
боль, расстройство сна, нарушение функции 
слуховой трубы. Эндоскопически лимфоидная 
гиперплазия представлена неоднородными мас-
сами бледно-розового цвета в своде носоглотки. 
Нередко даже при незначительных изменениях 
в носоглотке у взрослых нельзя исключить зло-
качественный процесс. В связи с этим, по наше-
му мнению показана предварительная биопсия и 
гистологическое исследование всех образований 
носоглотки у взрослых. Только в последующем 
решается вопрос о необходимости хирургичес-
кого лечения. Для лечения лимфоидных гиперп-
лазий носоглотки используются различные по-
дходы и инструменты. Для удаления аденоидов 
используются эндоскопический подход и тра-
диционный с оттягиванием мягкого неба в усло-
виях общей анестезии. В качестве инструментов 
применяют аргон-плазменный нож, шейвер, ра-
диочастотный скальпель, лазерные системы 
(чаще дистантные). На кафедре оториноларин-
гологии с клиникой СПбГМУ для удаления аде-

ноидов и гипертрофированной трубной минда-
лины с успехом применяется лазерная интерс-
тициальная термотерапия (LITT). Методика вы-
полняется в условиях эндоскопического контро-
ля под местной анестезией. Ригидность костных 
стенок носоглотки обеспечивает определенную 
свободу манипуляций и возможность использо-
вания различных способов лазерного воздейст-
вия. Эндоскопы с различным углом зрения по-
зволяют оценивать состояние всех отделов но-
соглотки, что обеспечивает точность лазерного 
воздействия. В толщу лимфоидной ткани вводи-
тся кварцевое волокно Nd:YAG лазера в разог-
ретом состоянии. Проведение манипуляции со-
провождается изменением цвета патологичес-
кой ткани на молочно-белый, что обусловлено 
белковой денатурацией и нарушением кровооб-
ращения в зоне воздействия, вследствие интерс-
тициального разогрева ткани до 60°С. Самоот-
торжение разрушенной ткани происходит в те-
чение нескольких дней, без кровотечения. Кон-
тактная лазерная хирургия является оптималь-
ным методом лечения лимфоидных гиперплазий 
носоглотки. Снижая риск развития кровотече-
ния, она решает основную проблему других 
способов хирургического лечения. Использова-
ние эндоскопического контроля при проведении 
манипуляции дает возможность визуальной 
оценки воздействия лазера. Хороший клиничес-
кий результат достигается безболезненно, без 
выраженных местных и системных воспалите-
льных реакций. Бескровность позволяет выпол-
нять манипуляцию амбулаторно без необходи-
мости выполнять тампонаду носа, что в значи-
тельной степени облегчает послеоперационный 
период. Опыт нашей клиники позволяет судить 
об эффективности данного метода хирургичес-
кого лечения лимфоидных гиперплазий носо-
глотки. 

 
© С.А.Карпищенко, И.А.Скиданова, 2008  
 
 
 

 
В.В. КИЗИМ  (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ  
 

Важной задачей, стоящей перед каждым 
ЛОР-онкологом, является выбор оптимального 

вида оперативного вмешательства в каждом 
конкретном случае. Особенно актуальной  эта 
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задача становится при  выполнении щадящих 
органосохраняющих либо органо-восстанавли-
вающих операций, когда  необходимо сочетать 
онкологическую и функциональную эффектив-
ность лечения. Решение проблемы выбора оп-
тимальной лечебной тактики при лечении зло-
качественных новообразований  гортани выхо-
дит на качественно новый уровень с применени-
ем нейросетевых технологий. Несмотря на это, 
применение компьютеров в клинической прак-
тике зачастую сводится к использованию офис-
ных программ, в то время как непосредственно 
в лечебно-диагностических технологиях они 
внедрены недостаточно.  

Цель нашего исследования явилась раз-
работка медицинской  самообучающейся нейро-
сетевой экспертной  системы принятия реше-
ний, выбора оптимальной лечебной тактики и  
прогнозирования  результатов при лечении бо-
льных раком гортани.  

Материалы и методы. Система обучена 
на 250 клинических примерах и аккумулирует 
более чем 30-ти летний опыт работы врачей 
ЛОР-клиники ИНВХ АМН Украины.  Програм-
ма представляет собой нейросети, связанные в 
иерархические блоки (одни сети используют 
ответы других для принятия решения) и позво-
ляет моделировать результаты предполагаемого 
лечения. Система базируется на универсальных 
средствах программирования Microsoft, (Micro-
soft Office -Acces, -Word, -Excel). Все парамет-
ры, вводимые в программу, были соответст-
вующим образом классифицированы и пред-
ставлены в виде следующих блоков: жалобы 
пациента; анамнез; результаты общего обследо-
вания; результаты орофарингоскопии; результа-
ты непрямой ларингоскопии; данные лабора-
торных исследований; данные иммунологиче-
ских исследований; диагноз (согласно междуна-
родной классификации TNM; данные УЗИ шеи; 

данные КТ гортани;  оперативные вмешательст-
ва; комбинированное лечение; сопутствующая 
терапия; результаты лечения. Кроме того, про-
изводилась оценка качества жизни пациента 
согласно стандартам  EORTC QLQ-H&N35. По-
мимо этого  производился анализ структуры 
оперативных вмешательств при раке гортани  
2003-2006 гг. В качестве группы сравнения па-
циенты, лечившиеся ранее по поводу рака гор-
тани с использованием традиционных подходов 
в 1999-2002 гг. (n=300-ретроспективное изуче-
ние историй болезней и карт динамического 
наблюдения). 

Результаты и обсуждение. При функ-
ционировании искусственной нейронной сети 
(ИНС) моделируются основные процессы, про-
исходящие в нервной системе человека: поступ-
ление информации из внешнего мира в ИНС, 
обмен нейронов сигналами через синапсы, вы-
вод информации из нейросети во внешний мир.  
То есть ИНС,  реализуя неявные алгоритмы, 
решают задачи, не имеющие явного решения, и 
таким образом достаточно хорошо моделируют 
способ принятия решений человеком. После 
обучения и тестирования предложенной нейро-
сетевой программы точность принятия ею ре-
шения достигла 97 %, что проявилось, в частно-
сти, в увеличении числа функциональных ре-
зекций гортани на 12,3% .  

Выводы. Модель сбора  и обработки ин-
формации при лечении больных раком гортани 
имеет возможности постоянного совершенство-
вания, развития  и пополнения данными. Функ-
ционирование ИНС можно представить как  
процесс непрерывного самоуправляемого обу-
чения, позволяющий  интегрировать наиболее 
надежные из существующих методов лечения 
больных раком гортани  с индивидуальным 
опытом врача клинициста. 

 
© В.В.Кизим, 2008  
 
 
 
 
 

А.С. КИСЕЛЕВ, В.С. УШАКОВ, Б.В. КУЦ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ  
ДЕСТРУИРУЮЩЕЙ АДЕНОМЫ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 

 

В клинической практике нередко прихо-
дится встречаться с перфорациями перегородки 
носа. Наиболее часто они являются следствием 
дефектов оперативного вмешательства. Одной 
из причин перфорации хрящевого отдела пере-

городки носа может быть т.н. передний сухой 
ринит. Такое состояние чаще всего развивается 
у лиц, работающих в химической, мукомольной, 
камне- и деревообрабатывающей промышлен-
ности (Лихачев А.Г., Преображенский Б.С., Те-
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мкин Я.С.,1950). Перфорирующие язвенные по-
ражения перегородки носа имеют место и при 
гранулематозных заболеваниях, в частности при 
туберкулезе, сифилисе, болезни Вегенера.  

Гораздо реже, а поэтому наименее извес-
тной причиной перфорации перегородки носа 
является аденома – редкая доброкачественная 
опухоль железистого строения. Большинство 
аденом носа и околоносовых пазух описано у 
больных старше 40 лет. Локализуются они в 
участках слизистой оболочки, наиболее богатых 
слизисто-белковыми железами: на передних 
концах нижних и средних носовых раковин, за-
днем отделе перегородки носа, в области tuber-
culum septi, верхнечелюстной пазухе, клетках 
решетчатого лабиринта. 

Если аденома латеральной стенки полос-
ти носа нередко озлокачествляется и быстро 
растет, то аденома перегородки носа обычно 
проявляется доброкачественно, характеризуется 
медленным ростом и не метастазирует. Она, 
локализуясь в пределах самой перегородки, по-
степенно разрушает ее, «поедает», как в хряще-
вом, так и в костном отделах. Микроскопически 
опухоль сохраняет структуру аденомы с экспан-
сивным характером роста и признаками проли-
ферации клеток эпителия (Быкова В.П., 1993). 
Для деструирующей аденомы перегородки носа 

характерны носовые кровотечения и склонность 
к рецидивам (Пачес А.И, 1983; Абызов Р.А., 
2004). Приведенные клинические и морфологи-
ческие особенности деструирующей аденомы 
перегородки носа позволяют рассматривать ее 
как пограничную опухоль (Карпов Н.А., 1950) и 
тем самым требующую адекватного лечения.  

Под нашим наблюдением находилось 6 
пациентов с деструирующей аденомой перего-
родки носа, подтвержденной морфологически. 
Всем пациентам была проведена рентгено- те-
рапия (суммарная доза 35 Гр.). Длительность 
наблюдения от 6 мес. до 3 лет. При контроль-
ных осмотрах было установлено отсутствие 
продолженного роста и наличие стабильности 
дефекта перегородки носа с окрепшим рубцом 
по периферии.  

Приведенные обстоятельства диктуют 
стандарт диагностики и лечения деструирую-
щей аденомы перегородки носа. Он включает в 
себя проведения биопсии во всех тех случаях, 
когда дефект перегородки носа не имеет трав-
матического происхождения. При установлении, 
в результате морфологического исследования, 
диагноза деструирующей аденомы перегородки 
носа, необходима лучевая терапия, стабилизи-
рующая процесс и дальнейшее разрушение 
структур носа.  

 
© А.С. Киселев, В.С. Ушаков, Б.В. Куц, 2008  
 
 
 
 
 

Е.В. ЛУКАЧ, В.Я. ДІХТЯРУК, Р.І. КРАСІЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ  
В ЛІКУВАННІ ГЕМАНГІОПЕРИЦИТОМИ ЗОВНІШНЬОГО НОСУ 

 

Гемангіоперицитома – судинна пухлина, 
яка створена багатьма капілярами, оточеними 
веретеноподібними і круглими клітинами-
перицитами. Всі гемангіоперицитоми, незалеж-
но від їх будови, є злоякісними, зустрічаються 
рідко, можуть виникати в любому віці, часто у 
дітей. Прогноз захворювання залежить від роз-
міру пухлини, її злоякісності та наявності мета-
стазів. Основним методом лікування є хірургіч-
не видалення пухлини, додатковим – хіміо- і 
променева терапія. 

Приводимо наше спостереження: хворий 
К., 1967 р.н., знаходився на стаціонарному ліку-
ванні у відділенні онкопатології ЛОР- органів 
інституту оториноларингології з 19.12.07 по 
30.12.07 з діагнозом: гемангіоперицитома зов-
нішнього носу. 

Анамнез хвороби: хворіє близько 8 міся-
ців. Захворювання почалося з почервоніння 
шкіри в ділянці спинки носа, де зчасом виникла 
пухлина, яка поступово збільшувалась в розмі-
рах. До лікарія не звертався, займався самоліку-
ванням нетрадиційними методами, але захворю-
вання прогресувало. За останній місяць, перед 
зверненням в клініку, різко погіршилося носове 
дихання зліва. 

ЛОР-статус: в ділянці шкіри і м`яких тка-
нин зовнішнього носу з розповсюдженням на 
перенісся визначається пухлина червоно-
коричневого кольору, м’якої консистенції. Вхід 
в ліву половину носа звужений за рахунок здав-
лення крила носа пухлиною. Риноскопія: слизо-
ва носа рожевого кольору, носові ходи вільні, 
патологічних виділень немає. Інші ЛОР- органи 
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без видимої патології. На рентгенограмі кісток 
носу та навколо носових пазух деструктивних 
змін не виявлено. За даними УЗД органів шиї-
додаткових новоутворень не виявлено, органи 
черевної порожнини без патології. Лабораторні 
дослідження крові та сечі в межах норми. Ре-
зультат гістологічного дослідження: гемангіо-
перицитома. 

Лікування: враховуючи розповсюдже-
ність пухлинного процесу був проведений 
перший цикл неоад`ювантної поліхіміотера-
пії за схемою: паклітакс (cipla) 300мг в/в ін-
фузійно, онкогем (gemcitabine) 1,0 гр. в/в ін-
фузійно. 

Результати лікування: через 3 тижні після 
проведеного курсу неоад`ювантної поліхіміоте-
рапії спостерігався повний регрес новоутворен-
ня: на місці пухлини залишилась рожево-
коричнева пігментація шкіри. З метою закріп-
лення отриманого результату хворому проведе-
но 2-й цикл неоад`ювантної поліхіміотерапії за 
вказаною вище схемою. Враховуючи повний 
регрес пухлини, зникла потреба хірургічного 
лікування. Спостереження протягом 6 місяців не 
виявило ознак рецидиву захворювання. 

Висновок: Наведений клінічний випадок 
свідчить про високу ефективність сучасної по-
ліхіміотерапії в лікуванні гемангіоперицитом. 

 
© Е.В. Лукач, В.Я. Діхтярук, Р.І. Красій, 2008  
 
 
 
 

Е.ЛУКАЧ, Ю.СЕРЕЖКО, В.ДІХТЯРУК, В.СТРЕЖАК, Є.КЛОЧКОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТАКСАНІВ В НЕОАД’ЮВАНТНІЙ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ  
ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ЛОР-ОРГАНІВ 

 

Для вивчення ефективності нео-
ад`ювантної поліхіміотерапії (НПХТ) із залу-
ченням таксанів, 24 хворим на рак ЛОР-органів 
3-4 стадії призначали два цикли НПХТ. 16 хво-
рим контрольної групи хіміотерапію проводили 
без таксанів. В основній групі було 11 хворих з 
третьою і 13 хворих з четвертою стадією (в кон-
трольній, відповідно, – 10 і 6 хворих).  

Курс хіміотерапевтичного лікування в ко-
нтрольній групі складався з двох циклів систем-
ної НПХТ, щоденно протягом 5 днів (карбопла-
тин 90 мг/м2 та 5-фторурацил 750 мг/м2/на добу). 
Перерва між циклами НПХТ становила 21 день. 
У основній групі курс вище приведеного ліку-
вання доповнювали введенням таксану (пакліта-
кселу у дозі 175 мг/м2 в перший день терапії).  

Через три тижні після НПХТ оцінювався 
результат за вимогами ВООЗ за клінічними, ін-
траскопічними та морфологічними даними. 
Хворим призначали лікування, що включало 
променеву терапії (ПТ) по 2 Гр кожен день по 
розщепленому сценарію осередковою дозою до 
40 Гр на першому етапі і СОД до 60-65 Гр. При 
відсутності повного або часткового регресу пу-
хлини після комбінованого лікування 
(ПХТ+ПТ), хворим проводили радикальне хіру-
ргічне лікування. 

На даний час оцінено результати НПХТ в 
комбінованому лікуванні у 32 хворих на рак 
верхніх дихальних шляхів, що закінчили повний 
курс лікування. З них – 20 осіб з основної групи 
та 12 осіб контрольної групи хворих.  

В основній групі після НПХТ спричинила 
повну регресію пухлини у одного хворого на 
рак гортаноглотки. Часткова регресія пухлини 
відмічена у 8 хворих, а стабілізація – у 11 хво-
рих.  

В той же час, в контрольній групі хворих 
без призначення таксанів після хіміотерапії част-
ковий регрес відмічено у 2 хворих та стабілізацію 
пухлинного росту у 10 хворих. У хворих , яким 
таксани не призначались після 2 курсів НПХТ не 
було жодного повного регресу пухлини. 

Об’єктивна відповідь пухлини (сума пов-
ного і часткового регресу) після двох курсів 
НПХТ в основній групі з таксанами становила 
45 % випадків проти 17 % випадків у контроль-
ній групі хворих.  

Після закінчення хіміотерапії, комбінова-
не лікування (ХТ+променева терапія) проведено 
сімнадцяти хворим: 12 – основної та 5 – контро-
льної групи хворих.  

В основній групі повна регресія пухлини 
після комбінованого лікування виявлена у 7 
хворих, часткова регресія – у 5 хворих. Стабілі-
зації пухлинного росту у хворих основної групи 
не спостерігалось.  

 В контрольній групі хворих комбіноване 
лікування сприяло повній регресії пухлини у 
одного хворого, частковій регресії – у 2 хворих і 
стабілізації пухлинного росту у 2 хворих.  

Таким чином, згідно нашим попереднім 
даним, можна відмітити, що залучення пакліта-
кселу в схему НПХТ підвищує об’єктивну від-
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повідь на хіміотерапевтичне лікування у 2,6 ра-
зи. Після комбінованого лікування повна регре-
сія пухлини у хворих основної групи складала 
58,3%, в контрольній групі повна регресія від-
мічена у 20% хворих. 

Отримані результати є попередніми, але 
вже чітко демонструють ефективність залучення 

таксанів в НПХТ хворих на ракові пухлини вер-
хніх дихальних шляхів 3-4 стадії в умовах Укра-
їни. Для кінцевих висновків потрібно проведен-
ня подальших клінічних досліджень та аналізу 
віддалених результатів безрецидивного вижи-
вання, трьохрічного виживання та появі чи від-
сутності метастазування. 

 
© Е.Лукач, Ю.Сережко, В.Діхтярук, В.Стрежак, Є.Клочков, 2008  
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ЛАРИНГЕКТОМІЇ 
 

Відновлення звучної мови і нормалізація 
дихальної функції – основні аспекти реабілітації 
хворих після ларингектомії. Значне місце в реа-
білітації голосової функції після видалення гор-
тані посідають хірургічні методи. В 2005 році у 
інституті отоларингології АМНУ було впрова-
джено метод трахеостравохідного шунтування з 
протезуванням (ТСШП) протезами Provox. 

20 хворим проводили ТСШП після вида-
лення гортані. З них 18 чоловіків і 2 жінок, у 
віці від 43 до 70 років. 16 пацієнтів з діагнозом: 
C-r гортані 3 стадії , 3 пацієнта з 4 стадією і 1 – з 
2 стадією захворювання. В тому числі проліко-
вані з приводу метастатичних і рецидивних пух-
лин (9 чоловік). 

Здійснено 20 операцій шунтування з про-
тезуванням: 6 – одномоментне ТСШП (в ході 
ларингектомії); 5 – ТСШП перед пластичним 
закриттям фарингостоми; у 9 пацієнтів відстро-
чено ТСШП (через 2 місяці і більше після лари-
нгектомії). 

У двох пацієнтів псевдоголос з’явився на 
1 день після операції, у інших двох – на третій 

день, ще у одного – на5-й день. Три пацієнта 
почали розмовляти після зняття швів з трахеос-
томи на 7 день. У 11 осіб використання протезу 
стало можливим після гоєння фарингостоми та 
видалення носостравохідного зонда. Відсутність 
голосу після ТСШП була у одного пацієнта. 

При аналізі псевдоголосу було встановле-
но, що тривалість максимальної фонації складає 
від 5 до 21 с, максимальна сила псевдоголосу 
була 45 дБ, мінімальна сила псевдоголосу – 17 
дБ.  

Час функціонування протезів на даний 
момент складає: 3 пацієнта 13-14 місяці; 2 паці-
єнта 9-10 місяців; 1 пацієнт – 7 місяців; 8 паціє-
нтів - 6 місяців; 2 пацієнта - 5 місяців; 1 пацієнт 
– 2 місяці. 

Таким чином, впроваджений метод трахе-
остравохідного шунтування з протезуванням у 
20 хворих після ларингектомії сприяв ранній 
реабілітації голосової функції у 95 % випадків 
та соціальній їх реабілітації. Метод є актуаль-
ним та таким, що потребує подальшого вивчен-
ня, вдосконалення та широкого впровадження.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН  
НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ 

 

У ході виконання роботи хірургічний 
спосіб, як самостійний, так і в комбінованих 
варіантах, був застосований у 136 хворих на 
злоякісні пухлини ПН і ННП (ринотомія за Ден-

кером – у 64 пацієнтів, за Муром – у 40, за Му-
ром-Денкером – у 8, резекція верхньої щелепи – 
у 9, орбітосинуальна екзентерація – у 11, гемі-
фаціальна резекція – у 2).  
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Наші узагальнені клінічні спостереження 
дозволили визначити етапність застосування 
елементів медичної реабілітації (МР) в процесі 
лікування. 

Ми пропонуємо розглядати використання 
елементів МР в хірургії раку ННП як 3-етапний 
алгоритм: 

1-й етап — передопераційний; 
2-й етап — інтраопераційний; 
3-й етап — реконструктивно-пластичний 

під час і після виконання основної операції. 
Завдання 1-го етапу — обрати адекватний 

обсяг операції і/або скоротити та оптимізувати 
останній для максимального збереження адап-
тивної відновної здатності організму хворого.  

Б. Мета 2-го етапу — максимальне збере-
ження адаптивних можливостей організму при 
неухильному дотриманні класичних правил онко-
хірургії – абластики, антибластики, футлярності. 

Одним із серйозних функціональних де-
фектів резекції верхньої щелепи і орбітосинуа-
льної екзентерації, при найбільш вдалому і оп-
тимальному їх виконанні, є тризм жувальної 
мускулатури, зумовлений блокадою m. masseter, 
що прикріплюється до нижньої поверхні вилич-
ної кістки, частина якої включається в блок тка-
нин, що видаляється. Відсутність верхньої точки 
фіксації m. masseter веде до порушення функції 
останнього (тобто нерухомості нижньої щелепи 
під час жування і артикуляції, що, з одного бо-
ку, викликає стійку прогресуючу контрактуру, а 
з другого боку – оголює крилопіднебінну ямку. 
Для усунення цього дефекту ми формуємо шту-
чний міжм’язовий анастомоз між власне-
жувальним m. masseter і допоміжно-жувальним 
m. pterigoideus medialis на рівні fossa pterigoidea 
основної кістки, що закриває оголену крилопід-
небінну ямку, синергічно забезпечує профілак-
тику нерухомості нижньої щелепи і дотримання 

принципу зональної футлярності в повному об-
сязі. 

Мета 3-го етапу — скоротити період реа-
білітації хворих на рак ННП за рахунок поєд-
нання класичного радикального хірургічного 
втручання з реконструктивною пластикою утво-
рених зовнішніх лицьових дефектів і раннім 
функціональним протезуванням у період пере-
бування в стаціонарі. 

Запропоновані методи удосконалення хі-
рургічного лікування раку ННП поліпшують 
функцію жувального апарату, створюють безпе-
рервність залишкових фрагментів верхньої ще-
лепи і утримують їх у правильному анатомо-
фізіологічному взаємовідношенні, створюють 
можливість у ході радикальної операції прово-
дити пластичну одномоментну реконструкцію, 
перешкоджають розвитку деформації обличчя, 
покращують естетичний вид хворого, скорочу-
ють адаптаційний період. 

Елементи медичної реабілітації, викорис-
товувані в хірургії раку ННП, повинні гармо-
нійно поєднуватися з усіма класичними спосо-
бами лікування цієї патології в онкології і бути 
невід’ємною частиною будь-якого виду комбі-
нованого лікування.  

Для оптимізації хірургічних втручань у 
випадках розповсюдженого раку верхньої шеле-
пи Т4N0М0 запропоновані: обробка ложа вида-
леної пухлини за СДТ технологією для доура-
ження клітин пухлини; при орбітосінуальній 
екзентерації для профілактиці післяопераційно-
го тризму жувальних м'язів формування сине-
ргічного міжм'язового анастомозу, приховуючо-
го fossa pterygoidea; використання артеріолізо-
ваного шкірно-м'язово-апоневротичного клаптя 
з лобової ділянки для покриття оголеної клітко-
вини збереженої орбіти; модифікована операція 
Головіна-Філатова-Лисьонкова. 
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О ВЛИЯНИИ ТЕРМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЛУЧАЕМОЙ ТКАНИ НА  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – со-
временный активно развивающийся метод лече-
ния онкологических заболеваний. В основе его 
лежит воздействие света определенной длины 
волны на опухолевую ткань после предваритель-
ного местного или системного введения фото-

сенсибилизирующего вещества. Возникающие 
при этом в присутствии кислорода фотохимиче-
ские реакции приводят к прямой или опосредо-
ванной гибели опухолевых клеток. В качестве 
источника света при ФДТ используется лазер 
(длина волны зависит от вида фотосенсибилиза-
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тора). При интерстициальной ФДТ облучение 
производится с помощью оголенного конца све-
тового волокна, погруженного в толщу опухоли. 
Интерстициальная методика, по сравнению с 
дистантной, позволяет разрушать более крупные 
и/или глубоколежащие опухоли. Во время прове-
дения интерстициальной ФДТ опухолевая ткань 
подвергается как фотохимическому, так и терми-
ческому воздействиям. Термический эффект ла-
зерного излучения может приводить к структур-
ным изменениям облучаемой ткани (коагуляция, 
карбонизация) и тем самым снижать их прони-
цаемость для света. В итоге эффективность всей 
процедуры может уменьшиться.  

Цель исследования 
In vitro изучить степень влияния термиче-

ских изменений биологической ткани на её про-
ницаемость для лазерного излучения (длина во-
лны 662 нм), оценить скорость их развития. 

Материалы и методы  
Моделями опухолевой ткани служили сы-

рая свинина и говяжья печень, источником света – 
полупроводниковый лазер «ЛАХТА-МИЛОН®» с 
длиной волны 662 нм. Интерстициальное облуче-
ние проводилось в постоянном режиме на мощно-
стях 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2 и 0,1 Вт. Во вре-
мя облучения с расстояния 0,5 см от конца свето-
волокна внутритканевым датчиком производились 
измерения плотности мощности световой энергии 
(каждые 30 секунд). В конце облучения термиче-
ские изменения ткани (коагуляция, карбонизация) 
оценивались визуально на срезах. 

Результаты 
При проведении облучения мышцы сви-

ньи на мощностях от 1,5 до 2,5 Вт с первых се-
кунд наблюдалось быстрое равномерное сниже-
ние плотности мощности световой энергии. За 
первые 3-5 минут облучения плотность мощно-
сти падала в 10-15 раз от первоначальной, при 
дальнейшем облучении менялась незначитель-
но. На разрезе мышечной ткани после оконча-
ния облучения имелась зона коагуляции диа-
метром 3-7 мм (в зависимости от длительности 
облучения) с точечным карбонизатом в центре. 
При проведении аналогичной серии опытов на 
говяжьей печени получены сходные результаты, 
однако, карбонизация и коагуляция ткани на-
блюдались при мощностях облучения от 0,5 Вт 
и выше.  

Выводы: 
1. Термические изменения биологиче-

ской ткани (коагуляция и карбонизация), раз-
вивающиеся при интерстициальном лазерном 
облучении на длине волны 662 нм, приводят к 
быстрому и значительному падению ее прони-
цаемости для света. К 3-5 минуте плотность 
мощности светового излучения снижается в 10-
15 раз, что должно негативно сказаться на эф-
фективности интерстициальной фотодинами-
ческой терапии. 

2. Минимальная мощность излучения, при 
которой начинаются термические изменения 
облучаемой ткани, зависит от ее оптической 
проницаемости для красного света (662 нм).  
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 КОМПЬЮТЕРНАЯ   И  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ  ТОМОГРАФИЯ  В 
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ  И  ПОЛОСТИ НОСА  

 

Злокачественные опухоли ОНП и полости 
носа составляют 1-4 % от всех злокачественных 
опухолей (А.И. Пачес, 1983). Опухоли данной 
локализации характеризуются быстрым распро-
странением в окружающие структуры в ранние 
сроки, что затрудняет обследование и диктует 
необходимость использования современных 
методов визуализации: компьютерной томогра-
фии (КТ) и магнитно-резонансной томографии 
(МРТ).  

Целью работы являлась оценка возмож-
ностей спиральной компьютерной и магнитно-

резонансной томографии в диагностике новооб-
разований ОНП.  

Материалы и методы. В клинике ЛОР-
болезней ИНВХ им. В.К.Гусака АМН Украины 
с 2002 по 2007 годы проведено КТ и МРТ ис-
следование 150 пациентов с новообразованиями 
ОНП. КТ выполнялась на спиральном компью-
терном томографе HiSpeed FX/I (General 
Electric), магнитно-резонансная томография на 
аппарате Giroskan Interra (Philips). При выпол-
нении КТ предпочтение отдавалось коронарной, 
при МРТ – фронтальной проекциям. Диагноз у 
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всех больных верифицирован по данным мор-
фологического исследования послеоперацион-
ного материала. 

Результаты и их обсуждение. У 65 (52,4 
%) больных опухоли локализовались в верхне-
челюстных пазухах, у 34 (26,1 %) – в клетках 
решетчатого лабиринта, у 4 (3,2 %) – в клино-
видных и у 1 (1,2 %) – в лобных пазухах. У 21 
(17,1 %) – в полости носа. Диагностика опухо-
левого процесса у 78 % больных основывалась 
на выявлении деструкции костной ткани. Спе-
цифичность данного симптома составила 97%. 
Особое внимание уделяли оценке распростране-
ния опухоли за пределы ОНП, при этом исполь-
зовали полипроекционное КТ и МРТ исследова-
ние, а также КТ с внутривенным болюсным вве-
дением контрастного вещества. При опухолевом 
поражении верхнечелюстных пазух диагностика 
деструкции задней стенки проводилась при ак-
сиальной КТ, у 9 % больных выявлено распро-
странение процесса в крылонебную и подвисоч-
ную ямки. В диагностике опухолей решетчатого 
лабиринта и клиновидных пазух у 7 % больных 
была выявлена деструкция крыши решетчатого 
лабиринта, селлярной и сфеноидальной стенки 
клиновидной пазухи и распространение процес-

са на ткань головного мозга. У 13 % больных с 
новообразованиями верхнечелюстных пазух и 
клеток решетчатого лабиринта выявлена дест-
рукция стенок орбиты с распространением про-
цесса в ретробульбарную клетчатку. При КТ с 
контрастным усилением отмечалось неравно-
мерное накопление контрастного вещества опу-
холевой тканью, что способствовало улучше-
нию визуализации опухолевой ткани при рас-
пространении процесса за пределы ОНП. Наи-
более эффективным было использование спи-
ральной КТ в режиме ангиографии у больных с 
ангиофибромами (15 случаев), что позволило 
установить сосудистый характер новообразова-
ния, выявить источники кровоснабжения опухо-
ли с точной локализаций питающих сосудов, 
уточнить объём и степень локальной опухоле-
вой инвазии, а также дифференцировать фиб-
розные изменения в послеоперационной полос-
ти от рецидива ангиофибромы.  

Выводы: Спиралевидная КТ и МРТ яв-
ляются информативными методами диагностики 
новообразований ОНП и полости носа, которые 
благодаря достоверному выявлению распро-
страненности опухолевого процесса позволяют 
оптимизировать тактику лечения больных. 

 
© Е.А. Савченко,  С.К.Боенко, З.Т.Климов, А.П.Рыбалко, Е.И.Бондарь, А.С.Платонов, Е.Б.Качанова,  
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ 

ОПЕРАЦИЯХ УДАЛЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОЙ АНГИОФИБРОМЫ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 
  

Ювенильная ангиофиброма основания 
черепа (ЮАОЧ) является наиболее тяжелым 
поражением в структуре доброкачественных 
опухолевых заболеваний ЛОР-органов у детей. 
Кровотечение считается самым опасным интра - 
и ранним постоперационным осложнением. С 
целью его прогнозирования в ранее опублико-
ванных авторами исследованиях (Г.Е.Тимен и 
соавт., 2006) была показана возможность ис-
пользования морфометрического анализа тек-
стурной характеристики модифицированных КТ 
видеоизображений ЮАОЧ до и после эмболиза-
ции сосудов, питающих опухоль. 

 В настоящей работе представлены мате-
риалы по реализации такой возможности на ос-
нове последовательного проведения двух про-
цедур исследования. На первом этапе осуществ-

ляется модификация серошкального КТ видео-
изображения в цветное на основе палитры RGB 
(red – green – blue). При этом участки органа 
различной степени кровоснабжения приобрета-
ют понятное врачу окрашивание: зоны интен-
сивного кровоснабжения - в различные града-
ции красного, пониженного – зеленого и безсо-
судистые – голубого цвета. Сама процедура мо-
дификации осуществляется в операционной 
среде MATLAB, принимая во внимание то об-
стоятельство, что КТ изображение представляет 
собой фактически матрицу данных, которые 
отображают форму, физико-химические и био-
логические свойства изучаемого органа путем 
формирования изображения пиксельной струк-
туры на основе его рентгеновской плотностной 
характеристики (Романчик Д.В., 2001). 
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На втором этапе осуществляется анализ 
спектральных характеристик указанных зон до и 
после эмболизации сосудов, питающих опухоль. 
Эти данные используются для последующего 
морфометрического анализа и вычисления инте-
грального показателя прогнозирования риска 
послеоперационного кровотечения (ППРПК). 
Разработанный показатель содержит в качестве 
исходных данных не только долевое участи раз-
личных зон васкуляризации опухоли до и после 
эмболизации питающих ее сосудов, но и соот-

ветствующие коэффициенты, отражающие 
спектральные характеристики зон васкуляриза-
ции. В докладе представлены соответствующие 
иллюстративные и расчетные материалы, свиде-
тельствующие о том, что использование 
MATLAB как языка программирования высоко-
го уровня позволяет объединить знания и иссле-
довательские возможности врача и инженерного 
специалиста в интегрировании процедур визуа-
лизации, вычисления и программирования для 
решения конкретной медицинской проблемы.  

 
© Г.Е.Тимен, В.П.Яценко, В.Н.Писанко, С.П.Чубко, С.Н.Алхимова, 2008 
 
 
 
 
 

В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, С.К. БОЕНКО, Н.Г. МИРОНЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

Оказание квалифицированной помощи 
больным с новообразованиями гортани является 
одной из сложных проблем оториноларинголо-
гии. Решению этой задачи способствует внедре-
ние во врачебную практику методов эндоскопи-
ческой эндоларингеальной хирургии. 

Целью нашей работы являлось улучше-
ние качества хирургической помощи больным с 
новообразованиями гортани. 

Материалы и методы. В ЛОР-клинике 
ИНВХ им. В.К. Гусака АМН Украины за период 
2005-2007 гг. было выполнено 138 эндоскопиче-
ских эндоларингеальных вмешательств. Опери-
рованы 99 мужчин в возрасте от 18 до 61 года, 
31 женщина – от 24 до 51 года и 8 детей – до 15-
ти лет. Из них фиброма гортани диагностирова-
на у 50 (36,2%) больных, ангиофиброма – у 39 
(28,3%), папилломатоз – у 49 (35,5%), включая 5 
детей. В 27 (19,6%) случаях при прямой подвес-
ной ларингоскопии с использованием эндоско-
пической техники была выполнена биопсия но-
вообразования гортани, а у 16 (11,5%) больных 
при раке гортани I стадии (T1N0M0) – хордэк-
томия. 

Оперативные вмешательства выполняли 
под общей анестезией. Для интубации исполь-
зовали интубационные трубки №6 - для взрос-
лых и №5 - для детей. Небольшой диаметр тру-
бок не мешает визуализации всех отделов гор-
тани и в то же время позволяет поддерживать 
достаточный уровень вентиляции легких. Инту-
бационная трубка располагалась в межчерпало-
видном пространстве и при необходимости лег-
ко смещалась в ту или иную сторону. Ларинго-

скоп с видеоэндоскопом фиксировали специ-
альным устройством и подключали к видеомо-
нитору, что позволяло производить запись хода 
оперативного вмешательства и ларингоскопиче-
ской картины до и после операции. Операции 
выполняли с применением микрохирургическо-
го инструментария. 

В послеоперационном периоде больным 
проводили курс противовоспалительной и про-
тивоотечной терапии. Рекомендовали ограниче-
ние голосовой нагрузки на протяжении 3-х не-
дель.  

После удаления папиллом гортани боль-
ным назначается длительный курс иммуномо-
дулирующей терапии. 

16 больных, которым была выполнена хо-
рдэктомия, после операции прошли курс луче-
вого лечения и по настоящее время находятся на 
диспансерном наблюдении в ЛОР-клинике 
ИНВХ им. В.К.Гусака АМН Украины, 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. У 89 (67,8%) больных, оперированных по 
поводу фибромы или ангиофибромы гортани, 
рецидива заболевания не возникло, голосовая 
функция восстановлена полностью.  

Использование эндоскопической эндола-
рингеальной хирургии у 49 (35,5%) больных с 
папилломатозом гортани позволило в макси-
мальном объеме удалить патологические ткани 
и тем самым добиться наиболее длительного 
периода ремиссии.  

В 27 случаях из-за анатомических осо-
бенностей гортани и невозможности адекватно 
выполнить непрямую ларингоскопию мы прибе-
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гали к эндоларингеальной эндоскопии, что по-
зволяло визуализировать патологический про-
цесс в полной мере и одновременно произвести 
прицельную биопсию. Данных за рецидив забо-
левания у больных после хордэктомии нет. 

Выводы. Эндоларингеальная хирургия с 
использованием эндоскопической техники и 

специализированного микрохирургического ин-
струментария расширяет возможности хирурги-
ческой помощи больным с новообразованиями 
гортани и позволяет уменьшить количество ин-
тра- и после операционных осложнений улуч-
шая тем самым функциональную способность 
оперированного органа. 

 
© В.В. Толчинский, С.К. Боенко, Н.Г. Мироненко, 2008  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ 

 

Основным методом лечения рака гортани 
при III-IVст. является комбинированный, вклю-
чающий хирургическое и лучевое воздействие 
на опухоль (Троян В.И.,1999, Ушаков В.С., 
Иванов С.В., 2003, Ferlito A et al, 2002). Прове-
дение хирургических вмешательств по поводу 
злокачественных новообразований гортани со-
провождается в 40-60% послеоперационными 
осложнениями (А.И. Пачес, 2000; О.В. Говда, 
2000; В.В. Толчинский, Н.Г. Мироненко, 2003; 
Е.И. Трофимов и соавт., 2005). Осложнения, 
возникающие на хирургическом этапе, подраз-
деляют на общие (бронхо-легочные, сердечно-
сосудистые, желудочно-кишечные) и местные – 
раневые, среди которых наиболее частым явля-
ется несостоятельность глоточных швов (фа-
рингеальные свищи и фарингостомы). По мне-
нию многих авторов для заживления раны пер-
вичным натяжением важно состояние микро-
циркуляторного русла (МЦР) оперируемых тка-
ней (Шанти В., 1987, Зимин Ю.И., Горюнов 
А.И., 1993, Селезнев К.Г., 2000, Ванченко В.М., 
2005), поэтому важной задачей является его 
изучение, которое позволит прогнозировать те-
чение послеоперационного периода с построе-
нием оптимального плана ведения больного.  

В исследование вошло 13 пациентов с ра-
ком гортани Т3-4N0M0, которым проводилась 

ларингэктомия. Кроме стандартного обследова-
ния пациентов, изучалось интраоперационное 
состояние МЦР слизистой оболочки глотки с 
помощью метода лазерной допплеровской фло-
уметрии (ЛДФ), проводимого аппаратом 
«ЛАКК-02» (Россия).  

В процессе исследования определялся по-
казатель микроциркуляции (ПМ) который изме-
ряется в условных единицах и пропорционален 
скорости движения эритроцитов (V), величине 
гематокрита (Ht) в микрососудах и количеству 
функционирующих капилляров (Nk) в иссле-
дуемом участке ткани: ПМ=V*Ht*Nk. Для 
оценки функционального состояния МЦР ис-
пользовались: амплитуды активных (нейроген-
ного Ан, миогенного Ам) и пассивных (дыха-
тельного Ад, сердечного Ас) механизмов регу-
ляции кровотока, показатели мио-(МТ) и нейро-
тонуса (НТ) прекапиллярных резистивных мик-
рососудов и показатель артериовенулярного 
шунтирования (ПШ), определяемые с помощью 
програмного обеспечения прибора ЛАКК-02 – 
«LDF 2.20.0.507WL».  

В таблице представлены средние данные 
пациентов, которые ретроспективно разделены 
на две группы в зависимости от состоятельно-
сти глоточных швов в послеоперационном пе-
риоде.  

 
 

 ПМ, у.е. Ан Ам Ад Ас МТ НТ ПШ 

1 группа, пациенты  
с состоятельностью  
глоточных швов (n=5) 

18,86 
(p≥0,05) 

0,26 
(p≥0,05)

1,27 
(p≤0,05)

0,50 
(p≤0,05)

0,52 
(p≥0,05)

1,31 
(p≤0,05) 

5,63 
(p≥0,05) 

0,28 
(p≤0,05)

2 группа, пациенты  
с несостоятельными гло-
точными швами (n=8) 

20,91 
(p≥0,05) 

0,32 
(p≥0,05)

0,28 
(p≤0,05)

1,26 
(p≤0,05)

0,42 
(p≥0,05)

5,56 
(p≤0,05) 

6,03 
(p≥0,05) 

1,23 
(p≤0,05)
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При проведении корреляционного анали-
за по Спирмену выявлены достоверные положи-
тельные связи между несостоятельностью гло-
точных швов и показателями шунтирования 
(0,84), миотонуса прекапилляров (0,84), ампли-
туды вазомоций в дыхательном диапазоне ЛДФ-
граммы (0,63), и отрицательная связь с показа-
телями амплитуды вазомоций в миогенном диа-
пазоне (-0,67), что свидетельствовало о таких 
патологических процессах в системе микроцир-
куляции слизистой оболочки глотки у больных 

второй группы, как увеличенние артерио-
венулярного шунтирования, наличие спазма 
прекапилляров и венозного застоя в посткапил-
лярном звене. 

Таким образом, интраоперационное ис-
пользование ЛДФ у больных раком гортани по-
зволяет прогнозировать послеоперацинные ос-
ложнения и может являться основанием для на-
значения дальнейшей дифференцированной 
фармакологической коррекции нарушений МЦР 
слизистой оболочки глотки. 

 
© В.И. Троян, А.Н. Костровский, Е.В. Троян, 2008 
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