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Р.А. АБИЗОВ, Н.В. БОЖКО, А.О. БЄЛОУСОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ В ХІРУРГІЇ 

 

З метою визначення морфологічних змін 
в тканинах в процесі загоєння ран при з’єднанні 
їх за допомогою електрозварювального апарата 
ЕК-300М1 та порівняння з традиційною мето-
дикою закриття ран (накладання шовкових вуз-
луватих швів) було проведено експерименталь-
не дослідження на щурах. Ураховуючи, що у 
хворих у клініці хірургічні втручання часто про-
водяться після курсу променевої терапії, що не-
гативно позначається на характері та строках 
загоєння ран, ми провели опромінення щурів 
перед оперативним втручанням з метою дослі-
дження морфологічних змін у процесі загоєння 
післяопераційних ран в опромінених тканинах. 

Для проведення досліджень використову-
вались щури роду Rattus, родини Muridae, віком 
6 місяців, масою тіла 250-300 г довжиною тіла 
180-200 мм розводки віварію НМАПО ім. П.Л. 
Шупика. 

Щури, в кількості 60 штук, були поділені 
на дві групи (по 30 штук), в залежності від про-
ведення опромінення в передопераційному пе-
ріоді. 30 щурів було опромінено перед операти-
вним втручанням. 

Після фіксації тварини в ділянці черева 
вистригали шерсть та обробляли дезинфікую-
чим розчином, потім проводили 2 симетричних 
розрізи шкіри, підшкірної клітковини та м’яких 

тканин довжиною 5 см на відстані 2 см один від 
одного за допомогою скальпелю. Відразу одна з 
експериментальних ран ушивалась за традицій-
ною методикою (за допомогою стандартного 
медичного інструментарію накладено вузлуваті 
шви), краї другої рани з’єднувались за допомо-
гою електрозварювального апарату ЕК-300М1. 
Після виведення тварин з експерименту із зони 
післяопераційного рубця вирізали шматочки 
шкіри на відстані 0,5 см від місця нанесення і 
наступного закриття рани, брали зразки тканин 
для морфологічного дослідження на 1, 7, 14-ту 
добу після оперативного втручання. 

Слід зазначити, що, оцінюючи процес ре-
генерації рани у щурів в цілому, необхідно бра-
ти до уваги можливість механічного травмуван-
ня ранової поверхні під час утримання тварин. 
Однак, не зважаючи на це, в групах неопроміне-
них і опромінених тварин при порівнянні реге-
нераторних проявів ушкоджених тканин з вико-
ристанням шовного матеріалу та зварювання, 
при останньому перебіг процесу скорочується 
та має менше ускладнень. 

Мікроскопічний аналіз процесу загоєння 
експериментальних ран щурів свідчить, що ме-
тодика електрозварювання забезпечує повне та 
щільне закриття рани з утворенням на її поверх-
ні коагуляційних мас, що сприяє склеюванню її 
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країв, чим досягається повна герметичність та 
забезпечується асептичність рани. Застосування 
традиційних шовкових ниток забезпечує меха-
нічне закриття рани, але, у порівнянні з методи-
кою електрозварювання, уповільнює процес ре-
парації та викликає гранулематозне запалення. 

Опромінення тварин ускладнює форму-
вання повного щільного рубця, що зумовлено 

станом опромінених структурних елементів 
шкіри, зокрема колагенових волокон.  

Таким чином, застосування зварювальних 
технологій поліпшує результати хірургічного 
лікування, спрощує технологію виконання са-
мих хірургічних втручань та створює умови для 
покращення протікання післяопераційного пері-
оду. 

 
© Р.А. Абизов, Н.В. Божко, А.О. Бєлоусова, 2009  
 
 
 
 
 

Р.А. АБИЗОВ, Т.М. ГОЛУБОК-АБИЗОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ  
З ГОСТРИМ ВИРАЗКОВО-НЕКРОТИЧНИМ РАДІОЕПІТЕЛІЇТОМ  

ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 
 

Рання діагностика раку гортані, невідкла-
дне оперативне втручання, проведення проме-
невого лікування, адекватний медикаментозний 
післяопераційний супровід є основними засада-
ми підвищення ефективності лікування складної 
категорії лор-онкологічних хворих. Проведення 
опромінення в післяоперативному періоді нері-
дко супроводжується виникненням місцевих 
променевих реакцій, що потребують медикаме-
нтозного та фізіотерапевтичного лікування. 

В переважній більшості випадків проме-
неві ускладнення виникають внаслідок проме-
невої дії, що перевищує толерантність тканин 
(Абизов Р.А., 2004). В структурі місцевих про-
меневих уражень верхніх дихальних шляхів 
найбільшу питому вагу має гострий радіоепіте-
ліїт (90,2%). Гострий радіоепітеліїт верхніх ди-
хальних шляхів може проявлятися в легкій фо-
рмі перебігу (катаральна форма) або в тяжкій 
формі (ерозивно-плівчасте та виразково-
некротичне ураження). При легкій формі хворі 
скаржаться на відчуття сухості та першіння в 
горлі, біль при ковтанні стійкого характеру. При 
ендоскопічному дослідженні відмічається гіпер-
емія, набряк слизової оболонки. З переходом 
катаральної форми в ерозивну і плівчасту, на-
бряк збільшується, слизова оболонка вкриваєть-
ся плівками та (або) ерозіями, крайній прояв 
процесу – виразки з ділянками некрозу. Мікро-
флора ураженої ділянки складається переважно 
з стрептококів та стафілококів. Променевий епі-
теліїт вимагає невідкладного адекватного ліку-
вання. Своєчасна ліквідація запального процесу 
запобігає розвитку важких ускладнень – хонд-
роперихондриту гортані, променевого фіброзу.  

Під нашим наглядом знаходилося 27 хво-
рих на гострий виразково-некротичний радіо-
епітеліїт верхніх дихальних шляхів, після опе-
ративного втручання з приводу раку гортані І- ІІ 
стадії (одно- та двобічна хордектомія) та проме-
невого лікування (СВД - 40-42 Гр). Медикамен-
тозне лікування даної категорії хворих потребує 
комплексного підходу з застосуванням антибіо-
тиків та препаратів для місцевого лікування гос-
трої гнійно-запальної патології.  

Антибактеріальним препаратом для цієї 
групи хворих був обраний пероральний цефало-
спорин ІІІ покоління Лопракс, з огляду на ши-
рокий спектр антибактеріальної дії по відно-
шенню до грампозитивних та грамнегативних 
бактерій. Препарат має бактерицидну дію, при-
родну стійкість до β-лактамаз, високу біодосту-
пність, зручний спосіб застосування. Лопракс 
призначався хворим у дозі 400 мг 1 раз на добу 
на протязі 7-10 днів в залежності від перебігу 
захворювання.  

Для місцевого лікування гострого радіо-
епітеліїту частіше всього застосовуються тради-
ційні засоби (дібунол, кверцетин, полоскання), 
але їх використання не завжди дозволяє отрима-
ти бажаний ефект полегшення стану хворого. З 
метою підвищення ефективності лікування, в 
якості місцевої терапії, ми використовували ро-
слинний антисептик з протизапальною та реге-
неруючою дією Тонзігол у вигляді таблеток для 
розсмоктування. Дія Тонзіголу зумовлена лікар-
ськими рослинами, що входять до його складу: 
солодка гола (Glycyrriza glabra), ефірна олія ев-
каліпту (Eucalyptus essence) та настоянка плодів 
стручкового перцю (Capsicum annum tincture).  
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Солодка гола (Glycyrriza glabra) стимулює 
активність війчастого епітелію слизової оболон-
ки, має місцеву в’яжучу дію та зменшує запа-
лення тканин, полегшує сухий подразнюючий 
кашель. Гліциризинова і гліциритинова кислоти, 
які є активними компонентами солодки голої, 
виявляють противірусну, протизапальну та бак-
терицидну дію. Останнім часом активно вивча-
ється механізм протипухлинної дії солодки, 
який полягає в блокуванні фосфотрансферазою 
активності протеїнкінази С, яка є рецептором-
промотором пухлин (Павлова С.И. и соавт., 
2003). Ефірна олія евкаліпту (Eucalyptus essence) 
має виражену бактерицидну активність. Вона 
містить α-пінен, міртенол, пінокарвін, глубулон, 
ізовалер'яновий, капроновий та каприловий аль-
дегіди, які обумовлюють антисептичну, болеза-
спокійливу та протизапальну властивості. Анти-
септичний ефект також зумовлений окислюва-
льними властивостями терпенового компоненту 
ефірної олії. Швидкий знеболюючий ефект Тон-
зіголу зумовлений дією алкалоїду капсацин, що 
міститься в плодах стручкового перцю 
(Capsicum annum). Таблетки для розсмоктування 

Тонзігол призначалися три-чотири рази на добу, 
по 2 таблетки після їжі.  

Під час лікування при застосовуванні Тон-
зіголу всі пацієнти відмічали зменшення диско-
мфорту, у них поступово зникали відчуття сухо-
сті та подразнення, захриплість голосу. 
Об’єктивно при ендоскопічному дослідженні 
відмічались зменшення гіперемії, набряку, заго-
єння виразок слизової оболонки верхніх дихаль-
них шляхів. Зменшення першіння, сухості, вира-
зкових дефектів слизової оболонки спостерігало-
ся на 7-8 день лікування. Ускладнень антибіоти-
котерапії та місцевого лікування не було виявле-
но, що дає можливість рекомендувати препарати 
Лопракс та Тонзігол для використання в компле-
ксній схемі лікування хворих з променевими 
ураженнями верхніх дихальних шляхів. Наш до-
свід застосування Лопраксу та Тонзіголу у онко-
отоларингологічних хворих виявив їх терапевти-
чну ефективність, що підтверджується 
суб`єктивним покращенням загального стану 
хворих, об`єктивним поліпшенням стану слизо-
вої оболонки гортані, відсутністю виникнення 
інших, більш важких променевих уражень. 

 
© Р.А. Абизов, Т.М. Голубок-Абизова, 2009  
 
 
 
 
 

Р.А. АБИЗОВ, Ю.І. ОНИЩЕНКО, Н.В. БОЖКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В ТЕХНІЦІ ВИКОНАННЯ ХОРДЕКТОМІЇ  
У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ, ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ 

 

Хірургічні втручання різного об’єму та 
направленості є основним етапом в комбінова-
ному такомплексному лікуванні раку гортані 
(Заболотний Д.И., Розенфельд Л.Г., Євчев Ф.Д., 
2006). Сучасні підходи в лікуванні онкологічних 
захворювань передбачають застосування орга-
нозберігаючих операцій. 

Варіантам даного виду операцій прита-
манні певні недоліки, основний з яких – 
обов’язкове видалення не тільки уражених, але 
й частини неуражених тканин гортані, що не 
може не впливати на її функції. Дефект у стінці, 
що виникає після резекції, заміщується сполуч-
ною тканиною і врешті-решт деформує отвір 
органа. Голосова функція значно порушується в 
зв'язку з тим, що в місці операційного дефекту 
розвиваються запальні та набрякові зміни тка-
нини (Селезньов К.Г., 2003). 

Пошуки шляхів подолання зазначених 
недоліків ведуться в кількох напрямках. Поява 
технології електрозварювання відкрила нові 

можливості виконання органозберігаючих опе-
рацій (хордектомія, розширена хордектомія) на 
гортані. Метод електротермоадгезії оснований 
на термічному перетворення тканин під дією 
електричного току високої частоти - відбуваєть-
ся випаровування позаклітинної та внутрішньо-
клітинної рідини, розрив клітинних мембран і 
утворення гомогенного субстрату, який склада-
ється з денатурованих білкових молекул еласти-
ну і колагену. При застиганні вони утворюють 
білкові мостики, що утримують з’єднані повер-
хні тканин (Патон Б.Е., 2004). 

Під спостереженням знаходились 31 
хворий, віком від 40 до 64 років, які перебува-
ли на лікуванні в ЛОР-відділенні КОКЛ у 2006-
2009 рр. з приводу раку гортані та підлягали 
хірургічному лікуванню в об’ємі хордектомії. 
Були створені дві групи пацієнтів: основна 14 
хворих – хірургічне лікування проведене мето-
дом електрозварювання та контрольна 17 хво-
рих – операції проводились за традиційною 
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методикою з використанням шовного матеріа-
лу. Оцінка результатів: в основній групі серед-
ня тривалість операції складала 40 хвилин, в 
контрольній 1 година 10 хвилин. Реактивні 
явища в післяопераційній ділянці при ендола-

рингіальному дослідженні (непряма ларинго-
скопія) – у пацієнтів основної групи були помі-
рні. Загоєння проходило ніжним рубцюванням 
рани на відміну від хворих контрольної групи 
(таблиця). 

 
 
 

Критерії оцінки Основна група Контрольна група 

Гіперемія незначна, недовготривала – 12 випадках;
помірна – 2 випадку. 

незначна, недовготривала – у 8 випадках; 
помірна – в 5 випадках; 
виражена – в 2 випадках. 

Набряклість незначна, недовготривала – 11 випадках;
помірна –3 випадку. 

незначна, недовготривала – у 7 випадках; 
помірна – в 6 випадках; 
виражена – в 4 випадках. 

Інфільтрація  
тканин не визначалась у всій групі хворих. 

не визначалась – в 12 випадках; 
помірна – в 4 випадках; 
глибокий інфільтрат – в 1 випадку. 

Виділення практично немає у всій групі хворих. практично немає – 16 випадках; 
серозний ексудат – 1 випадку. 

 
 
Післяопераційних ускладнень в основній 

групі не спостерігалось. В контрольній – у 1 
хворого відмічався виражений набряк слизової, 
що привело до розвитку стенозу гортані: консе-
рвативні заходи не купували процес, що приве-
ло до необхідності накладання трахеостоми. А 
також в контрольній групі – в одному випадку 
спостерігалось розходження швів та загоєння 
рани вторинним натягом. 

Таким чином, виконання хордектомії з за-
стосуванням електрозварювання супроводжува-

лось надійним гемостазом без некрозу оточую-
чих тканин, що дозволило скоротити тривалість 
виконання оперативного втручання за рахунок 
часу необхідного для зупинки кровотечі та від-
мови від в’язання вузлів, при цьому в місці 
втручання не залишаються сторонні тіла. По 
лінії заварювання з'єднання слизової гортані 
було герметичним та надійним. Позитивний до-
свід застосування електротермоадгезії є перспе-
ктивним до застосування його в хірургічному 
лікуванні хворих на рак гортані. 

 
© Р.А. Абизов, Ю.І. Онищенко, Н.В. Божко, 2009 
 
 
 
 
 

Р.А. АБИЗОВ, Л.В. САВЧУК, Н.В. БОЖКО, А.О. БЄЛОУСОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЯ В ЗУПИНЦІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ КРОВОТЕЧ  
ПІД ЧАС ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ 

 

На теперішній час найбільш ефективним 
та радикальним методом лікування хворих на 
рак гортані ІІІ-ІV стадій є ларингектомія. Під 
час оперативних втручань актуальним залиша-
ється питання скорочення обсягу крововтрати та 
надійного гемостазу. Природній гемостаз за ра-
хунок згортання крові трапляється при ураженні 
невеликих кровоносних судин. При порушенні 
згортання, а також при розсіченні середніх та 
крупних судин самовільна зупинка може не на-
ступити. Для цього існують різні засоби: лігіру-
вання (перев’язка хірургічним шовним матеріа-

лом), кліпірування (накладення металевих кліпс 
та скоб), ультразвукова, лазерна та електрична 
коагуляція судин. 

В ЛОР клініці НМАПО з 2005р. в хірургії 
голови та шиї застосовується методика електро-
термоадгезії. 

Нами досліджено морфологічні зміни, які 
виникають в м’яких тканинах шиї під дією елек-
трозварювального апарату та традиційного еле-
ктрокоагулятора. 

При морфологічному дослідженні видале-
них фрагментів м’яких тканин було виявлено, що 
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процес зварювання середніх по діаметру артерій 
м’язового типу людини призводить до повного 
закриття їх просвіту. Зовнішня оболонка судин, 
яка складається із пухкої волокнистої тканини, 
знаходиться в зоні температурного режиму 60-
700С, внаслідок чого відбувається коагуляція зо-
внішніх колагенових волокон із утворенням кри-
хких гомогенних мас, що потім частково відтор-
гаються або щільно прилягають до поверхні су-
дин. Внутрішні волокна зберігають продольну 
орієнтацію, спостерігається незначне їх розволо-
кнення. Середня судинна оболонка складається із 
шару гладком’язових клітин. В деяких зовнішніх 
ділянках клітини мають пікнотичні ядра, повздо-
вжня орієнтація клітин порушена, та основна їх 
маса зберігає звичайну морфологічну структуру. 
Краї внутрішньої оболонки артерії щільно приля-
гають один до одного, закриваючи просвіт суди-
ни. Це явище на наш погляд, зумовлене механіч-
ним стисканням судини браншами електрозва-
рювального апарату та склеюванням ендотеліа-
льного шару фібрином, який утворюється при 
механічній та підвищеній термічній дії на плазму 
крові. Цей ефект стійкий, він зберігався протягом 
20-30 хвилин, до моменту фіксації культі судини 
в розчині формаліну. 

При зварюванні кровоносних судин елек-
трокоагулятором також спостерігається закрит-
тя просвіту судин, але воно не може бути стій-
ким, оскільки високий температурний режим 
при коагуляції викликає незворотні зміни в клі-
тинних та волокнистих елементах судинної 
культі, явища некробіозу, що надалі може при-
зводить до кровотечі. 

Операції при застосуванні електрозварю-
вання проходили майже безкровно, роз’єднання 
тканин проводилось без використання шовного 
матеріалу. Так, крововтрата в період операції 
при використанні електрозварювання складала 
від 100 до 250 мл (в середньому 170,2 мл). За 
середніми показниками це в 2,8 рази менше, ніж 
у хворих при використанні електрокоагулятора 
(від 400 мл до 600 мл (в середньому 479,1 мл). 
Як наслідок, вище наведені особливості елект-
розварювання призвели до зменшення тривало-
сті ларингектомії. Загалом, за середніми показ-
никами, тривалість операції при використанні 
електрозварювального апарату в порівнянні з 
традиційною методикою зменшилась в 1,4 рази. 

Отже, застосування електрозварювально-
го апарату дозволяє швидко та безкровно розді-
ляти м'які тканини.  

В порівнянні з традиційними методиками 
(електроніж, класичні шовні лігатури), коли 
завжди розсічення тканин потребувало етапів 
тимчасової та постійної зупинки кровотечі, за 
допомогою автоматизованого зварювального 
комплексу виконується електротермічна зварка 
судин, що не потребує етапу тимчасової зупин-
ки кровотечі. 

Запропонований метод електротермоадге-
зії для забезпечення судинного гемостазу при-
зводить до формування морфологічно та функ-
ційно життєздатної судинної культі та має знач-
ні переваги в порівнянні із застосуванням елек-
трокоагуляції. На відміну від електрокоагуляції, 
він не призводить до глибоких некротичних 
змін в ділянках тканин, прилеглих до розрізу. 

 
© Р.А. Абизов, Л.В. Савчук, Н.В. Божко, А.О. Бєлоусова, 2009  
 
 
 
 
 
 

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, О.Ю. РОМАСЬ, Т.М. ГОЛУБОК-АБИЗОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МЕДИКАМЕНТОЗА ТА ФОНОПЕДИЧНА КОРЕКЦІЯ ГОЛОСУ У ХВОРИХ  
ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ НА ГОРТАНІ 

 

Реабілітація голосової функції у хворих 
на рак гортані після оперативного втручання є 
важливим питанням онкооториноларингології, 
фоніатрії та фонопедичної роботи. 

Рак гортані займає перше місце серед зло-
якісних пухлин верхніх дихальних шляхів (65-
75%, Абызов Р.А., 2004), поширений серед чо-
ловіків у віці 45-65 років, незважаючи на успіхи 
в діагностиці та лікуванні, має тенденцію до 
зростання. 

Застосування сучасних методів діагнос-
тики, своєчасне встановлення діагнозу ново-
утворення дають можливість проводити оща-
дливі хірургічні операції на голосовому апа-
раті.  

Однак, оперативне втручання, безумовно, 
великою не тільки хірургічною, а й психологіч-
ною травмою для хворого, зумовленою втратою 
голосу, порушенням дихальної системи, соціа-
льною дестабілізацією хворого. 
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Основою ефективної фоніатричної та фо-
нопедичної допомоги у таких хворих є можливо 
прискорене відновлення голосової функції, що 
певною мірою залежить від адекватної місцевої 
терапії та супутнього комплексу фонопедичних 
вправ.  

Метою нашої роботи було підвищення 
ефективності реабілітаційних заходів у хворих 
на рак гортані серединної локалізації в стадії  
Т1-2N0M0. Вік хворих, всі – чоловіки, становив 
від 31 до 76 років. Двобічне ураження було ви-
явлено у 5 хворих (11%), однобічне - у 41 паціє-
нта (89%). Хворі були прооперовані (одно- чи 
двобічна хордектомія) в ЛОР-клініці НМАПО 
ім. П.Л. Шупика. На 9-10 день після операції 
всім пацієнтам проводився курс дихальних та 
фонопедичних занять, спрямованих на стимуля-
цію рухомості тканин гортані. В якості медика-
ментозного супроводу під час вправ ми застосо-
вували гіпертонічний спрей для горла «Аква 
Маріс» (Ядран, Хорватія), що є лікарським пре-
паратом на основі стерилізованої води Адріати-
чного моря. Призначалися 3-4 впорскування 
спрею «Аква Маріс» при виконанні фонопедич-
них вправ. Використання спрею забезпечило 
механічне очищення, розрідження та змивання 
ексудату, зволоження слизової оболонки. Анти-

септичні властивості препарату обумовлені йо-
дом, а наявність мікроелементів (магній, цинк, 
селен) стимулює локальний синтез інтерферону, 
лізоциму, імуноглобулінів. Зручний розприску-
вач дозволяв рівномірно розподіляти препарат 
на слизовій оболонці глотки та гортані. Пацієн-
ти відмічали зменшення відчуття сухості, по-
дразнення, першіння в горлі, почували себе 
більш комфортно, застосовували спрей не тіль-
ки під час занять. 

Для контролю фонопедичної корекції та 
медикаментозного лікування хворим проводився 
запис голосу до та після курсу відновної терапії. 
За допомогою комп’ютерного програмного забез-
печення визначались частотні характеристики ос-
новного тону першої та другої форманти. 

Застосування комплексного підходу до 
реабілітації хворих, які перенесли оперативне 
втручання на гортані, що поєднує ранню фоно-
педичну корекцію з адекватним стану хворих 
медикаментозним засобом у вигляді спрею для 
горла «Аква Маріс», мінімізує післяопераційну 
травму у пацієнтів, сприяє утворенню еластич-
ної рубцевої тканини, підвищує якість голосоут-
ворення, забезпечує відновлення голосової фун-
кції, покращує якість життя складної категорії 
лоронкологічних хворих. 

 
© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, О.Ю. Ромась, Т.М. Голубок-Абизова, 2009  
 
 
 
 
 

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, Л.В. САВЧУК, А.А. СКОРИК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФТОРАФУРУ В ЛІКУВАННІ ПУХЛИН ГЛОТКИ 
 

Фторафур та його натрієва сіль відносять-
ся до групи антинеопластичних засобів, мають 
протипухлинну дію і за біологічними ознаками 
багато в чому нагадують 5-фторурацил.  

1967 р. фторафур синтезовано в Латвії, а в 
клінічну практику впроваджено у 1980 р. Завдя-
ки всмоктуванню в ШКТ фторафур приймають 
всередину у вигляді капсул. В рандомізованих 
міжнародних дослідженнях отримано позитивні 
результати застосування фторафуру в різних 
протоколах хіміотерапії хворих на рак. 

За період з 2006 по 2009 роки в ЛОР клі-
ніці Київської обласної клінічної лікарні проме-
нева терапія (ПТ), як самостійний метод, прове-
дена 89 хворим із захворюванням глотки та 57 
хворим в комбінації з фторафуром 
(ПТ+фторафур) – по 400 мг 2 рази на добу.  

Розподіл хворих за віком представлено в 
табл.  1.  

Серед хворих, які отримали тільки проме-
неву терапію, було: чоловіків - 87 (97,75%), жі-
нок – 2 (2,24%). Серед тих хворих, які отримали 
ПТ+фторафур: чоловіків – 51 (89,47%), жінок – 
6 (10,52%). 

Розподіл хворих згідно класифікації 
TNM: (табл. 2). Розподіл хворих по локалізації 
процесу у глотці – табл. 3. Результати лікування 
приведені в табл. 4. 

Серед хворих, які отримали променеве лі-
кування, за період спостереження, померло 4 
хворих (ІІІ ст.), і 3 хв. – ІV ст. 

Всі хворі, які отримали ПТ+фторафур жи-
ві, і знаходяться під нашим наглядом до 3-х ро-
ків. 

 Таким чином, наші спостереження вка-
зують на високу ефективність препарату «Фто-
рафур» в комбінованому лікуванні хворих з пу-
хлинами глотки. 
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Таблиця 1 

№ п/п Вік  Променева терапія (ПТ) ПТ + фторафур 
1 30 – 40 1 2 
2 41 – 60 50 33 
3 61 – 70 29 16 
4 70 і більше 10 6 
5 Всього  89 57 
 

Таблиця 2 

Стадія  TNM Променева терапія ПТ + фторафур 
ІІ  T2N0M0 5 2 

T2N1M0 6 6 
T3N0M0 19 10 ІІІ 
T3N1M0 13 3 
T1N2M0 2 0 
T1N3M0  3 
T2N2M0 3 2 
T2N3M0 2  
T3N2M0 9 3 
T3N3M0 3  
T4N0M0 11 10 
T4N1M0 11 9 
T4N2M0 2 8 

ІV 

T4N3M0 3 1 
 

Таблиця 3 

Локалізація № 
п/п Вид лікування 

гортаноглотка ротоглотка носоглотка 
Всього 

1 ПТ 39 44 6 89 
2 ПТ + фторафур 25 25 7 57 
3 Всього 64 69 13 146 

 
Таблиця 4 

Результати  Променева терапія ПТ + фторафур 
ІІ 5 (4-80%) 2 (100%) 
ІІІ 38 (10-26,31%) 19 (15 – 78,94%) Повний регрес 
ІV 46 (6-13,04%) 36 (7-19,44%) 
ІІ   
ІІІ 38 (13-34,21%) 19 (3-15,78%) Частковий регрес 
ІV 46 (13-28,26%) 36 (18-50%) 
ІІ   
ІІІ 38 (8-21,05%)  Стабілізація 
ІV 46 (12-26,08%) 36 (7-19,44%) 
ІІ 5 (1-20%)  
ІІІ 38 (7-18,42%) 19 (1-5,26%) Прогресування 
ІV 46 (15-32,6%) 36 (4-11,11%) 

 
© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, Л.В. Савчук, А.А. Скорик, 2009  
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А.В. АНДРЕЕВ, С.М. ПУХЛИК, И.К. ТАГУНОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ  
ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 

 

Язычная миндалина – парное лимфоидное 
образование, расположенное в корне языка. В 
норме язычная миндалина с основанием надгор-
танника не соприкасается, валекулы свободны. 
С возрастом нарастает атрофия железистой тка-
ни корня языка с замещением ее соединитель-
ной тканью и крупными набухшими омертвев-
шими клетками – онкоцитами. Это приводит к 
возникновению механического контакта над-
гортанника и корня языка. В таких случаях го-
ворят о синдроме надгортанника. 

Анализ статистических данных показал, 
что наибольшее число заболеваний наблюдается 
у больных с предшествующей тонзиллэктомией 
и аденотомией. Особенно это выражено у жен-
щин в период нестабильности гормонального 
гомеостаза – переходный период – климактерий 
с разнообразной палитрой симптомов. Поли-
морфизм клиники этого периода объясняет об-
ращаемость этих больных к врачам разных спе-
циальностей, создавая диагностические ошибки, 
связанные с тем, что не все врачи могут произ-
вести гипофарингоскопию, следовательно, по-
ставить правильный диагноз. 

На кафедре отоларингологии ОГМУ бо-
лее 30 лет проводится лечение гипертрофии и 
хронического воспаления язычной миндалины. 

Применяется криохирургический метод лечения 
с помощью криоаппарата КАО-02 со специаль-
ным крионаконечником. Наиболее эффектив-
ным оказалось комбинированное лечение, 
включающее криотерапию и заместительную 
гормональную терапию по показаниям в огра-
ниченной возрастной группе. 

Под заместительной терапией подразуме-
вается применение фитоэстрогенов, имеющих 
сходство с эндогенными эстрогенами по биоло-
гическому действию и по строению. Являясь 
фитомодуляторами эстрогеннных и дофаминэр-
гических рецепторов, препараты оказывают по-
ложительное влияние на психоэмоциональные и 
метаболические проявления гормонального 
дисбаланса. Предшествующая криохирургиче-
скому вмешательству гипосенсибилизирующая, 
иммуномодулирующая терапия снимает воспа-
лительную реакцию язычной миндалины, а про-
изведенная язычная криотонзиллотомия проте-
кает мягче для больного. Анализ результатов, 
указывает на положительный результат у 92% 
больных при наблюдении через 6 месяцев и у 
62% больных при наблюдении через год, что 
дает нам право рекомендовать предложенное 
комбинированное лечение гипертрофии языч-
ной миндалины. 

 
© А.В. Андреев, С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, 2009 
 
 
 
 
 
 

В.Н. АНДРЕЕВ, В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

 ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ НАРУЖНЫХ ОТИТОВ 

 

Несмотря на обилие современных мето-
дов лечения, подбор адекватной терапии при 
лечении рецидивирующих наружных отитов, 
остается одной из актуальных проблем совре-
менной оториноларингологии (М.П.Николаев и 
соавт., 2005). Как правило, местное лечение 
должно сочетаться с физиотерапией для быст-
рого купирования воспаления и болевого син-
дрома. Используемые местно препараты долж-
ны иметь широкий спектр действия, а физиоте-
рапевтическое воздействие не оказывать неже-
лательные побочные осложнения. 

Целью нашей работы являлось изуче-
ние особенностей медикаментозного и физио-
терапевтического лечения наружных  
отитов.  

Материалы и методы. Нами был прове-
ден анализ физиотерапевтических методов ле-
чения у 24 работниц табачной фабрики с реци-
дивирующими наружными отитами. Лечение 
включало антибиотикотерапию, гипосенсибили-
зирующую и общеукрепляющую терапию. Ме-
стно применяли антисептические препараты 
кандибиотик и бактробан. 
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В первой группе (12 человек) применяли 
гелий-неоновое излучение с длиной волны 0,63 
Мкм, мощность генерации 10 мВт. Лазеротера-
пию проводили при помощи гибкого моноволо-
конного световода. Перед облучением произво-
дился туалет наружного слухового прохода. 
Экспозиция составляла в среднем одну минуту. 
На курс лечения назначалось 5-6 сеансов. 

Вторая группа больных получала СМВ с 
чередованием эритемной дозы УФ облучения. 
Излучатель при этом также вводили в хрящевой 
отдел слухового прохода. Мощность воздейст-
вия составляла 2-4 Вт, время – 5 мин, количест-
во процедур – 5.  

Полученные результаты  
и их обсуждение 
В большинстве случаев в мазках из на-

ружного слухового прохода, обнаруживали раз-
личные виды стрептококка (27,0%) и стафило-
кокка (34,0%) в сочетании с грибковой флорой 

(18,0%). У всех больных на вторые сутки отме-
чалось умеренное набухание кожи слухового 
прохода, которое на третьи сутки купировалось. 
В контрольной группе пациентов также на вто-
рые сутки отмечалось набухание кожи наружно-
го слухового прохода. 

 Кроме того, следует отметить, что у од-
ной пациентки после лазерного воздействия на-
блюдались головные боли различной интенсив-
ности и продолжительности, а у двух больных, 
получавших традиционное физиотерапевтиче-
ское лечение имело место кратковременное по-
вышение артериального давления.  

 Как в первой, так и во второй группе 
больных значительное уменьшение оторреи и 
отека кожи слухового прохода, а также умень-
шение субъективных симптомов наступило на 
4-5 сутки. 

Вывод. При лечении наружных отитов ла-
зеротерапия является методом выбора. 

 
© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, 2009 
 
 
 
 
 
С.В. АНДРЕЕВ, С.В. ЧЕРНЯВСКАЯ, В.В. СКВИРСКИЙ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ  
 

Аллергический риносинусит занимает од-
но из ведущих мест в отоларингологии, он по-
ражает до 20-60% населения планеты. Данное 
заболевание отличается от других наличием тя-
желых сопутствующих заболеваний, таких как 
бронхиальная астма, экзема и другие. В Украине 
риносинусит составляет 489,9 на 100,00 населе-
ния, из которого 30-65% приходится на аллер-
гическую форму. Приведенные данные говорят 
об актуальности проблемы на сегодняшний 
день. 

Несмотря на применение современных 
методов лечения аллергического риносинусита 
с применением антигистаминных препаратов 
третьего поколения, топических кортикостерои-
дов, лечение данной патологии оказывается ма-
лоэффективным. Учитывая выше изложенное 
мы применили сорбционную терапию при дан-
ной патологии. 

Углеродные сорбенты можно рассматри-
вать не только как ионные катализаторы, но и 
как фиксаторы антител и антигенов, иммунных 
комплексов, клеточных структур. Применяемый 
внутрь сорбент может снизить активность им-
мунологической стадии аллергического процес-
са, сорбировав аллерген, предупредив взаимо-

действие антитела с антигеном. Сорбционная 
терапия так же положительно влияет и на пато-
химическую стадию аллергической реакции, 
замедлив образование комплекса антиген-
антитело, дегрануляцию тучных клеток. 

Под нашим наблюдение находилось 68 
больных с аллергическим риносинуситом. Ди-
агноз устанавливался на основе анамнеза, жа-
лоб, объективной картины, рентгенографии па-
зух носа, заключений аллерголога. Сорбент на-
значали в дозе 1г на 1кг веса по разработанной 
схеме. Оценка эффективности лечения проводи-
лась на основании клинических данных, показа-
телей физиологических функций носа, иммуно-
логического исследования. 

До лечения все больные жаловались на 
затрудненное носовое дыхание, у 48 - отмеча-
лись приступы чихания, у 28 – зуд в носу, носо-
глотке, у 26 – обильные выделения из носа, на-
рушение обоняния отмечено у 38 больных. У 
всех пациентов была снижена двигательная ак-
тивность мерцательного эпителия до 30-40 сек. 
(при контроле 23,4 ± 1,4 сек.), а у 6 она достигла 
60 сек. Исследование рН носового секрета вы-
явило ее сдвиг в щелочную сторону до 8,2±7,99 
(при контроле 6,5±0,2). Отмечено достоверное 
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(Р<0,05) снижение Е-РОК, ЕА-РОК и Е-АС-
РОК. У всех наблюдаемых больных в лечении 
Етр-РОК (хелперы) имели достоверное сниже-
ние только в абсолютных величинах, а показа-
тели Етр-РОК (супрессоры) как в обсалютных 
так и относительных значениях. Коэффициент 
Тх/ТС=2 при контроле 1,7 ,что может свиде-
тельствовать о количественном перераспреде-
лении Т-регуляторных лимфоцитов с супрес-
сорной активностью. При изучении гуморально-
го звена иммунитета выявлено снижение Jg A и 
повышение Jg E (Р<0,05) в 1,9 раз. 

Спустя месяц после проведения курса ле-
чения улучшение носового дыхания отмечено у 
61 больного через 6 месяцев – у 42, через год у 
36 больных. Отказались от приема сосудосужи-
вающих капель 26 пациентов, улучшение обо-
няния отмечено у 19 больных. 

После лечения выражена положительная 
динамика основных физиологических функций 
носа отмечена при исследовании динамической 
активности мерцательного эпителия в течении 
полугода, калориферная функция носа соответ-

ствовала данным контрольной группы только в 
течении 1 месяца (Р<0,05), а показатель рН имел 
достоверное улучшение только по отношению к 
исходной в течении полугода. Показатель Е-
РОК достоверное улучшение к контрольному 
показателю имел в течении месяца, активные 
розетки (ЕА-РОК) в процессе лечения достовер-
ное улучшение к исходной сохраняли в течении 
года, а к контрольному значению только до 6 
месяцев. После проведенного лечения отмечено 
достоверное снижение Jg Е. Об иммуно-
модулирующей стадии ЭС при данной патоло-
гии можно судить о положительной корреляци-
онной связи между Е-РОК и ЕА-РОК (г=0,94), 
Е-РОК (г=0,77). 

При оценке гуморального звена иммуни-
тета положительная динамика показателей наи-
более выражена через 6 месяцев. 

Предложенный эффективный метод лече-
ния круглогодичного аллергического риносину-
сита, который хорошо переносится больными и 
не вызывает осложнений. Лечение следует про-
водить два раза в год через шесть месяцев. 

 
© С.В. Андреев, С.В. Чернявская, В.В. Сквирський, 2009  
 
 
 
 
 

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Л.Я. БОГАШОВА, В.В. ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИКА ОДОНТОГЕННОГО І РИНОГЕННОГО ГАЙМОРИТІВ 
 

Синусит являє собою інфекційно-
запальний процес, що локалізується в навколо-
носових пазухах. На першому місці по частоті 
ураження стоїть верхньощелепна пазуха (гаймо-
рит). Частіше синусит має риногенну природу: 
запалення навколоносової пазухи виникає вна-
слідок проникнення інфекційного агента з по-
рожнини носа під час гострого риніту, грипу або 
інших інфекційних захворювань. Звичайно таке 
захворювання зветься риносинусит. 

Одонтогенний  гайморит  (ОГ)  - за-
пальне захворювання слизової оболонки верх-
ньощелепної пазухи, що виникає в результаті 
поширення патологічного процесу із зубощеле-
пної ділянки. Частота ОГ варіює від 3 до 50% 
залежно від способу й місця підрахунку, особ-
ливостей обстеження хворих. Такі хворі можуть 
поступати на лікування як у стоматологічні, так 
і в ЛОР стаціонари. За даними більшості стома-
тологів, ОГ виявляється в 12-50% хворих хроні-
чним синуситом, оториноларингологів – частота 
ОГ коливається від 2 до 25% від загального чи-
сла хворих з патологією верхньощелепних па-

зух. Незважаючи на значний прогрес в організа-
ції стоматологічної допомоги, число хворих на 
одонтогенний гайморит має тенденцію до зрос-
тання.  

На нашу думку, ОГ зустрічається часті-
ше, ніж діагностується. Це пояснюється тим, що 
одонтогенна природа захворювання виявляється 
лише у хворих, де зв'язок між зубами й 
максилярним синусом є зовсім очевидним. Од-
нак захворювання зубів верхньої щелепи часто 
протікають безсимптомно, тому при обстеженні 
цих хворих ЛОР-лікарями із приводу гаймориту 
процес у навколоносових пазухах трактується 
як риногенний. Нерідко хронічний одонтоген-
ний гайморит виявляється випадково при рент-
генологічному дослідженні кісток лицьового 
черепа із приводу іншої патології. 

Серед причин одонтогенного гаймориту 
виділяють наступні: періодонтит, остеомієліт 
верхньої щелепи, нагнійна кіста верхньої щеле-
пи, перфорація верхньощелепної порожнини, 
сторонні тіла (пломбувальний матеріал, корінь 
зуба, имплант), ретеновані зуби. 
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Захворювання частіше виникає в осіб з 
вираженою пневматизацією верхньощелепних 
пазух при несвоєчасній або неякісній санації 
порожнини рота. Чим більше пневматизирована 
верхньощелепна пазуха, тим нижче опускається 
її дно в альвеолярний відросток і тим тонше стає 
кісткова пластинка, що відокремлює корінь зу-
бів від порожнини пазухи.  

Безпосередніми причинами ушкодження 
дна верхньощелепної пазухи є: 

 руйнування тканин над верхівкою ко-
реня зуба патологічним процесом; 

 анатомо-фізіологічна близькість дна 
пазухи до коренів зубів; 

 порушення правил видалення зуба.  
У патогенезі одонтогенного синуситу ва-

жливим фактором є обтурація природного отво-
ру, що приводить до утруднення відтоку вмісту 
з пазухи і її вентиляції. При повній обтурації 
отвору за рахунок усмоктування слизуватою 
оболонкою кисню в пазусі створюється негати-
вний тиск, виникають явища застою. Це збіль-
шує набряк слизової оболонки. У результаті па-
діння тиску в пазусі, гіпоксії, нагромадження 
недоокислених продуктів створюються сприят-
ливі умови для росту й розмноження аеробів і 
факультативних анаеробів. Таким чином, вини-
кає порочне коло, що визначає перебіг хвороби. 
Якщо його не розірвати, то через якийсь час у 
слизуватій оболонці розвиваються необоротні 
зміни, які роблять неефективними заходу щодо 
санації порожнини рота, консервативному ліку-

ванню синуситу й відновленню прохідності 
природного отвору пазухи. 

Нами було проведено комплексне обсте-
ження та лікування 85 пацієнтів на одонтогенні 
гайморити. Обстеження включало панорамну 
рентгенографію, КТ та (або) МРТ навколоносо-
вих синусів та ендоскопічне обстеження порож-
нини носа та синусів. В переважній більшості 
випадків у пацієнтів спостерігались порушення 
вентиляційної функції ураженого синусу. Тому 
основою комплексного лікування ОГ є віднов-
лення дренажу та аерації ураженої порожнини. 

В більшості випадків (54%) сануюча опе-
рація проводилась комплексно, із застосуванням 
ендо- та екстраназального підходів із застосу-
ванням малоінвазивних технологій. В жодному 
випадку хірургічні втручання за традиційними 
радикальними методиками нами не застосову-
вались. 

Отже, профілактика одонтогенного запа-
лення верхньощелепної пазухи складається в 
санації порожнини рота - лікуванні карієсу зубів 
і його ускладнень, своєчасних хірургічних втру-
чаннях (видалення зубів і їх коренів, розкриття 
підокісних вогнищ). Завжди варто видаляти на 
верхній щелепі ретеновані зуби, що є джерелом 
запалення. 

Таким чином, проблема діагностики та 
лікування одонтогенних гайморитів повинна 
вирішуватись комплексно стоматологами та 
оториноларингологами. Ендоскопічні методики 
є основою як діагностики так і ощадливого мло-
інвазивного хірургічного втручання. 

 
© С.Б. Безшапочний, Л.Я. Богашова, В.В. Лобурець, 2009  
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МОРФОГЕНЕЗ ТА ПРОМЕНЕВИЙ ПАТОМОРФОЗ  
НИЗЬКОДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПЛОСКОКЛІТИННОГО РАКУ ГОРТАНІ  

 

На підставі комплексних морфологічних 
досліджень встановлено, що в залежності від 
ступеня інвазії низькодиференційованої плоско-
клітинної карциноми гортані визначаються ге-
терогенні ракові комплекси, що відрізняються за 
ступенем диференціювання клітин. Таким чи-
ном в пухлинних комплексах формуються різні 
за гістохімічними властивостями «ракові перли-
ни»: тіонін-позитивні, ШИК-позитивні та суда-
нофільні. Поява таких мультицентричних ком-
плексів, очевидно, пов’язана із різними стадіями 
ракової прогресії, в результаті якої відбувається 

зміна фенотипу ракових клітин. Якщо при більш 
диференційованих гістологічних типах плоско-
клітинного раку гортані (з ороговінням, без оро-
говіння та базальноклітинному) генотип, відпо-
відно до етапів нормальної кератинізації, реалі-
зується практично повністю, то при низькоди-
ференційованої плоскоклітинної карциноми – 
лише частково. На підставі порівняння низько-
диференційованого плоскоклітинного раку та 
етапів ембріонального гістогенезу гортані вста-
новлено, що ліпід-вмісні атипові клітини за сту-
пенем диференціювання нагадують клітинні 
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елементи перидермального епітелію. Глікоген-
вмісні ракові клітини характеризуються біль-
шим ступенем диференціювання, за яким відпо-
відають клітинами псевдобагаторядного епіте-
лію. Атипові клітини навколо тіонін-позитивних 
«перлин» за своїми ознаками рекапітулюють 
ембріональний гістогенез на рівні «пухирчато-
го» епітелію. Таким чином результати дослі-
джень свідчать, що в комплексах низькодифере-
нційованого плоскоклітинного раку гортані спо-
стрігається рекапітуляція певних етапів ембріо-
нального гістогенезу. 

Проведені комплексні дослідження лока-
льних процесів, які відбуваються після опромі-
нення в різних за ступенем диференціювання 
«ракових перлинах» показали деякі особливості 
променевого патоморфозу низькодиференційо-
ваного плоскоклітинного раку гортані.  Проме-
нева терапія викликає часткове або повне роз-
смоктування тіонін-позитивних «ракових пер-
лин» завдяки їх некрозу. Даний процес обумов-
лений міграцією сегментоядерних лейкоцитів та 

вивільненням їх протеолітичних ферментів, які 
руйнують «перлину». Опромінення викликає 
активацію ендонуклеазних ферментів, які руй-
нують ядра глікогенвмісних ракових клітин. 
Таким чином променевий патоморфоз в ділян-
ках ШИК-позитивних «ракових перлин» прояв-
ляється переважно у вигляді апоптозу ракових 
клітин з наступними склеротичними змінами, а 
також виникненням атипових клітин «промене-
вих химер». Променева терапія викликає некро-
біотичні процеси в ліпідвмісних ракових кліти-
нах, які проявляються явищами ліпофанерозу та 
декомпозиції. В результаті моноцентричного 
мітозу виникають поліплоідні атипові клітини, з 
яких внаслідок ендомітозу утворюються гігант-
ські багатоядерні клітини, які в подальшому 
можуть викликати рецидиви плоскоклітинного 
раку гортані. Отже для адекватної морфологіч-
ної оцінки ефективності променевої терапії ни-
зькодиференційованого плоскоклітинного раку 
гортані необхідно враховувати встановлені спе-
цифічні механізми променевого патоморфозу. 
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КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ АДЕНОЇДИТІВ У ДІТЕЙ 
 

Серед захворювань Лор-органів у дітей 
дошкільного й молодшого шкільного віку най-
більш часто зустрічаються аденоїди та гіпер-
трофія глоткового мигдалика. Аденоїдит – це 
запалення глоткового мигдалика, що може бути 
гострим і хронічним. Аденоїдит може протікати 
як на тлі аденоїдів, тобто гіпертрофії глоткового 
мигдалика, так і при відсутності його гіпертро-
фії.  

Етіологічними факторами у виникненні 
гіпертрофії аденоїдних вегетацій і аденоїдитів є 
рецидивуючі вірусні й бактеріальні інфекції, 
алергічні захворювання, що супроводжує пато-
логія імунних, нервово-ендокринних систем, 
порушення обміну речовин. Основною ознакою 
аденоїдів є утруднення носового дихання, сон з 
відкритим ротом загальні й місцеві прояви запа-
лення. Ступінь порушення носового дихання 
залежить від величини, форми й будови аденої-
дів, відносини їх об’єму до розміру порожнини 
носоглотки, а також супутніх запальних змін. 

Діагностика аденоїдитів, особливо в дітей 
молодших вікових груп, часто буває досить 

складною. При захворюваннях верхніх дихаль-
них шляхів у дітей практично завжди в патоло-
гічний процес втягуєься лімфоїдна тканина но-
соглотки. Під маскою хронічного риніту, рино-
фарингіту, кашлю, деяких алергічних станів не-
рідко «маскуються» аденоїдні вегетації. Вико-
ристання оптичної апаратури не тільки полег-
шує постановку діагнозу хронічного аденоїдиту, 
але й сприяє правильному вибору способу ліку-
вання.  

Існують консервативні й хірургічні мето-
ди лікування патології глоткового мигдалика. 
Лікування аденоїдних вегетацій, як правило, – 
хірургічне – аденотомія. Показаннями до опера-
ції служать не стільки величина аденоїдів, скі-
льки виниклі розлади в організмі. Стосовно аде-
ноїдитів, це захворювання потребує виключно 
консервативного лікування. Причому в разі його 
поєднання з гіпертрофією глоткового мигдали-
ка, така терапія частіше носить характер перед-
операційної підготовки. При відсутності аденої-
дів (тобто гіпертрофії глоткового мигдалика) 
така терапія може остаточно вирішити проблему 
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даного захворювання. Тому лікарі-
отоларингологи разом з педіатрами вишукують 
нові шляхи рішення цієї проблеми, включаючи в 
схеми лікування нові препарати і їх комбінації. 
Лікування повинне бути безпечним для дитини, 
знімати запальний процес у носоглотці, змен-
шувати гіпертрофію лімфоїдної тканини. 

 У зв'язку із цим виникає питання про 
можливість адекватного консервативного ліку-
вання пацієнтів з аденоїдитами. Нашу увага 
привернули натуральні препарати, нормалізу-
ють нейроендокринні порушення й імунологіч-
ний дисбаланс на рівні вогнища захворювання 
та всього організму, внаслідок чого зменшують-
ся локальні симптоми патологічного процесу. 
Так, як дані препарати виготовляють із натура-
льної сировини, вони мають мінімальні проти-
показання й побічну дію; використовуються в 
будь-якому віці, починаючи з періоду новона-
родженості. Ми зупинилися на препаратах ци-
набсин і тонзилотрен.  

Матеріали й методи дослідження: діти у 
віці від 3 до 12 років з діагнозом: аденоїдит. 

Залежно від курсу медикаментозної тера-
пії пацієнти були розділені на 4 групи:  

1. Курс тонзилотрену + протизапальна те-
рапія.  

2. Курс цинабсину + протизапальна тера-
пія. 

3. Курс тонзилотрен + цинабсин + проти-
запальна терапія. 

4. Курс протизапальної терапії. 
За результатами лікування найкращий 

клінічний ефект був відзначений у групі, у курс 
лікування якої була включена комбінація препа-
ратів тонзилотрен + цинабсин.  

У результаті проведених клінічних дослі-
джень у комплексному лікуванні аденоїдитів у 
дітей препаратами Тонзилотрен і Цинабсин мо-
жна зробити висновок про високу ефективність 
комбінації цих препаратів при лікуванні даної 
патології, про що свідчить зменшення симпто-
мів захворювання. Застосування комбінації Тон-
зилотрен і Цинабсин добре переноситься паціє-
нтами, побічних ефектів не зареєстровано. От-
же, використання в комплексній терапії аденої-
дитів цих препаратів дозволяє зменшити клініч-
ні прояви захворювання, а в ряді випадків обі-
йтися без оперативного лікування. В разі наяв-
ності гіпертрофії глоткового мигдалика, що по-
требує хірургічного лікування, така терапія є 
елементом передопераційної підготовки і забез-
печує оптимальну реабілітацію оперованих хво-
рих. 
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СИНДРОМ УРАЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ ОРБІТАЛЬНОЇ ЩІЛИНИ ПРИ СФЕНОЇДИТАХ 
 

В зв’язку із своєю локалізацією, а також 
недостатнім арсеналом діагностичних методик, 
клиноподібна пазуха до останнього часу вважа-
лась «забутою пазухою». В той же час діагноз «ізо-
льований сфеноідит» досить рідко фігурував в 
практичній оториноларингології. Лише розробка і 
впровадження в практику ендоскопічної діагно-
стики, а також КТ та МРТ провели революцію в 
ринології, розширивши можливості виявлення 
запальних процесів клиноподібної пазухи. Це в 
свою чергу, дозволило по-новому осмислити 
патологічні стани сусідніх із даною пазухою ана-
томічних утворень, а саме зорового каналу, 
верхньої орбітальної щілини, турецького сідла 
із гіпофізарною ямкою, а також внутрішньої сон-
ної артерії.  

Таким чином, безперечний інтерес пред-
ставляють два клінічні випадки ізольованого 

хронічного сфеноїдиту, ускладненого синдромом 
верхньої орбітальної щілини, які спостеріга-
лись нами на клінічній базі кафедри оторинола-
рингології. Відомо, що через вузьку верхню 
орбітальну щілину проходять окоруховий, бло-
ковий, глазничний, відвідний нерви, а також 
верхня глазнична вена. При хронічному сфеноі-
диті, в зв’язку з подразненням даних утворень, у 
хворих спостерігались неврологічні розлади, а 
саме: порушення шкірної чутливості в ділянці 
лоба, параліч периферичних відділів окорухо-
вого нерву, птоз, часткова офтальмоплегія, 
мідріаз. В той же час клінічні прояви самого 
сфеноїдиту характеризувались досить мізерною 
ринологічною симптоматикою. Крім того, хворі 
відмічали незначний, непостійний головний біль, 
мігруючого характеру. Лише після проведення 
комплексу додаткових обстежень, які включали 
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консультацію невролога, МРТ, а також попереднє 
оптичне дослідження задніх відділів порожнини 
носа за допомогою ендоскопа, хворим було встано-
влено клінічний діагноз. В плановому порядку в 
обох випадках була проведена ендоскопічна сфе-
ноідотомія.  

Під час операцій спостерігалась блокада 
природнього вічка (співустя) клиноподібної па-
зухи поліпозними розростаннями. Необхідно 
відмітити, що вони представляли собою проліфе-
рацію слизової оболонки навколо вічка (співус-
тя), та не виходили із самої пазухи. Після вида-
лення поліпозних розростань та візуалізації при-
роднього вічка (співустя), проводилось спочатку 
його зондування, а потім розширення для адеква-
тної ревізії та дренажу пазухи. В обох випадках 
під час відсмоктування отримано в’язкий слизо-

во-гнійний ексудат. В післяопераційному періоді 
пазуха щоденно промивалась розчином антисе-
птиків, хворі отримували антибактеріальну те-
рапію. Після виписки із стаціонару проводився 
амбулаторний нагляд за хворими. Повна лікві-
дація симптомів ураження структур верхньої 
орбітальної щілини спостерігалася через 3 тиж-
ні після оперативного втручання. 

Таким чином, хронічне ізольоване запален-
ня клиноподібної пазухи, яке в більшості випадків 
проявляється мізерною ринологічною симптомати-
кою, може викликати синдром верхньої орбіталь-
ної щілини з переважно неврологічними розла-
дами. Застосування оптичної риноскопії дозво-
ляє провести санацію клиноподібної пазухи та 
усунути розлади синдрому подразнення струк-
тур верхньої орбітальної щілини. 

 
© С.Б. Безшапочний, Ю.А. Трубчинін, В.В. Лобурець, Н.Б. Соннік, 2009  
 
 
 
 
 

В.В.БЕРЕЗНЮК, А.В.ЗАЙЦЕВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ КАК ЭТАП РАБИЛИТАЦИИ СЛУХА И РЕЧИ 
 

Кохлеарная имплантация (КИ) – единст-
венная высокотехнологичная система меропри-
ятий и технических средств, направленная на 
восстановление отсутствующего физического 
слуха у человека. В системе мероприятий по КИ 
задействован ряд специалистов разного профиля 
(сурдопедагогов, психологов, сурдологов, ауди-
ологов, оториналарингологов), работа которых 
невозможна друг без друга и направлена на вос-
становление слуха у человека. 

Современные модели кохлеарных импла-
нтов обеспечивают хорошее восприятие речи и, 
тем самым, полную социальную реабилитацию 
глухих пациентов. 

Эффективность кохлеарной имплантации 
определяется многими факторами, в частности, 
возрастом, в котором наступила глухота, длите-
льностью глухоты, результативностью реабили-
тации и обучения с помощью мощных слуховых 
аппаратов и регулярных индивидуальных заня-
тий с сурдопедагогом, интеллектуальным разви-
тием, социальным статусом и окружением. Наи-
большая эффективность имплантации может 
быть достигнута у взрослых и детей с постлинг-
вальной глухотой. По данным разных зарубеж-
ных авторов, на сегодняшний день в Европе бо-
льшее количество операций проводится именно 
взрослым позднооглохшим пациентам. 

Современные технологии позволяют про-
водить реабилитацию не только при сенсонев-
ральной потере слуха. При некоторых типах 
кондуктивной и смешанной тугоухости (ото-
склероз, аномалии развития наружного и сред-
него уха, состояние после перенесенного хрони-
ческого отита и т.д.) хорошие результаты дости-
гаются при использовании Vibrant Soundbrige. 
Это имплантируемый активный слуховой протез 
среднего уха, предназначенный для пациентов с 
потерей слуха от слабой до выраженной (I-IV 
степени). Функция системы Vibrant Soundbrige 
заключается в трансформации звуков непосред-
ственно в колебания цепи слуховых косточек 
среднего уха или в колебания жидкости улитки 
(перелимфы). 

В случаях высокочастотной потери слуха 
используется система электроакустической сти-
муляции (Electric Acoustic Stimulation, EAS), 
которая является симбиозом слухового аппарата 
и системы кохлеарной имплантации. Акустиче-
ское возбуждение слуховым аппаратом низких 
частот и возбуждение кохлеарным имплантом 
высоких частотах имеет синергистический эф-
фект, приводящий к хорошему речевому восп-
риятию, особенно в шумной обстановке. Чтобы 
не повредить рабочую низкочастотную область 
улитки используется кохлеарный имплант с 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 16 

укороченной, эластичной электродной цепоч-
кой. 

На сегодняшний день в Украине операции 
по КИ проводятся в Киеве и Днепропетровске. 

Наш опыт базируется на наблюдениях за 
71 пациентом, которому была произведена КИ. 
50 пациентов прооперированы в ЛОР клинике 
Днепропетровской медицинской академии в 
2006-2009 годах, еще 21 в странах СНГ (Казах-
стан, Узбекистан, Белоруссия) в 2008-2009 году. 
Для имплантации нами использовались 12-
канальные импланты австрийской фирмы 
«Medel» Combi40+ (42), Pulsar CI100 (25) и 
Sonata TI100 (1). Еще у трех больных с облите-
рации улитки вследствие перенесенного ранее 
менингита больных была использована модель 
Combi40+ с расщепленным Split-электродом. 

В ходе операции выполнялась телеметрия 
импланта и производилась регистрация рефлек-
сов стременной мышцы. Это позволяло оценить 
правильность введения электрода в улитку и 
установить ориентировочные уровни максима-
льно комфортной громкости (MCL). Эти данные 
необходимы для подключения и настройки ре-
чевого процессора. 

Первое подключение речевого процессора 
производилось через 3-4 недели после операции 
с учетом регистрации интраоперационных ста-
педиальных рефлексов. 

В ходе наблюдения за пациентами нами 
не было выявлено ни одного случая поломки 
внутренней части системы КИ. У двух пациен-
тов со Split-электродом через год после опера-
ции перестала функционировать часть каналов. 
Вероятно, это произошло из-за дальнейшего 
заращения улиткового хода. Поэтому у ребенка 
3,5 лет было отключено пять каналов на корот-
ком электроде, а у другого пациента отключено 
3 канала. Это несколько ухудшило процесс вос-
приятия звуков и удлинило срок реабилитации 
этих пациентов. 

Следует отметить, что в настоящее время 
имеется возможность замены наружной части 
системы КИ - речевого процессора, на более 
новые инновационные модели по мере их появ-
ления на рынке по желанию имплантированного 
пациента в процессе его дальнейшей жизни. Со-
четание внутренней части Combi 40+ и речевого 
процессора Opus 2 давало пользователям имп-
лантов более четкое и ясное звучание за счет 
расширения частотных характеристик Opus 2 и 
большей скорости его работы. Это приводило к 
улучшению качества слухоречевой реабилита-
ции. Кроме того, модель процессора Opus 2 
имеет гнездо “вход” для соединения с FM-
системами, предназначенными для передачи 
речевого сигнала на удаленные расстояния (до 
30 м) и улучшения слухового восприятия на фо-
не шума или других помех, что особенно важно 
у детей, обучающихся в общеобразовательных 
школах. 

Реабилитационные занятия проопериро-
ванные дети проходят в специализированных 
центрах под руководством специально подгото-
вленных сурдопедагогов. В этих центрах также 
осуществляется техническое обслуживание им-
плантатов. 

Результаты слухоречевой реабилитации 
пациентов, перенесших КИ, подтверждают кли-
ническую эффективность проводимого ком-
плекса мероприятий. Сложность задач, решае-
мых программой кохлеарной имплантации, тре-
бует командной организации работы с участием 
высококвалифицированных специалистов – 
отохирурга, аудиолоа и сурдопедагога, способ-
ных качественно выполнить весь объем диагно-
стических, хирургических и реабилитационных 
мероприятий. Использование новейших техни-
ческих разработок и устройств позволяет значи-
тельно расширить показания для проведения 
лечения, а так же улучшить качество реабили-
тации пациентов. 

 
© В.В.Березнюк, А.В.Зайцев, 2009  
 
 
 
 
 

В.В. БЕРЕЗНЮК, О.Д. ЛИВШИЦ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «А-ЦЕРУМЕН»  
У СЛУХОПРОТЕЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

 

Серная пробка у слухопротезированных 
больных вызывает различные проблемы в виде 
снижения слуха и неприятных ощущений в ухе. 
Снижение слуха наступает не только при пол-

ной обтурации серной пробкой, но и в ряде слу-
чаев, при небольшом скоплении серы, которое 
может привести к перекрытию звуковода, что 
делает неэффективным использование слухово-
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го аппарата и вынуждает пациента постоянно 
чистить не только слуховой проход, но и звуко-
вод слухового аппарата от накопления слущен-
ного эпителия и серы.  

Цель исследования: оценка эффективно-
сти применения препарата А-церумен производ-
ства «Лаборатории ЖИЛЬБЕР», Франция для 
лечения и профилактики образования серной 
пробки у слухопротезированных пациентов. 

Материалы и методы: объектами клини-
ческого исследования были взрослые пациенты 
с хронической сенсоневральной тугоухостью 2-
ой, 3-ей и 4-ой степенями тугоухости, постоян-
но пользующиеся слуховыми аппаратами.  

Все пациенты были разделены на 2 груп-
пы: исследуемая (37 чел.) и контрольная (17 
чел.). После включения в исследование, пациенты 
исследуемой группы применяли препарат А-
церумен (2 раза в день в течение 4 дней) и посеща-
ли лечащего врача на 4-й день лечения (при не-
обходимости серная пробка удалялась механи-
ческим путем), затем через 6 месяцев (на про-
тяжении 6 месяцев применяли препарат А-
церумен в целях профилактики образования 
серной пробки 2 раза в неделю дважды в месяц). 
Пациенты, которые входили в контрольную 
группу, применяли 3% раствор перекиси водо-
рода (2 раза в день в течение 4 дней) и посещали 
лечащего врача на 4-й день лечения, затем через 
6 месяцев (не применяли препаратов для профи-
лактики образования серной пробки).  

Согласно результатам в контрольной 
группе, где при 1-м визите для размягчения сер-
ной пробки был назначен 3% раствор перекиси 
водорода по аналогичной с препаратом А-
церумен схеме (для лечения). После лечения на 
4-ый день серная пробка, обтурирующая слухо-
вой проход полностью зафиксирована у 41,1% 
пациентов, на 2/3 – у 25,8%, на 1/3 – у 33,1%. 
Отсутствие пробки не наблюдалось ни у одного 
пациента. Всем пациентам проведено механиче-
ское удаление серной пробки. 

В исследуемой группе у 67,6% пациентов 
после лечения на 4-ый день слуховые проходы 
очистились полностью, а 32,4% пациентов при-

зведено дополнительное механическое удаление 
серных пробок. 

В динамике через 6 мес. в исследуемой 
группе рецидив образования серных пробок от-
мечен у 5,4% слухопротезированных пациентов, 
тогда как в группе контроля - у 88,2% пациен-
тов. Отсутствие серных пробок через 6 мес на-
блюдалось у 94,6% в исследуемой группе и 
лишь у 11,8% - в группе контроля. 

Проведенный анализ показал, что при 
первом визите снижение слуха в слуховом ап-
парате из-за обтурации слухового прохода сер-
ной пробкой, боль, усиление шума в ухе и голо-
вокружение как в исследуемой, так и в кон-
трольной группах встречалось в одинаковом 
проценте случаев. После лечения в течение 4 
дней в исследуемой группе снижение слуха из-
за серной пробки сохранялось у 8,1% пациентов, 
в то время как в контрольной группе у 17,6% 
пациентов после размягчения серной пробки 
произведено повторное механическое удаление 
остатков серной пробки. При этом у 11,8% из 
них сохранилась боль в ухе и у 5,9% - шум в 
ухе. При динамическом наблюдении через 6 
месяцев в исследуемой группе снижение слуха 
не отмечено ни у одного пациента. В то время 
как в контрольной группе снижение слуха отме-
чено у 23,5% пациента и связано с обтурацией 
звуковода вновь образовавшейся серной проб-
кой. У 4 пациентов отмечалась полная обтура-
ция наружного слухового прохода, а у 5 – час-
тичная на 2/3 диаметра наружного слухового 
прохода и обтурация звуковода. В исследуемой 
группе полностью отсутствовали шум, боль и 
головокружение. В то время как в контрольной 
группе после лечения в 11,8% случаев отмеча-
лась боль в ухе, через 6 мес – у 5,9%, шум в ухе 
как после лечения, так и через 6 мес. сохранялся 
у 5,9%.  

Выводы: А-церумен является эффектив-
ным препаратом как для лечения, так для и про-
филактики образования серных пробок у слухо-
протезированных больных, позволяющий суще-
ственно улучшить гигиену наружных слуховых 
проходов и качество жизни у постоянных поль-
зователей слуховых аппаратов. 

 
© В.В. Березнюк, О.Д. Лившиц, 2009  
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В.В. БЕРЕЗНЮК, Я.Б. СОКОЛЕНКО, Е.А. ЛИТОВЧЕНКО, Е.В. САПРОНОВА  
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ НОСА ПО ДАННЫМ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПОСЛЕ ТРАНССЕПТАЛЬНОГО ДОСТУПА ПРИ ОПУХОЛЯХ ГИПОФИЗА  

 

Сегодня транссфеноидальный доступ с 
учетом показаний является методом выбора по-
тому, что он позволяет выполнить операцию с 
минимальной травмой для пациента и сократить 
сроки пребывания в стационаре. Однако, само 
удаление новообразований часто не является 
радикальным, что является причиной рецидиви-
рования основного заболевания и требует по-
вторных вмешательств. Основной сложностью, 
с которой встречается ринохирург при выпол-
нении повторной операции, является затруднен-
ное ориентирование в операционном поле по 
причине разрушения анатомических структур во 
время предыдущего вмешательства. В после-
операционном периоде в носовой полости раз-
виваются выраженные атрофические процессы, 
что нередко приводит к формированию перфо-
раций носовой перегородки.  

Учитывая вышеперечисленные факты, 
нами был усовершенствован хирургический 
доступ к клиновидной пазухе, при котором мак-
симально сохранялись или восстанавливались 
структуры полости носа.  

Цель работы: Изучить состояние анато-
мических отделов носовой перегородки и по-
лости носа после стандартного и усовершенст-
вованного доступа к клиновидной пазухе в ходе 
реоперации при рецидивах опухоли гипофиза. 

Материалы и методы: За период с 2000 
г по 2009 г нами выполнено 17 повторных 
транссептальных доступов к клиновидной пазу-
хе по поводу рецидива аденом гипофиза. Пяте-
рым из них (29.4%) ранее был выполнен стан-
дартный транссептальный доступ к клиновид-
ной пазухе. Двенадцати пациентам (70.6%) во 
время первой операции был выполнен модифи-
цированный транссептальный доступ. Рецидив 
опухоли наступил в сроки от двух до пяти лет.  

Диагноз рецидива аденом гипофиза уста-
навливался при проведении МРТ. Благодаря это-
му методу отчасти так же удавалось оценить со-
стояние костных и хрящевых структур носовой 
перегородки после перенесенного ранее транс-
септального доступа к клиновидной пазухе.  

Результаты:  
При осмотре жестким эндоскопом пяте-

рых пациентов перенесших в первый раз опера-
тивное вмешательство по традиционной мето-
дике, у 3 из них были обнаружены перфорации 
носовой перегородки (у одного в хрящевом от-

деле и у двоих в костном). Также у троих отме-
чены синехии между нижней носовой ракови-
ной и носовой перегородкой. 

При осмотре полости носа жестким эндо-
скопом 12 пациентов первично прооперирован-
ных по усовершенствованной методике: носо-
вые ходы были широкими, носовая перегородка 
по средней линии, слизистая оболочка имела 
розовый цвет, местами с белесоватым оттенком, 
без налетов. Носовые раковины и носовые ходы 
сохраняли нормальную архитектонику. В груп-
пе обследуемых пациентов не отмечалось слу-
чаев перфораций носовой перегородки. Так же 
не было обнаружено синехий. Все пациенты 
отмечали удовлетворительное новое дыхание. 

Во время реоперации пациентов перенес-
ших ранее транссептальный доступ по модифи-
цированной методике на этапе создания тонне-
лей по дну полости носа и в хрящевом отделе 
носовой перегородки, особых трудностей не 
возникало. Такой факт объяснялся тем, что при 
первой операции эти структуры повреждались 
минимально, и сохранялась структура взаимо-
отношений кость – надкостница, хрящ-
надхрящница, а также производилась реимплан-
тация костных фрагментов носовой перегород-
ки. Сохраненные структуры носовой перегород-
ки позволяли, с минимальной травмой, мобили-
зировать лоскуты и установить сфеноидальное 
зеркало по средней линии. Визуализация дефек-
та передней стенки клиновидной пазухи, позво-
ляла создать адекватный доступ к опухоли. У 
одного больного в послеоперационном периоде 
развилась назальная ликворея, которая потребо-
вала установки люмбального дренажа. 

У четверых больных во время операции 
отмечались разрывы слизистой оболочки носо-
вой перегородки в задних отделах. При повтор-
ном осмотре через 1 месяц у одного из них оп-
ределялась стойкая перфорация размером 15 мм. 
Контрольный осмотр всех пациентов после опе-
рации проводился в сроки от 1 до 2 месяцев. 

Вывод:  
Сохранение и реплантация костных и 

хрящевых фрагментов носовой перегородки по-
сле усовершенствованного транссептального 
доступа к клиновидной пазухе позволяет 
уменьшить образование стойких перфораций 
перегородки, а также является важным анато-
мическим ориентиром при повторных операци-
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ях на клиновидной пазухе, что позволяет сокра-
тить время операции, и создает возможность 

правильного ориентирования при выполнении 
нейрохирургического этапа. 

 
© В.В. Березнюк, Я.Б. Соколенко, Е.А. Литовченко, Е.В. Сапронова, 2009  
 
 
 
 
 

В.В. БЕРЕЗНЮК, М.В. ТАРАН (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО  
И ТЕРМОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКИМ ЭТМОИДИТОМ 
 

Существуют различные причины затруд-
ненного носового дыхания. Обычно это связано 
с патологией перегородки носа, увеличением 
нижних носовых раковин, полипозным риноси-
нуситом и новообразованиями. Помимо распро-
страненности заболевания существует проблема 
рецидивов после проведенного лечения. Разви-
тие рецидивов заложенности носа после опера-
ции на нижних носовых раковинах, по нашему 
мнению, является результатом недооценки сос-
тояния околоносовых пазух вследствие несоот-
ветствия рентгенологических и клинических 
данных. 

Цель исследования: провести сравните-
льный анализ данных КТ, тепловидения и инт-
раоперационной картины околоносовых пазух 
при гипертрофиях носовых раковин в сочетании 
с синдромом постназального стекания. 

Нами обследовано 80 пациентов. Все па-
циенты в течение длительного периода времени 
пользовались сосудосуживающими каплями. 
Обращает на себя внимание, что большинство 
из них отмечали наибольшую выраженность 
заложенности носа и скопление слизи в носу со 
стеканием ее в носоглотку в утреннее время, 
после пробуждения. Кроме этого все пациенты 
отмечали наибольшее затруднение носового 
дыхания в ночное время. После пробуждения, 
при переходе в вертикальное положение, боль-
шинство больных вынуждены были проводить 
туалет носа и носоглотки, отхаркивание слизи, 
после чего они отмечали улучшение носового 
дыхания.  

У всех 80 больных при эндоскопическом 
исследовании задних отделов полости носа от-
мечены различные варианты гипертрофии сли-
зистой оболочки носовых раковин.  

Шестидесяти семи пациентам, которые 
жаловались на стекание слизи по задней стенке 
носоглотки была проведена компьютерная то-
мография околоносовых пазух. Пациенты были 
разбиты на две группы по принципу времени 

суток проведения КТ, и условий, которые пред-
шествовали этому исследованию.  

Первую группу составляли 55 больных, 
которым исследование проводилось как амбула-
торным пациентам в не фиксированное время, в 
течение рабочего дня. Во вторую группу, состо-
ящую из 12 больных, входили те пациенты, ко-
торым КТ была выполнена утром, при этом они 
ночевали в клинике, и утром, не переходя в го-
ризонтальное положение, на каталке доставля-
лись на компьютерный томограф.  

Используя КТ для диагностики хроничес-
кого воспалительного процесса в клетках реше-
тчатого лабиринта, мы отметили низкую инфо-
рмативность метода. У пациентов первой груп-
пы с жалобами характерными для хронического 
синусита при обычных условиях проведения 
этого исследования изменения в околоносовых 
пазухах были отмечены только у 13 человек 
(23,6%). В результате проведения обследования 
12 пациентов в утреннее время у 5 из них 
(41,7%) были выявлены изменения в околоносо-
вых пазухах. Изменения околоносовых пазух 
отмечались преимущественно в виде утолщения 
слизистой оболочки различной степени выра-
женности и распространенности.  

Выполняя пациентам термографию обла-
сти околоносовых пазух у 91,3% из них отмече-
ны участки гипертермии в области проекции 
решетчатых и верхнечелюстных пазух. 

Восьмидесяти пациентам проведено хи-
рургическое вмешательство. Тринадцати из них 
были выполнены корригирующие вмешательст-
ва на внутриносовых структурах (коррекция 
носовой перегородки, подслизистая остеоконхо-
томия нижних носовых раковин, удаление гипе-
ртрофированных тканей нижних носовых рако-
вин).  

Шестидесяти семи пациентам, в план хи-
рургического вмешательства включена микро-
ревизия клеток решетчатого лабиринта. При 
наличии патологического содержимого в них 
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производилось вскрытие пазух. Основанием для 
такого вмешательства на околоносовых пазухах 
у пациентов обследуемой группы, кроме того, 
послужили участки гиперплазии задних концов 
средних и нижних носовых раковин, а также 
наличие отделяемого в носовых ходах даже без 
четких рентгенологических данных наличия 
патологического процесса. 

По данным операционной картины у 58 
(86.6%) больного отмечалось утолщение слизи-
стой оболочки в пораженных пазухах и скопле-

ние слизистого отделяемого у 42 (62.7%) паци-
ентов.  

Выводы:  
1. Патологические изменения в решетча-

том лабиринте обнаруженные интраоперацион-
но у 67 больных совпали с данными КТ в 26.9% 
и в 91.3 % с данными термографии.  

2. При обследовании больных с гипер-
трофией раковин и синдроме постназального 
стекания слизи в носоглотку в комплексе про-
водится КТ и термография околоносовых пазух. 

 
© В.В. Березнюк, М.В. Таран, 2009  
 
 
 
 

В.В. БЕРЕЗНЮК, М.В. ТАРАН (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

СИНДРОМ ПОСТНАЗАЛЬНОГО СТЕКАНИЯ.  
ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Наиболее частой жалобой пациентов при 
патологии носа является заложенность носа. В 
качестве причины нарушения носового дыхания 
врачами выставляется диагноз искривления но-
совой перегородки и вазомоторный ринит, по 
поводу которого выполняется септопластика с 
различными вариантами коррекции нижних но-
совых раковин, ультразвуковая дезинтеграция 
или криодеструкция нижних носовых раковин. 
Однако, при подробном сборе анамнеза больше 
половины таких больных отмечают наличие 
стекания слизи по задней стенке глотки. Недо-
оценка этого важного симптома, причиной ко-
торого является латентный синусит, приводит к 
ошибочной тактике хирургического лечения и 
частым заложенности и гипертрофии носовых 
раковин при продолжающемся стекании слизи. 
По данным Myrthe K.S. Hot и Egbert H. Huzing 
(2001) через год после вмешательства на ниж-
них носовых раковинах в 37.4% случаев разви-
вается рецидив заложенности носа. Так же часто 
отмечается неэффективность лечения постна-
зального синдрома (Авербух В.М., Лопатин 
А.С. , 2008). 

Цель исследования: провести сравни-
тельную оценку эффективности различных спо-
собов хирургического лечения пациентов с со-
четанием заложенности носа и стеканием слизи 
в носоглотку. 

Обследовано 80 пациентов. Основными 
жалобами были затруднение носового дыхания 
разной степени выраженности, невозможность 
обходиться без деконгестантов в течение 1 и 
более лет. При детальном наводящем опросе 67 
(83.8%) пациентов указывали на стекание слизи 

по задней стенке носоглотки (наиболее выра-
женное в утренние часы), на чувство диском-
форта в глотке или першение (преимущественно 
по утрам) жаловались 66 (82,5%) обследуемых, 
63 (78,8%) отмечал периодические головные 
боли, у 3 (3,8%) были стойкие интенсивные бо-
ли в области переносицы, угла глаза, щеки, и 
виска на стороне наибольшей заложенности но-
са, 13 (16,3%) жаловались на постоянный ка-
шель. 

У всех 80 больных при тщательном эндо-
скопическом исследовании задних отделов по-
лости носа отмечены различные варианты ги-
пертрофии слизистой оболочки носовых рако-
вин. Компьютерная томография околоносовых 
пазух была проведена 67 больным с жалобами 
на стекание слизи по задней стенке глотки. В 
74,1% случаев патологии ППН не было обнару-
жено. 

Прооперировано 80 пациентов. Тринадца-
ти пациентам были выполнены корригирующие 
вмешательства на внутриносовых структурах 
(коррекция носовой перегородки, подслизистая 
остеоконхотомия нижних носовых раковин, 
удаление гипертрофированных тканей нижних 
носовых раковин). 

Шестидесяти семи пациентам, в план хи-
рургического вмешательства включена микро-
ревизия клеток решетчатого лабиринта. Осно-
ванием для такого вмешательства на околоносо-
вых пазухах у пациентов обследуемой группы, 
кроме того, послужили участки гиперплазии 
задних концов средних и нижних носовых рако-
вин, а также наличие отделяемого в носовых 
ходах даже без четких рентгенологических дан-
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ных наличия патологического процесса. При 
наличии патологического содержимого в них 
производилось вскрытие пазух. 

По данным операционной картины у 58 
(86.6%) больного отмечалось утолщение слизи-
стой оболочки в пораженных пазухах и скопле-
ние слизистого отделяемого у 42 (62.7%) паци-
ентов. При наличии участков выраженной ги-
пертрофии на задних концах носовых раковин: 
гипертрофированная ткань удалялась, дополня-
лось вмешательство подслизистой остеоконхо-
томией нижних носовых раковин. 

Период наблюдения оперированных 
больных составил от одного до пяти лет. При 
контрольных осмотрах 57 (85,1%) пациентов, 
которым была проведена микроревизия с после-
дующим вскрытием клеток решетчатого лаби-
ринта на протяжении года после оперативного 
вмешательства отмечали прекращение стекания 
слизи в носоглотку и 10 (14,9%) указали на 
уменьшение количества отделяемого. У всех 
отмечалось удовлетворительное носовое дыха-
ние без использования деконгестантов. Наблю-

дение в течение года пациентов, которым про-
водилось вмешательство только на носовых ра-
ковинах и носовой перегородке показало, что у 
12 (92,3%) продолжалось стекание слизи по 
задней стенке носоглотки, у 5 (38,5%) развился 
рецидив затрудненного носового дыхания.  

Выводы:  
1. Отмечена высокая частота встречаемо-

сти (73.3%) жалоб на стекание слизи по задней 
стенке носоглотки у пациентов с нарушением 
носового дыхания. 

2. При осуществлении хирургического 
вмешательства у больных с длительной зало-
женностью носа в сочетании со стеканием слизи 
по задней стенке носоглотки целесообразно од-
новременно выполнять микроревизию клеток 
решетчатого лабиринта для уточнения объема 
операции. 

3. У 86,6% пациентов со стеканием слизи 
по задней стенке носоглотки интраоперационно 
найдено утолщение слизистой оболочки клеток 
решетчатого лабиринта или слизь. 
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПУХЛИН ГОЛОВИ ТА ШИЇ 
 

Васкуляризація пухлини, а зокрема її сту-
пінь є в онкології одним з вагомих прогностич-
них факторів для визначення агресивності онко-
логічного процесу та відповіді на різні види лі-
кування. 

Мета роботи: визначення різних варіантів 
кровопостачання неопластичних процесів при 
проведенні комп’ютерно-томографічної ангіог-
рафії судин голови і шиї і порівняння отриманих 
даних з клінічними даними. 

Діагностика проводилася з використан-
ням ангіографічного комплексу Philips Integris 
V3000, що дає можливість візуалізації й доку-
ментування об’ємних новоутворень в області 
голови та шиї. При проведенні КТ-ангіографії, 
використовуючи графічний комп’ютерний ана-
лізатор, визначеної по локалізації пухлини й 
структури судинного русла пухлини, прово-
диться моніторинг її циркуляції контрастної ре-
човини, визначають насичення судинної мережі 
контрастною речовиною і кваліфікують інтен-
сивність васкуляризації пухлини по ангіографі-
чному зображенню, діагностують гіповаскуля-

ризацію пухлини, якщо насичення судинної ме-
режі пухлини становить менше 20%, або помір-
ну васкуляризацію, якщо насичення цієї мережі 
складає 20-50%, або гіперваскуляризацію, якщо 
її насичення сягає понад 50%. 

Нами обстежено 648 пацієнтів з пухлина-
ми голови та шиї за період з 1998 року. Гіповас-
куляризація спостерігалась у 12,7%, помірна у 
56,9% та гіперваскуляризація пухлини у 30,4% 
хворих. При проведення спостереження за хво-
рими які отримували хіміопроменеве лікування 
встановлена прямий кореляційний зв’язок між 
васкуляризацією пухлини та відповіддю на лі-
кування при ступеню васкуляризації більш 
41,0% (коефіцієнт кореляції Пірсона r=0,50, 
p<0,05). 

При ангіографічних дослідженнях басей-
ну зовнішньої сонної артерії основною патогно-
монічною ангіографічною ознакою враження 
пухлиною була васкуляризація в ділянці пух-
линного процесу, за рахунок гіпертрофії капіля-
рної сітки пухлини. В індивідуальних одинич-
них випадках ми також реєстрували такі ознаки, 
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як девіація однієї з гілок зовнішньої сонної ар-
терії, “обрив” артеріальних судин за рахунок їх 
інфільтрації пухлиною, зміни просвіту артерій 
(розширення або звуження), утворення “депо” 
контрастної речовини у вигляді лакун, швидкий 
венозний відтік через множинні артеріо-венозні 
шунти, зміна орієнтирів біфуркації зовнішньої 
сонної артерії. 

Також необхідно відмітити, що в наших 
дослідженнях ми зустрілися з великою індиві-
дуальною варіабельністю будови басейну зов-
нішньої сонної артерії, а за даними численних 
досліджень басейн зовнішньої сонної артерії 
має велику кількість анастомозів з сусідніми 

артеріями, контралатеральним басейном зовні-
шньої сонної артерії та басейном внутрішньої 
сонної артерії. Оцінка розповсюдженості пух-
лини при ангіографії дає можливість визначення 
розповсюдження пухлини на магістральні суди-
ни (безпосередню інвазію, стиснення та девіа-
цію судин), що визначає тактику хірургічного 
лікування. 

Таким чином, проведене дослідження під-
тверджує значну наукову та практичну цінність 
використання комп’ютерно-томографічної ангі-
ографії при обстеженні та лікуванні онкологіч-
них хворих. 

 
© В.В.Березнюк, С.М. Тимчук, О.В.Ковтуненко, 2009  
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(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АНТОГОНІСТУ КАЛЬЦІЮ – НІМОДИПІНУ  
НА РЕГЕНЕРАЦІЮ ЛИЦЬОВОГО НЕРВА В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 
Проблема функціонального відновлення 

периферійних моторних нервів після їх пошко-
дження залишається актуальною та значимою 
проблемою, оскільки ураження периферійних 
нервів приводять до інвалідності, особливо в 
молодому працездатному віці. В отоларинголо-
гії проблема ураження лицьового нерва не втра-
чає свого значення, внаслідок порушення його 
цілісності при хірургічних втручаннях з приво-
ду видалення пухлин мосто-мозочкового ку-
та(акустичних неврином, неврином лицьового 
нерва), середніх отитах з холестеотомою, пух-
линах яремного гломусу, ятрогенних ураженнях 
при хірургічних втручаннях на структурах сере-
днього вуха та привушної слинної залози і 
т.і.(Борисенко О.М.; Shaitkin, 2000). 

З метою стимуляції регенераторних про-
цесів у нерві після проведення нейропластики 
головним чином використовуються системні 
фармакологічні засоби (гормони, гангліоблока-
тори, АТФ, вітаміни тощо), однак існуючі фар-
макологічні стратегії мають переважно протиза-
пальну та загальностимулюючу дію, і не мають 
стимулюючого впливу на регенерацію нер-
вів (Челышев Ю.А. и ін., 2000; Gottfries CG 
1989). 

Ми розглянули групу хімічних сполук, 
антогоністів кальцію, які мають подібний до 
ФРН вплив(підвищення виживання нейронів) на 
нейрони в умовах ішемії, здатні проникати че-

рез ГЕБ, та підвищують рівень функціонального 
відновлення периферійних (сідничниого) нервів 
в експерименті на тваринах (Van der Zee et al., 
1991). Беручи до уваги, що даний препарат до-
зволений для використання у клінічних умовах 
ми обрали його для експериментальної оцінки 
його впливу на регенерацію лицьового нерва у 
експерименті. 

Мета: Визначити вплив німодипіну на 
регенерацію лицьового нерва. 

Матеріали і методи: Експеримент вико-
нувався на дорослих щурах жіночої статі 150-
200 гр. Тварини були прооперовані в умовах 
асептики та антисептики, під в/м наркозом ке-
таміном гідрохлоридом із розрахунку 100 мг/кг. 
Хірургічне втручання складалось з пересічення 
та невідкладного хірургічного відновлення цілі-
сності нерва шляхом накладання анастомозу 
«кінець-в-кінець». Тварини були розподілені на 
группи в залежності від вивчення впливу фар-
макологічного засобу: 1 група – німодипін вну-
трішном`язево з розрахунку на масу тварини – 
поділено на 2 прийоми на добу 20 діб; 2 група – 
контрольна група. Результати оцінювались: 
морфологічна оцінка аксона: товщина волокна, 
товшина мієлінової оболонки, та характер реге-
нерації, світова та електронна мікроскопія. 

Результати: По результатам електронної 
мікроскопії у групах з німодипіном було відмі-
чено збільшення діаметру волокна в діапазоні 
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15-18%, та збільшення діаметру осьового цилін-
дру в середньому на 15% в порівнянні з груп-
пою контролю та в порівнянні з контрольною 
стороною у тих же тварин. Товщина мієлінової 
оболонки статистично не відрізнялась, однак 
якісно на електронограммах в групах контролю 
відмічається наявність нерівномірної гіперміє-
лінізації, та наявності великої кількості вакуо-
лей на більш пізніх строках 14 тижнів. 

Висновки: Німодипін здійснює виражений 
статистично достовірний нейротрофічний ефект 
на нейрони лицьового нерва щурів, після його 

аксотомії. Можливість використання німодипі-
ну у клінічній практиці(ліцензія фарм комітету 
№), ідентичність нервових структур периферій-
них нервів щурів та людини(Старченко І.І., 
2000) забезпечує нам підґрунтя для використан-
ня даного препарату при виконанні нейроррафії 
лицьового нерву, або накладанні анастомозу 
між лицьовим та під`язиковим нервами у люди-
ни. Особливо коли пересічення, або травма ли-
цьового нерва очікувані, наприклад при вида-
ленні акустичних неврином, або пухлин яремно-
го гломусу. 

 
© А.Л. Бобров, О.М. Борисенко, Н.П. Куфтирьова, Ю.О. Сушко, А.Ю. Мініна, 2009 
 
 
 
 

К.Г. БОГДАНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)  

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ОКОЛОУШНЫХ СВИЩЕЙ 
 

Развитие врожденных околоушных сви-
щей связано с нарушением эмбриогенеза на-
ружного слухового прохода и ушной раковины. 
У большинства детей патология выявляется при 
рождении в виде отверстия в коже верхнего ос-
нования завитка, значительно реже – у основа-
ния козелка уха. Стенки свища выстланы кожей, 
свищ заканчивается слепо, обычно на передне-
верхней поверхности хрящевого отдела наруж-
ного слухового прохода. Частота встречаемости 
врожденных околоушных свищей варьирует от 
0,1% в США до 10% у жителей отдельных рай-
онов Африки, и составляет в европейской попу-
ляции около 0,9%. Врожденные околоушные 
свищи имеют аутосомно-доминантный тип на-
следования и часто передаются по наследству. 

 За период с 2000 по 2009 гг. под нашим 
наблюдением находилось 15 пациентов с врож-
денными околоушными свищами. Все больные 
находились в возрастной группе 16-25 лет, за 
исключением одного пациента, который обра-
тился в клинику в возрасте 51 года. Мужчин 
было 6, женщин -9. У 13 человек процесс был 
односторонним, у 2 – двусторонним. Лишь чет-
веро из пятнадцати пациентов оперировались 
впервые; у 5 человек вмешательство было по-
вторным, 4 пациента были уже ранее опериро-
ваны дважды, двое больных перенесли три опе-
рации. Как правило, предыдущие операции про-
изводились в амбулаторном порядке, хирургом 
или отоларингологом поликлиники. Поскольку 
у большинства ранее оперированных пациентов 
заболевание было расценено как нагноение ате-
ромы, была выбрана и соответствующая такти-
ка: вскрытие и дренирование очага воспаления. 

После этого рецидивы возникали в срок от 2 
месяцев до полугода. 

 В нашей клинике предоперационное об-
следование включало в себя стандартный набор 
анализов и инструментальных методов исследо-
вания. Кроме того, всем пациентам производи-
лось бактериологическое исследование мате-
риала непосредственно из точки выхода свище-
вого хода. Поскольку забор материала осущест-
влялся в «холодном периоде», вне обострения, 
закономерно, что у 13 пациентов посев роста не 
дал, у двух других была выделена сапрофитная 
флора. Что касается непосредственно предопе-
рационного контрастирования свищевого хода, 
как это рекомендуется некоторыми авторами, 
мы отказались от этой практики после первых 
двух операций: краситель проникает через ис-
тонченную стенку свищевого хода и имбибиру-
ет окружающую клетчатку, что существенно 
затрудняет вмешательство. Операция произво-
дилась под общим обезболиванием, с использо-
ванием операционного микроскопа. Наружное 
отверстие свищевого хода окаймлялось ланце-
товидным разрезом, участок кожи со свищом 
удерживался зажимом, далее тупым и острым 
путем свищ выделялся до слепого конца в об-
ласти хрящевой части слухового канала. В 10 
случаях свищ имел разветвленную структуру, 
что потребовало расширения операционного 
поля. На месте удаленного свища остается дос-
таточно глубокий дефект тканей, вследствие 
чего во всех случаях применялось дренирование 
раны полоской перчаточной резины. Дренаж 
удалялся на 3-й (8 больных) и 4-й (7 больных) 
день после операции. В послеоперационном пе-
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риоде всем пациентам назначались антибиотики 
из группы защищенных аминопенициллинов на 
срок до 7 дней. Средний койко-день составил 
8,2. Заживление первичным натяжением отме-
чено у всех больных. В сроки наблюдения до 9 
лет рецидива не отмечено ни у одного пациента. 

Выводы: 1) амбулаторная хирургия око-
лоушных свищей приводит к большому числу 
рецидивов заболевания; 2) предоперационное 

введение красителей в свищевой ход признано 
нецелесообразным из-за высокого риска окра-
шивания окружающей клетчатки, что затрудня-
ет операцию; 3) сочетание общего обезболива-
ния и использования операционного микроскопа 
создают наиболее благоприятные условия для 
полного удаления свища, что позволяет мини-
мизировать число рецидивов. 

 
© К.Г.Богданов, 2009  
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ОДОНТОГЕННЫЕ АБСЦЕССЫ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
 

В большинстве случаев абсцессы перего-
родки носа (АНП) являются результатом на-
гноения подслизистой гематомы, образовавшей-
ся после травмы носа. Гораздо реже АНП воз-
никает как осложнение фурункула преддверия 
носа и верхней губы. В редких случаях абсцесс 
носовой перегородки имеет одонтогенный ге-
нез, являясь результатом таких патологических 
процессов верхних резцов, как глубокий кариес, 
периодонтит, пульпит, периостит, остеомиелит, 
нагноившаяся радикулярная киста, гранулема, 
опухоль и др. Учитывая практическую значи-
мость и недостаточность литературных публи-
каций на эту тему, мы провели анализ собствен-
ных наблюдений. 

В течение последних 2-х лет в отделениях 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хи-
рургии КРУ «КБ им. Н.А. Семашко» наблюда-
лось 6 пациентов с установленным диагнозом 
одонтогенного абсцесса носовой перегородки. 
Все пациенты обратились за помощью само-
стоятельно с типичными жалобами на затрудне-
ние носового дыхания, повышение температуры 
до фебрильных цифр, боли и отек мягких тканей 
преддверия носа и верхней губы. Длительность 
заболевания – от 3 до 6 дней. Травм носа в 
анамнезе не было. Также отсутствовали указа-
ния на проблемы с зубочелюстной системой.  

При осмотре во всех случаях носовое ды-
хание практически отсутствовало, определялся 
отек наружного носа и верхней губы, подушко-
образное расширение носовой перегородки в 
обе стороны с признаками флюктуации. Обра-
щало на себя внимание следующее: при орофа-
рингоскопии передние резцы были прикрыты 

отечной верхней губой и осмотр их требовал 
определенных усилий. При стоматолоческом 
обследовании верхних резцов у двух пациентов 
выявлен глубокий кариес, у двух – периодонтит, 
у двух – нагноившаяся радикулярная киста, ос-
ложненные гнойным периоститом. При рентге-
нографии установлены изменения, характерные 
для вышеуказанных патологических процессов, 
а также очаги разряжения кости верхней челю-
сти. 

Всем пациентам проведено комбиниро-
ванное лечение: пункция, вскрытие и дрениро-
вание АНП, экстракция причинного зуба, уда-
ление кист, вскрытие и дренирование гнойного 
периостита верхней челюсти со стороны пред-
дверия рта. Проводилась антибактериальная, 
противовоспалительная, дезинтоксикационная 
терапия, местно: промывание гнойных полостей 
антисептиками, тампонада носовых ходов, фи-
зиолечение.  

Во всех случаях достигнута быстрая са-
нация гнойных полостей и заживление лунок 
после экстракции причинных зубов. 

Таким образом, приведенные наблюдения 
подтверждают возможность возникновения абс-
цессов носовой перегородки при различных па-
тологических процессах верхних резцов. Обра-
щает на себя внимание отсутствие ярких клини-
ческих симптомов, которые могли бы способст-
вовать выявлению первичного очага, а также 
отсутствие травматического анамнеза. Во всех 
случаях АНП необходимо тщательное обследо-
вание зубочелюстной системы для исключения 
или подтверждения одонтогенного генеза забо-
левания. 

 
© В.В. Богданов, Р.Ф. Юнусов, В.А. Красников, А.В. Логасюк, 2009 
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С.К. БОЕНКО, Д.С.БОЕНКО, А.П.ИНГЛЕЗИ, С.Б.АЛЕКСЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

МНОГООЧАГОВАЯ ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ ПОЛОСТИ НОСА И НОСОГЛОТКИ: 
ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ  

ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 

Фиброзная дисплазия (ФД) – довольно 
редкое заболевание костной ткани, характерной 
чертой которого является развитие очагов опу-
холевидных костноволокнистых разрастаний во 
внутренних отделах костных органов. Этиоло-
гия ФД неизвестна. ФД проявляется обычно в 
детском и юношеском возрасте, чаще у девочек. 
Заболевание поражает трубчатые кости, реже – 
кости черепа, и очень редко – кости лицевого 
скелета. Очаги ФД в одной и той же кости могут 
быть как одиночными, так и множественными, 
но обычно носят односторонний характер. Кли-
ническая картина ФД определяется локализаци-
ей очагов поражения и их величиной. Процесс 
начинается незаметно и длительное время про-
текает без каких-либо объективных признаков. 
В дальнейшем при ФД костей черепа ведущим 
симптомом становится деформация лица. При 
постановке диагноза значительную роль играет 
рентгенологическое исследование. Лечение ФД 
носа и околоносовых пазух хирургическое. 
Принято считать, что радикальности при этих 
операциях не требуется: необходимо стремиться 
к восстановлению формы лица и носового ды-
хания. Лучевая терапия при ФД неэффективна. 

Целью нашего исследования являлась оп-
тимизация хирургического лечения ФД полости 
носа и носоглотки с помощью эндоскопических 
методов. 

Материалы и методы. Под нашим на-
блюдением на протяжение 11 лет находится бо-
льная с многоочаговой ФД полости носа и носо-
глотки. Заболевание у нее развилось во взрос-
лом, а не в детском возрасте, не сопровождалось 
деформацией лица. Ведущей жалобой являлось 
затруднение носового дыхания. Ввиду наличия 
четырех очагов ФД (на наружной стенке полос-
ти носа, в левой верхнечелюстной пазухе и в 
носоглотке) основным оперативным пособием 
(14.05.98 г.) была левосторонняя гаймороэтмои-
дотомия по Денкеру. Диагноз ФД был установ-
лен только при послеоперационном гистологи-
ческом исследовании удаленного материала. 
При осмотре в январе 1999 г. больная жалоб не 

предъявляла. Слизистая оболочка носа розовая, 
дыхание через нос свободное. Признаков реци-
дива заболевания нет (С.К.Боенко и соавт., 
1999). 

До 2009 г. чувствовала себя хорошо, к 
врачам не обращалась. В начале года заметила 
прогрессирующее выпячивание левого глазного 
яблока. При обследовании выявлено три очага 
ФД: самый большой в полости носа, разрушаю-
щий турецкое седло и проникающий в полость 
черепа; в задне-внутреннем отделе левой орби-
ты и в области большого крыла левой клинови-
дной кости. 

5.08.09 г. под эндотрахеальным наркозом 
произведена операция. Конгломерат очагов ФД 
выполняет почти всю левую половину носа (по-
лость после операции по Денкеру в 1999 году). 
Образование смещает носовую перегородку 
вправо в средних и задних отделах, между обра-
зованием и носовой перегородкой в этом месте 
– довольно массивное сращение. Слизистая 
оболочки в этом месте рассечена, обнаружен 
купол очага, отдавливающий носовую перего-
родку вправо. Образование довольно рыхлое, 
крошится, удаляли его по частям при тракциях 
кнутри, книзу и кпереди. 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Образование из полости носа удалено по-
чти полностью. Визуализировано правое клино-
видно-решетчатое углубление, вскрыта правая 
клиновидная пазуха, в ней – тягучее слизистое 
отделяемое. Из области турецкого седла образо-
вание не удаляли. Произведена декомпрессия 
левой орбиты в задне-медиальном углу. Очаги 
образования из левой орбиты и зоны турецкого 
седла решено удалить вторым этапом. 

Носовое дыхание восстановлено, явления 
экзофтальма значительно уменьшились. 

Выводы. При оперативном лечении ФД 
полости носа и носоглотки использование эндо-
скопических методов обеспечивает щадящий 
характер вмешательства. При многоочаговых 
ФД оперативное лечение должно носить много-
этапный характер. 
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С.К. БОЕНКО, И.А. ТАЛАЛАЕНКО, Д.С. БОЕНКО (ДОНЕЦК) 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ РЕШЕТЧАТОГО ПУЗЫРЯ У БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ  
 

Эндоскопическое хирургическое лечение 
заболеваний передней группы околоносовых 
пазух (ОНП) – довольно актуальная проблема. 
Важным этапом таких вмешательств является 
вскрытие решетчатого пузыря. Вместе с тем, 
анатомические особенности строения решетча-
того пузыря и варианты его развития ещё недос-
таточно изучены и плохо освещены в медицин-
ской литературе. 

Целью исследования являлось изучение 
хирургической анатомии решетчатой кости, в 
частности, решетчатого пузыря у больных с 
хроническими воспалительными заболеваниями 
передней группы ОНП. 

Материалы и методы. В 2008 году в До-
нецком ринологическом центре прооперировано 
59 больных, страдающих хроническими воспа-
лительными процессами передней группы ОНП. 
Мужчин было 39 (66,1%), женщин – 20 (33,9%). 
Возраст пациентов колебался от 16 до 77 лет. 
Перед операцией всем больным произведены 
видеоэндориноскопия, компьютерная томогра-
фия ОНП и общеклинические исследования. 
Оперативное лечение проводили под атаралге-
зией с управляемой гипотонией и эндоскопиче-
ским контролем. Обычно оно включало коррек-
цию внутриносовых структур, переднюю эт-
моидотомию и различные вмешательства на пе-
редней группе ОНП и их соустьях. У 23 (38,9%) 
больных хирургические вмешательства носили 
двухсторонний характер. Таким образом, вы-
полнено 82 передних этмоидотомии.  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. В 28 (34,1%) случаях пневматизация ре-
шетчатого пузыря была выражена слабо. Такой 
тип строения расценен нами как «простой». В 
15 (18,3%) случаях - наблюдалась умеренная 
пневматизация решетчатого пузыря. Выражен-
ный вариант развития пузыря констатирован в 
ходе операции в 39 (47,6%) случаях. Такой тип 
строения расценен нами как «пневматический». 

В 41 случае (50,0%) решетчатый пузырь 
открывался в верхнюю полулунную щель, в 2 
(2,4%) - в решетчатую воронку. Во всех случаях 
«пневматического» строения констатировано 
множество воздухоносных ячеек с различными 
вариантами дренирования, но с обязательным 
сообщением с верхней полулунной щелью. 

В ходе двусторонней этмоидотомии, ко-
торая выполнена 23 больным, у 14 (60,9%) кон-
статировано симметричное строение решетча-
той кости. 

 
Выводы 
1. Знание анатомических особенностей 

строения решетчатого лабиринта является необ-
ходимым условием для успешного выполнения 
оперативного вмешательства на передней груп-
пе ОНП. 

2. Выделение трех типов развития решет-
чатого пузыря является перспективным для 
дальнейшего изучения и разработки системати-
зации вариантов строения клеток решетчатой 
кости. 
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АТИПИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ РИНОГЕННОГО ЭПИДУРАЛЬНОГО АБСЦЕССА 
 

Среди отоларингологов всех поколений 
почти как аксиома существует мнение, что «нет 
синусита без ринита». Однако, наше наблюде-
ние противоречит данной установке. 

В клинику отоларингологии КГМУ им. 
С.И. Георгиевского в 1981г. обратился пациент 

С., 47лет, с жалобами на постоянные интенсив-
ные головные боли, преимущественно в области 
лба, появившиеся 1,5-2 месяца до обращения к 
врачам. 2 недели лечился амбулаторно у участ-
кового терапевта. ЛОР-осмотр: посттравматиче-
ское искривление носовой перегородки ІІ-ІІІ ст. 
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Выделений в полости носа не обнаружено. 
Рентгенография ППН не произведена. Лечение 
безуспешно. Следующие 2 недели безуспешно 
лечился в неврологическом отделении ЦРБ. На 
впервые произведенной рентгенограмме ППН 
(фасная укладка): резкое искривление носовой 
перегородки ІІІ ст. Воздушность гайморовых 
пазух, решетчатого лабиринта с обеих сторон 
сохранена. Лобные пазухи больших размеров со 
множеством бухт гомогенно затенены, межпа-
зушная перегородка разрушена. Больной экс-
тренно направлен в клинику отоларингологии 
КГМУ, где после общеклинического обследова-
ния (патологии со стороны 12 пар ЧМН, ЦНС, 
психики не было) произведена диагностическая 
типичная трепанопункция левой лобной пазухи. 
Под давлением выделилось до 7,0 зелёного вяз-
кого гноя. Через канюлю полость промыта физ. 
раствором с ферментами.После введения адре-
налина сообщения с полостью носа не было. В 
конце манипуляции обнаружена пульсация 
жидкости в канюле, синхронная с P. Предполо-
жено, что у больного имеется обнажение dura 
mater передней ч.я. К сожалению, произвести 
КТГ головы не было возможным. Срочно под 
общим интубационным наркозом с ИВЛ произ-
ведена расширенная двухсторонняя фронто-
этмоидотомия с использованием «ласточкооб-
разного» разреза мягких тканей. В типичном 
месте слева образовано окно, через которое уда-
лено большое количество полипов, гноя. Меж-
пазушная перегородка разрушена.Всё патологи-
чески изменённое удалено.Поиски обнажения 
dura mater безуспешны. После создания соустья 
между п/о полостью и средним носовым ходом 
слева из точечного отверстии кости задней 
стенки появилась пульсирующая капля зелёного 

густого гноя. Вызван нейрохирург, который ре-
комендовал снятие задней костной стенки. В 
ходе обнажения dura mater передней ч.я. опо-
рожнился эпидуральный абсцесс 30 мл гноя. 
Полость абсцесса очищена от гноя, грануляций. 
Обнаружен грануляционный вал, который от-
граничил абсцесс. Дефектов в dura mater не бы-
ло. Мозг не пролабировал в рану. Последующие 
этапы операции проведены типично. Головные 
боли исчезли в первые дни после операции. Те-
чение послеоперационного периода протекало 
удовлетворительно на фоне дегидратационной, 
противовоспалительной, реабилитационной те-
рапии. Выписан домой с выздоровлением. Через 
2,5 мес в плановом порядке больному произве-
дена подслизистая резекция носовой перегород-
ки. Выписан с выздоровлением. 

Развитие риногенного эпидурального 
абсцесса передней ч.я нами расценены как ос-
ложнение своевременно недиагностированного 
двухстороннего хронического полипозно-
гнойного фронтита. Сложность диагностики 
была в атипичности течения. Единственным 
клиническим проявлением была стойкая голов-
ная боль. Ситуация усложнилась стандартным 
мышлением отоларинголога. Отсутствие отде-
ляемого в полости носа при наличии значитель-
ного искривления носовой перегородки не по-
зволила врачу заподозрить синусит. Причиной 
развития полипозно-гнойного двухстороннего 
фронтита, который в последствии осложнился 
эпидуральным абсцессом, мы считаем обтура-
цию устьев лобно-носовых каналов искривлен-
ной носовой перегородкой. Большим упущени-
ем врачей на всех этапах оказания помощи было 
несвоевременное рентгенологическое обследо-
вание ППН. 
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ХОЛЕСТЕАТОМА ЛОБНЫХ ПАЗУХ 
 

Термин «холестеатома» впервые предло-
жил Мюллер в 1838 году. Вирхов ее относил к 
гетеропластическим опухолям эпидермоидного 
характера. В практике отоларинголога холестеа-
тома встречается в ухе, реже в гайморовых па-
зухах. В литературе мы не встретили описание 
холестеатомы лобных пазухах. 

В 1978 году в клинику КГМУ им. С.И. 
Георгиевского обратилась пациентка Б., 20 лет, 
с жалобами на деформацию лицевого скелета в 
лобной области и корня носа. Из анамнеза уста-
новлено отсутствие у больной врожденных де-
фектов. Девочка росла и развивалась нормаль-
ным ребенком. Операции, травмы, воспалитель-
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ные заболевания ВДП отрицала. В течение трех 
лет до обращения она стала отмечать постепен-
ное, как бы исподволь, деформирующее изме-
нение лицевого скелета. При объективном об-
следовании со стороны внутренних органов, 
ЦНС, 12 пар ЧМН без патологии. При наруж-
ном осмотре обнаружена деформация лицевого 
скелета за счет умеренного выпячивания перед-
них и нижних стенок лобных пазух и отсутствие 
корня носа. Форма его напоминала «греческий 
нос». Признаков воспаления не было. Кожа не 
изменена. При практически безболезненной 
пальпации этих областей, ощущались мягкие 
ткани, что говорило об отсутствии костных сте-
нок. Носовое дыхание сохранено с обеих сто-
рон. Риноскопия (передняя, задняя) и обследо-
вание других ЛОР-органов патологии не выяви-
ли. ШР на оба уха >5м. На Ro-грамме ППН в 
двух проекциях (фасной, боковой) обнаружены 
резкое растяжение, умеренное равномерное за-
тенение обеих лобных пазух, разрушение их 
нижних стенок, отсутствие межпазушной пере-
городки, деформация формы носа. Доопераци-
онный диагноз – кистозное растяжение лобных 
пазух с деформацией лицевого скелета.  

После общеклинического обследования 
больной произведена двухсторонняя фронтото-
мия с использованием «ласточкообразного» 
разреза кожи в типичном месте. На апоневрозе 
обнаружены многочисленные истонченные ко-
стные фрагменты передних и нижних стенок 
лобных пазух. При вскрытии просвета лобных 
пазух обнаружено до 70 см3 сухой холестеатомы 
без гноя и запаха. После ее удаления выявлено, 

что сохраненные костные стенки покрыты эпи-
дермисом, который был нами расценен как мат-
рикс холестеатомы. Других изменений (кариеса 
кости, грануляций, полипов, гноя) не было. Все 
пат. измененное удалено. Задние, частично ля-
теральные костные стенки полости не измене-
ны, сохранены, соустье с полостью стенки не 
накладывалось. При ревизии наружной и внут-
ренней поверхности кожи обнаружен средин-
ный свищ полости носа длиной 1,5см. После 
введения зонда обнаружено узкое отверстие 
свища полости носа, выполненное эпидермаль-
ной пробкой. С косметической целью широкая, 
глубокая п/о полость выполнена свободным 
фасциально-мышечным аутотрансплантатом, 
взятым с бедра (биологическая тампонада). 

Данные ГПИ: эпидермис – матрикс. 
Плотные холестеатомные массы консистенции 
сухого творога представлены чешуйками эпи-
дермиса с жировым детритом, крошковатым и 
кристаллическим холестерином. П/о диагноз: 
врожденный свищ спинки носа, холестеатома и 
растяжение лобных пазух, деформация лицевого 
скелета. 

Наши наблюдения представляют интерес 
из-за локализации холестеатомы в лобных пазу-
хах. Можно предположить, что пневматизация 
лобной кости, образование просвета пазух шли 
параллельно с внедрением эпидермиса с врож-
денного свища спинки носа на стенки пазух. 
Сообщения лобных пазух с полостью носа не 
было. Это привело к формированию холестеа-
томы с последующим растяжением лобных па-
зух и к деформации лицевого скелета. 
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ФИБРОМА ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ ОДОНТОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Среди доброкачественных опухолей носа 
и ППН, согласно международной гистологиче-
ской классификации ВОЗ (№19), встречаются 
фибромы, фиброксантомы (опухоли мягких тка-
ней), фиброматоз, фиброзная дисплазия (опухо-
леподобные поражения), одонтогенные опухоли 
(опухоли смешанного генеза). Фиброма носа, по 
описанию А.И. Пачеса (1983), имеет бугристую 
поверхность, широкое основание, серовато-
синюшный цвет, эластичную консистенцию и 

медленный рост. Ранним симптомом опухоли 
считается одностороннее затруднение носового 
дыхания. В случае изъязвления поверхности 
фибромы обычно появляется слизисто-гнойное 
отделяемое с примесью крови. Рост опухоли 
может вызвать смещение носовой перегородки 
и деформацию наружного носа. 

Пациентка М., 42 лет, была направлена в 
клинику отоларингологии КГМУ им. С.И. Геор-
гиевского на консультацию по поводу впервые 
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выявленного правостороннего гайморита. Жа-
лобы на насморок после ОРВИ (заложенность 
носа, слизистые выделения). Из тщательно соб-
ранного анамнеза выявлено, что 20 лет тому 
назад во время экстракции правой верхней 7 
стоматолог из лунки зуба удалил до 20,0 плот-
ной, серовато-синюшной ткани. ПГИ – фибро-
ма. В течение 20 лет больную ничего не беспо-
коило. Лишь появившийся после ОРВИ насморк 
заставил больную обратиться за помощью к 
отоларингологу. При обследовании со стороны 
внутренних органов, 12 пар ЧМН, ЦНС – без 
патологии. Лицевой скелет не изменен. Пальпа-
ция лицевых стенок в типичных точках и реги-
орнарных лимфоузлов безболезненная. ЛОР-
органы: носовое дыхание затруднено с обеих 
сторон засчет отека слизистой оболочки, отде-
ляемое, скудное, слизистое. Адреналиновый 
тест положительный. Носовая перегородка по 
средней линии. Выпячивания латеральной стен-
ки и плюс ткани в полости носа нет. Остальные 
ЛОР органы – без патологии. ШР 5м на оба уха. 
На фасной рентгенограмме ППН диффузное 
тотальное затенение правой ГП. При диагности-
ческой пункции правой ГП: вакуум, ощущение 
попадания иглы Куликовского в плотные массы. 
Свободного отделяемого и кровотечения из иг-
лы не было. Промывание и контрастное иссле-
дование ГП не проводились, т.к. была заподоз-

рена опухоль правой ГП. Предложена и произ-
ведена под м/а типичная гайморотомия справа 
по К.-Луку. В передней истонченной стенке ГП 
произведено окно 1,5х3 см. Просвет пазухи вы-
полнен бугристой, плотной, синюшно – серой 
опухолью, которая удалена путем кускования с 
помощью окончатой ложки – распатора. Обна-
ружены дефекты задней, латеральной и частич-
но нижней костных стенок ГП. Все патологиче-
ски измененное удалено. Сформировано соустье 
с полостью носа в области нижнего носового 
хода. Остальные этапы операции выполнены 
типично. Кровотечения практически не было. 
Операцию больная перенесла удовлетворитель-
но. П/О период протекал удовлетворительно. 
Результат ПГИ: фиброма правой ГП. Выписана 
из клиники с выздоровлением. Наблюдение в 
течение 5 лет – рецидива не отмечена. 

Данное наблюдение фибромы гайморовой 
пазухи заслуживает внимание из-за:  

1) редкости наблюдения; 
2) одонтогенной этиологии опухоли; 
3) длительного (более 20 лет) прорастания 

доброкачественной опухоли в просвет ГП без 
клинических проявлений (отсутствие роста опу-
холи в полость носа, без изменения глазничной 
стенки ГП и литеральной стенки полости носа 
справа, без деформаций лицевого скелета, без 
выделения гноя и крови). 

 
© А.А. Бондаренко, М.А.Золотарёва, Н.Б.Загребельная, Л.В.Гуляева, В.П.Калинкин, Л.Т.Рахматова, 2009 
 
 
 
 
 

О.Д. БОНДАРЧУК, В.В. КІЩУК, І.В. ДМИТРЕНКО, К.А. ЛОБКО (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ НАВАНТАЖУВАЛЬНОМУ 
ТЕСТІ НА ПІДНЕБІННІ МИГДАЛИКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ  

У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК  
 

Незважаючи на велику кількість дослі-
джень впливу хронічного тонзиліту на перебіг 
супутніх захворювань особливо нирок і суглобів 
(Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников, В.В. Кіщук, 
О.Д. Бондарчук, А.І. Каменська), вони і сьогодні 
є актуальними. У хворих на хронічний тонзиліт 
розвивається вторинний імунодефіцит, що 
сприяє виникненню або погіршенню перебігу 
багатьох поєднаних з ним захворювань (Д.І. За-
болотний; Ю.М. Мітін; В.Д. Драгомирецький). 
Етіотропна роль піднебінних мигдаликів в ґенезі 
цих захворювань залишається маловивченою. 
Питання діагностики цього впливу, а також ви-
значенню методу лікування при даній комбіна-
ції захворювань, завжди були проблемою для 

отоларингологів, нефрологів, кардіологів, трав-
матологів. 

Матеріали і методи 
Нами було обстежено 43 хворих, 17 чоло-

вічої і 26 жіночої статі. 
Вивчали наступні показники: 
у ротоглотковому секреті – вміст секрето-

рної та мономерної форм IgА; у сироватці крові  
визначали рівень специфічних антитіл до база-
льної мембрани клубочків (БМК) нирок, титри 
антистрептолізина-о, ЦІК і рівень креатиніна й 
сечовини. 

Усім хворим проводився навантажуваль-
ний тест (застосовували схему стимуляції, ви-
кладену авторами (Д.И. Заболотний, О.Ф. Ме-
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льников, В.В. Кіщук, 2001) у Патенті України № 
33382 А): 

 - ПЕМП (Магнітер-0,1 в оптимальних 
режимах (10 хвилин, 15 мТл у безперервному 
режимі) на ділянку проекції піднебінних мигда-
ликів на шийній поверхні, щодня 1 сеанс, усього 
три рази. 

Аплікація на поверхню мигдаликів розчи-
ну мікроорганізмів – препарат ІРС-19 – одне 
розпилення на кожний мигдалик, усього три 
рази на день. 

Для вивчення імунологічних показників 
використовували: цитолітичний тест, спектро-
фотометричний метод, метод радіальної імуно-
дифузії по Mancini, набір реактивів для імуно-
ферментної ідентифікації антитіл до ядерних 
антигенів; визначеня біохімічних показників 
проводили по загальноприйнятих методиках. 

Результати досліджень і їх обговорення 
Дослідження показали, що після прове-

дення навантажувального тесту вміст сечовини 
(> 450 мг%) збільшився у 6 з 43 обстежених, 
кретиніна (> 110 мкмоль на мл) у 12, рівень за-
гального білка в сироватці крові не змінився у 
жодного з пацієнтів. При цьому всі випадки збі-
льшення представлених біохімічних компонен-
тів крові збігалися з відсутністю реакції мигда-
ликів на навантаження у вигляді зміни вмісту 
секреторного IgА в слині.  

Визначення антитіл до базальної мембра-
ни клубочків показало, що специфічні імуно-
глобуліни збільшилися після проведення тесту 
лише в 10 хворих і підвищення концентрації не 
збігалося з змінами в концентрації секреторного 
імуноглобуліну А в слині й відхиленнями в ана-
лізах сечі. Крім того вміст цих антитіл у деяких 
хворих був більш високим до проведення тесту , 
ніж після нього. Ці дані свідчать про те, що на-
явність антитіл до БМК нирок навряд чи пов'я-
зане з патологією мигдаликів і, не є підставою 
для включення в число обов'язкових методик 
обстеження при вирішенні питання про вибір 
методу лікування хронічного тонзиліту, що по-
єднується з хронічними захворюваннями нирок. 
Для з'ясування достовірності даного припущен-
ня були проведені дослідження по паралельно-
му вмісту антитіл до БМК у лізатах з клітин ми-

гдаликів і сироватці крові хворих на хрнічний 
тонзиліт. Встановлено, що в жодному лізаті не 
виявлено значимого підвищення рівня антитіл 
до БМК нирок, тоді як у лізатах піднебінних 
мигдаликах у групі хворих на ХТ + ХЗН був 
підвищений вміст даних антитіл.  

При дослідженні вмісту антистрептолізи-
на-о і ЦІК у сироватці крові у хворих на 
ХТ+ХЗН після навантажувального тесту вияв-
лено, що практично у всіх обстежених хворих ці 
показники вірогідно збільшувалися після сти-
муляції піднебінних мигдаликів.  

Проведено анвліз відхилень у рівні імуно-
глобуліну А (секреторна форма) у ротоглотко-
вому секреті й виявлених змінах біохімічних 
показників у крові й сечі у хворих на ХТ +ХЗН 
після проведення тесту. Встановлено, що у 17 з 
43 обстежених збільшення рівня секреторного 
імуноглобуліну А в ротоглотковому секреті 
більш ніж на 30% від вихідного рівня збігалося з 
відсутністю виражених змін з боку біохімічних 
показників крові і незначних відхиленнях в по-
казниках сечі (поява слідів білка). У 15 обсте-
жених підвищення секреторного імуноглобуліну 
А в слині поєднувалось з підвищенням рівня 
креатиніна в сироватці крові, появою білка в 
сечі > 0,33 pro mille, а також змінами деяких 
імунологічних показників (підвищення ЦІК і 
АСЛ-О). У 11 хворих не виявлено змін у вмісті 
секреторного IgА в ротоглотковому секреті піс-
ля комбінованої стимуляції піднебінних мигда-
ликів і появою в крові підвищеного вмісту ЦІК, 
АСЛ-О, креатиніна й сечовини , а також збіль-
шенням числа формених елементів крові і білка 
в сечі понад рівень умовної норми й власних 
вихідних показників.  

Висновки 
Динаміка змін імунологічних (антитіла 

до БМК, секреторної і пономерної форм IgA, 
ЦІК, АСЛ – о, Ana screen тест), біохімічних ( 
креатинін і сечовина крові, білок лейкоцити 
сечі) показників, може бути використана для 
визначення функціонального стану піднебін-
них мигдаликів, впливу їх на супутню патоло-
гію та вибору методу лікування у хворих на ХТ 
поєднаний з хронічними запальними захворю-
ваннями нирок. 

 
© О.Д. Бондарчук, В.В. Кіщук, І.В. Дмитренко, К.А. Лобко, 2009  
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О.Н. БОРИСЕНКО, Ю.А. СУШКО, И.А. СРЕБНЯК, Н.С. МИЩАНЧУК, А.Л. БОБРОВ,  
А.В. ПАПП (КИЕВ, УКРАИНА) 

ДЕКОМПРЕССИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА:  
ПОКАЗАНИЯ, ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Нарушение функции лицевого нерва мо-
жет возникнуть при самых разнообразных забо-
леваниях височной кости. Чаще всего это быва-
ет вызвано сдавлением нерва осколками после 
черепно-мозговой травмы, холестеатомой при 
хроническом гнойном среднем отите, опухолью 
пирамиды височной кости или основания чере-
па, воспалением и отеком оболочки самого нер-
ва в его канале в височной кости. Реже лицевой 
парез может быть вызван хирургической (ятро-
генной) травмой или же опухолью самого нерва 
(невриномой). В большинстве этих случаев при-
ходится прибегать к хирургическому лечению, в 
том числе производить декомпрессию лицевого 
нерва в височной кости. 

Декомпрессия лицевого нерва предпола-
гает раскрытие костного канала нерва в височ-
ной кости на 1 см дистальнее и проксимальнее 
поврежденного участка лицевого нерва. Рас-
крытие канала лицевого нерва производится с 
помощью алмазного бора с изменением на-
правления вращения наконечника в сторону от 
лицевого нерва. Ствол лицевого нерва должен 
быть открыт на 2/3 его окружности. При нали-
чии воспаления и отека оболочки нерва, необ-
ходимо вскрывать оболочку нерва выше и ни-
же поврежденного участка. При наличии гной-
ной инфекции в операционной ране (например, 
при хроническом гнойном среднем отите) 
вскрывать оболочку нерва недопустимо, в про-
тивном случае это может привести к попада-
нию инфекции в ствол нерва и гибели нервных 
аксонов. Декомпрессия по объему может быть 
частичной, когда раскрывается лишь часть ка-
нала лицевого нерва (например, мастоидальная 
или лабиринтная), или тотальной, когда рас-

крывается весь канал лицевого нерва в височ-
ной кости. 

С 1994 по 2009 год в отделе микрохирур-
гии уха и отонейрохирургии проходили лечение 
174 больных с лицевым парезом и параличом 
различного генеза. 34 больным была выполнена 
частичная декомпрессия лицевого нерва: 21 
больным в мастоидальной части канала, 4 - в 
тимпанальной, 7 – в тимпанальной и мастои-
дальной, и 2 - в лабиринтной. Причинами лице-
вого пареза у 14 больного была холестеатома 
височной кости, у 12 – перелом височной кости 
в результате черепно-мозговой травмы, у 8 – 
ятрогенная травма лицевого нерва. 

Оценка функции лицевого нерва до опе-
рации и в послеоперационном периоде произво-
дилась по шкале Хауса-Брекманна и по резуль-
татам электромиографии. В комплекс реабили-
тационных мероприятий с первого дня после 
операции включали массаж мышц лица и специ-
альные упражнения. Через месяц после опера-
ции подключали также стимулирующие проце-
дуры – электронейростимуляция с частотной 
модуляцией на зоны или проекции тех отделов 
ЦНС, которые вовлечены в функционирование 
лицевого нерва. 

Во всех наблюдениях удалось добиться 
положительной динамики восстановления 
функции лицевого нерва, которая наблюдалась 
уже через 2-3 мес. после проведенного хирурги-
ческого вмешательства. 

Микрохирургическая декомпрессия лице-
вого нерва является оправданным и эффектив-
ным методом восстановления функции лицевого 
нерва при его сдавлении и травматическом по-
вреждении нерва в его канале в височной кости. 

 
© О.Н. Борисенко, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, Н.С. Мищанчук, А.Л. Бобров, А.В. Папп, 2009  
 
 
 
 
 

А.Ю. БРЕДУН, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.А. ЛАЙКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ АЛЛЕРГИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ТОНЗИЛЛИТЕ И ГИПЕРТРОФИИ НЕБНЫХ МИНДАЛИН У ДЕТЕЙ 

 

Проведено исследование факторов аллер-
гии в ротоглоточном секрете (РС), лизатах кле-

ток небных миндалин, сыворотке крови детей с 
хроническим тонзиллитом (ХТ), гипертрофией 
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небных миндалин (ГНМ) и здоровых детей в 
возрасте от 6 до 17 лет. 

Данные исследований свидетельствуют, 
что основной иммуноглобулиновый «фактор 
аллергии» - IgE обнаруживается в клетках неб-
ных миндалин детей с ГНМ в более высоком 
содержании по сравнению с аналогичным пока-
зателем у детей с ХТ. Наряду с этим, в сыворот-
ке крови больных обеих групп содержание этого 
иммуноглобулина было достоверно более высо-
ким, чем у лиц контрольной группы. Однако 
содержание другого представителя реагиновых 
антител – иммуноглобулина G (подкласс G4) в 
сыворотке крови было более высоким только у 
детей с ГНМ, а при ХТ концентрация этого им-
муноглобулина была на уровне контрольной 
группы. 

Активность LIF (leukocytes inhibitory 
factor), как представителя цитокинов, участ-
вующих в реализации аллергических реакций 
замедленного типа, как в сыворотке, так и в ли-
затах клеток миндалин была более высокой у 
детей с ХТ, а частота выявления активности LIF 
в РС также была более высокой как при ХТ, чем 
при ГНМ и в контроле. 

Изучение естественной и специфической 
цитотоксической активности клеток небных 
миндалин и крови у детей обследованных групп 
показало, что деструктивная активность естест-

венных цитотоксических клеток (ЕЦК) небных 
миндалин и крови, как при ГНМ, так и при ХТ 
была примерно одинаковой (~ 10%). Клетки 
крови больных этих групп обладали более вы-
сокой деструктивной активностью по сравне-
нию с ЕЦК ткани, но по сравнению с контролем 
выявленные значения были недостоверными. 
Определение деструктивной активности в от-
ношении гетероэритроцитов, несущих антигены 
гемолитического стрептококка, было установ-
лено, что активность иммунных киллеров неб-
ных миндалин была более высокой при ХТ, чем 
при ГНМ (22,2 и 11,3% соответственно). Анало-
гичная закономерность выявлялась и при иссле-
довании активности иммунных киллеров (ИК) 
крови – наиболее высокие уровни цитолитиче-
ской активности выявлены у больных ХТ 
(33,8%), наименьшие в группе контроля и у де-
тей с ГНМ (10,5% и 12,8%). 

Полученные нами данные впервые позво-
ляют говорить о возможности проведения диф-
ференциальной иммунодиагностики между 
ГНМ и ХТ, как по определению уровня реаги-
новых антител и составных компонентов ГЗТ в 
периферической крови, но, прежде всего на ос-
нове современных неинвазивных методов по 
исследованию факторов иммунитета (защитные 
белки, цитокины) и аллергии (LIF) ротоглоточ-
ного секрета. 

 
© А.Ю. Бредун, О.Ф. Мельников, А.А. Лайко, 2009 
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ДО МЕТОДИКИ ВИКОНАННЯ АДЕНОТОМІЇ 
 

Найбільш розповсюдженим оперативним 
втручанням в дитячій отоларингології є опера-
ція на лімфаденоїдному кільці горла. Незважа-
ючи на досягнення сучасної медицини, питання 
хірургічного лікування гіпертрофії мигдаликів 
залишається актуальним і дискутабельним з то-
чки зору способу виконання. Найважливішим 
завданням аденотомії є стабільне відновлення 
просвіту носоглотки, що може бути досягнуто 
лише при якісному виконанні операції. Останнє 
досягається повним усуненням горлового миг-
далика. При неретельному усунені через 5-6 мі-
сяців після операції виникає рецидив аденоїдів. 
Однією з причин рецидиву є частина мигдалика, 
яка загинається або проростає в носові ходи. 
Аденотомія, як всяке хірургічне втручання по-

винно протікати без ускладнень і бути успішно 
завершеним. Важливим завданням в процесі 
аденотомії є попередження значної крововтрати, 
особливо враховуючи вік пацієнта. Перед хірур-
гом постає питання, як добитися мінімальної 
крововтрати та ефективності при виконанні аде-
нотомії. 

У зв’язку з короткотривалістю операції 
при гіпертрофії горлового мигдалика її все ще 
виконують під місцевою анестезією або взагалі 
без знеболення. Батьки та деякі хірурги вважа-
ють, що виконання такого втручання під нарко-
зом значно частіше призводить до розвитку піс-
ляопераційних ускладнень. Операція під місце-
вою анестезією виконується в сидячому поло-
женні. Дитина сидить на кріслі самостійно або 
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на колінах в медичної сестри. Шпателем відкри-
вають рот, відтискають язик, аденотомом Бек-
мена або іншим інструментом заходять за м’яке 
піднебіння, доходять до носоглотки. Різким та 
притискаючим до задньої стінки глотки рухом 
стинають виступаючу частину горлового мигда-
лика. Мигдалик повинен впасти на шпатель і 
усувається, або звисає на задній стінці і його 
усувають конхотомними щипцями. В подаль-
шому виникає кровотеча з носа та горла, яка, 
звичайно, зупиняється самостійно. Голову ди-
тини слід нахилити допереду та чекати зупинки 
кровотечі. Як знати під час операції чи виконана 
операція якісно, чи весь мигдалик усунений? Як 
знати, чи не буде рецидиву захворювання або 
тривалої кровотечі через залишок мигдалика? 
Для контролю необхідно провести пальцеве до-
слідження носоглотки або повторно ввести аде-
нотом. Варіантом є огляд носоглотки за допомо-
гою риноендоскопа. Дитина, захищаючи себе 
стулює міцно зуби та не дає ввести шпатель або 
палець. При наявності інтенсивної кровотечі 
показана задня тампонада носа. Всі перелічені 
процедури при збережені свідомості дитини 
можуть її шокувати і призвести до психологіч-
ної травми дитини та страх перед особою в бі-
лому халаті на тривалий час. 

В ЛОР-відділені ЛОКЛ операції при аде-
ноїдах виконуються під загальним знеболенням. 
Щорічно виконується біля 40 аденотомій. 

В передопераційній палаті дитина отри-
мує премедикацію з седативним ефектом, в опе-
раційну дитина попадає в несвідомому стані з 
самостійним диханням. Виконується індукція 
ендотрахеального наркозу, інтубація трахеї, яка 
крім забезпечення дихання виконує захисну фу-
нкцію від потрапляння крові та тканини мигда-
лика в трахеобронхіальне дерево. Тампонада 
гортаноглотки попереджує попадання слизовок-
ров’янистих мас та аденоїдів в шлунково-
кишковий тракт. У зв’язку з короткотривалістю 
операції, як правило, доза ввідного наркозу по-
вністю забезпечує знеболення, знеболення та 
релаксацію. Накладається роторозширювач з 
фіксатором язика. Голова дещо закинена. Для 
кращої візуалізації м’яке піднебіння підтягаєть-
ся носовим катетером, при цьому відкривається 

більша частина горлового мигдалика. Як класи-
чно, аденотомом Бекмана заходиться в носогло-
тку та стинається горловий мигдалик. Пальце-
вим дослідженням проводиться необхідний кон-
троль за ретельністю усунення мигдалика, особ-
ливо з носових ходів та латеральних закутків. В 
момент стинання виникає кровотеча, яка легко 
зупиняється тампонадою носоглотки. Нами, при 
усуненні горлового мигдалика для зупинки кро-
вотечі використовується носовий катетер з роз-
дувним балоном на кінці. Останній вводиться в 
носоглотку через носовий хід і балон наповню-
ється стерильною рідиною (фіз. розчин) до пов-
ного виповнення носоглотки під контролем зору 
через ротову порожнину. Існує кілька переваг 
такого тампону перед звичайним марлевим там-
поном. При усуненні марлевого тампону крово-
теча часто поновлюється, що вимагає повторної 
тампонади. Рідина з цього катера легко відсмок-
тується а сам катетер атравматично усувається. 
Крім того, марлевий тампон необхідно усунути 
до екстубації гортані, оскільки його усунення 
може призводити до рецидиву кровотечі і аспі-
рації, тому тривалість наркозу може видовжува-
тися на невизначений час. Носовий катетер мо-
же залишатися після виведення дитини з нарко-
зу на необхідний час, оскільки його знаходжен-
ня в носоглотці і подальше усунення не викли-
кає больових відчуттів. Дитина перебуває в ста-
ціонарі до вечора, а, при потребі, до ранку на-
ступного дня. Часто діти пробуджуючись, запи-
тують в батьків, коли вже будуть робити опера-
цію або чому вони в лікарні, якщо йому нічого 
не роблять, але чомусь дають морозиво. Поки-
даючи лікарню, дитина немає стресу і без стра-
ху приходить до лікаря на контрольний огляд 
через кілька днів. За період з 2003 по 2009 року 
в 1 дитини розвинулась кровотеча в післяопера-
ційній палаті, яка була зупинена шляхом повто-
рного введення катетеру з балоном. За час про-
ведення аденотомії під загальним знеболенням в 
ЛОР відділі ЛОКЛ не виникало будь-яких інших 
ускладнень, в тому числі зі сторони легенів. 

Тому перевагами методики яку ми вико-
ристовуємо є краща якість усунення горлового 
мигдалика та мінімалізація крововтрати, непо-
рушений психоемоційний стан дитини. 

 
© Ю.Р. Бариляк, А.Ю. Бариляк, Т.Б. Савка, О.Є. Москалик, Т.Б. Цісінська, Н.Б. Франків, 2009  
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В.В. ВАВИН (НОВОКУЗНЕЦК, РОССИЯ) 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИЗОЛИРОВАННЫМ СФЕНОИДИТОМ 
 

В последние годы в мире активно изуча-
ется проблема диагностики и лечения изолиро-
ванных сфеноидитов (Philip R., Prepageran N., 
Waran V., 2007; Strek P. et al., 2007; Kozłowski Z. 
et al., 2008; Giovannetti F., 2008; Nour Y.A., 2008; 
Hu L., Wang D., Yu H., 2009). Подробный анализ 
современных методов диагностики, лечения, а 
также клиники изолированных сфеноидитов 
может помочь в оптимизации лечебно-
диагностических мероприятий. 

Материалы и методы. Под нашим наблю-
дением находилось 27 больных с изолирован-
ным сфеноидитом, подтвержденном при прове-
дении спиральной компьютерной томографии 
околоносовых пазух. Прооперировано 16 боль-
ных, им была выполнена эндоскопическая сфе-
ноидотомия прямым трансназальным доступом 
(риноскоп «Karl Storz» диаметром 4 мм с торце-
вой и 45˚ оптикой) в ЛОР-отделении МЛПУ 
«ГКБ №1» г. Новокузнецка. В 11 случаях паци-
ентам с изолированным сфеноидитом проведен 
комплекс консервативной противовоспалитель-
ной терапии (антибактериальная, разгрузочная, 
лечение методом «перемещения») с контролем 
эффективности лечения спиральной компью-
терной томографией после купирования клини-
ческих проявлений сфеноидита.  

Проведен детальный анализ анамнеза, 
жалоб и результатов лечения. 

Результаты. У 8 прооперированных боль-
ных имелось гнойное изолированное поражение 
основной пазухи, всех этих больных беспокоила 
головная боль, 7 в анамнезе отмечали выделе-
ния в полость носа и носоглотку, 6 интоксика-
ционный синдром, у одной больной имелась 
преходящая диплопия. В одном случае гнойный 
сфеноидит имел редкое осложнение в виде абс-
цесса носовой перегородки. С катаральным изо-
лированным сфеноидитом прооперировано 4 
больных (двоих беспокоило нарушение зрения, 
двоих – головная боль). С кистой основной па-
зухи прооперирована одна больная с нарушени-
ем зрения. Одна сфеноидотомия выполнена при 
изолированном кистовидном растяжении ос-
новной пазухи, при котором пациент жаловался 

на головную боль. Полипозное изолированное 
поражение основной пазухи было у одного 
больного с аносмией. В одном случае эндоско-
пическая сфеноидотомия проведена при гнойно-
казеозном сфеноидите, больную беспокоила 
интенсивная головная боль и интоксикация. При 
ревизии основной пазухи выявлены грибковые и 
казеозные массы, деструкция верхней стенки 
основной пазухи с обнажением твердой мозго-
вой оболочки. 

В послеоперационном периоде проводи-
лось консервативное лечение в виде ирригаций 
пораженной пазухи физиологическим раствором 
(при наличии показаний применялся антисептик 
- 1% диоксидин), ежедневного туалета полости 
носа с воздействием на слизистую оболочку 
сфеноэтмоидального кармана деконгестантами, 
антисептиками, глюкокортикостероидами.  

В послеоперационном периоде у 6 боль-
ных при эндоскопической ревизии проопериро-
ванной пазухи мы обнаруживали склонность к 
образованиям синехий в области сфеноэтмои-
дального кармана и рубцового закрытия устья 
основной пазухи, что было своевременно устра-
нено хирургическим путем с последующей ме-
стной противорубцовой терапией. Наблюдение 
за этими больными в течение года и более пока-
зало эффективность этих мер.  

Выводы: 1) у 48% больных консерватив-
ная терапия катаральных и экссудативных изо-
лированных сфеноидитов достаточно эффек-
тивна; 2) при неэффективности консервативной 
терапии и при осложненном течении изолиро-
ванного сфеноидита показано хирургическое 
лечение; 3) ревизия основной пазухи прямым 
трансназальным доступом при изолированном 
сфеноидите является эффективным методом 
лечения, позволяющим сохранить нормальную 
архитектонику внутриносовых структур; 4) в 
послеоперационном периоде больным, пере-
несшим сфеноидотомию, необходимо прово-
дить эндоскопический контроль состояния по-
лости носа и прооперированной пазухи для пре-
дотвращения рубцовых поражений сфеноэтмои-
дального кармана и устья основной пазухи. 

 
© В.В. Вавин, 2009  
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В.М. ВАНЧЕНКО, Н.А. КОМАШКО, Н.М. КУДЕРСЬКА, І.В. САПІЖАК,  
Г.В. СЕМАНИШИН (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ВИЯВЛЕННЯ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ  
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ РИНОСИНУСИТ 

 

Великого значення набуває проблема 
своєчасної клінічної та лабораторної діагности-
ки герпесвірусної інфекції в отоларингологічній 
практиці. 

Розвиток лабораторної діагностики вірус-
них інфекцій та впровадження в практику мето-
дів імуноферментного аналізу та полімеразної 
ланцюгової реакції дало змогу значно покращи-
ти рівень діагностики герпесвірусної інфекції. 

Особливий інтерес, з нашої точки зору, 
представляє герпесвірусна інфекція в патології 
ЛОР-органів, оскільки залишаються недостат-
ньо вивчені питання впливу даних вірусів на 
розвиток та перебіг запальних захворювань до-
даткових пазух носа. В зв’язку з цим існує необ-
хідність широкого використання сучасних ме-
тодів своєчасного виявлення герпесвірусної ін-
фекції, що дасть можливість покращити діагно-
стику та підвищити ефективність терапії даних 
захворювань. Вузловим в цій проблемі з клініч-
ної точки зору залишається вибір метода ліку-
вання герпесвірусної інфекції, зокрема хроніч-
них риносинуситів з герпесвірусною інфекцією. 

Метою даної роботи було виявити часто-
ту враження респіраторного епітелію порожни-
ни носа та приносових пазух групою герпесві-
русів у хворих на хронічний риносинуїт за до-
помогою використання реакції імунофермент-
ного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової 
реакції (ПЛР). 

У ЛОР-відділенні Івано-Франківської об-
ласної клінічної лікарні згідно мети нами прове-
дено обстеження 160 хворих на хронічний рино-
синусит, у яких стандартні методи лікування 
виявились низькоефективними, захворювання 
супроводжувалось тривалим перебігом та час-
тими рецидивами. 

 Діагноз хронічного риносинуситу визна-
чався на підставі комплексного обстеження, яке 
включало скарги хворих, анамнез захворювання, 
об’єктивне отоларингологічне та ендоскопічне 
обстеження, рентгенографію приносових пазух . 
Інфікування герпесвірусами, а саме вірусами 
герпесу I та II типів, цитомегаловірусом, віру-

сом Епштейн-Барр, встановлювалось на основі 
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 герпесвірусів викорис-
товували набір для реакції імуноферментного 
аналізу Вектор-Бест (Новосибірськ, Інститут 
імунології, РФ). Результат вважався позитивним 
при виявленні lgG до герпесвірусів (NA-lgG або 
EA-lgG) більше граничного значення оптичної 
щільності, що становить в нормі 0,299. 

Для визначення активності процеса, 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 віруса герпес групи шляхом 
ідентифікаціх генома останнього. Результат 
вважався позитивним при виявленні генома гер-
песвіруса або негативним при відсутності 
останнього. 

За даними реакції імуноферментного ана-
лізу у 137 хворих на хронічний катаральний си-
нусит із 160 (85,6%) виявлено lg G та M до віру-
сів герпес групи.  

Позитивний результат ПЛР щодо вияв-
лення ДНК герпесвірусів у пацієнтів на ХКС 
отримано у 110 хворих із 160 (68,7%), у 50 хво-
рих (31,3%) ця реакція «негативна» до ВЕБ. 

Аналіз отриманих даних свідчить про до-
сить високий рівень інфікованості хворих на 
хронічний катаральний синусит герпесвірусною 
інфекцією, який становить 68,7% від загальної 
кількості за даними ПЛР та 85,6% за даними 
ІФА, що дозволяє зробити припущення про її 
можливу роль у ґенезі цих захворювань. Тому 
дослідження на віруси герпес групи певного 
контингенту хворих на ХКС, які мають пролон-
гований перебіг хвороби та не піддаються кла-
сичному лікуванню, є доцільним. 

 
© В.М. Ванченко, Н.А. Комашко, Н.М. Кудерська, І.В. Сапіжак, Г.В. Семанишин, 2009  
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М.А.ВАРЕШКИНА, Ф.Д.ЕВЧЕВ, А.М. ГУРЬЕВ, В.В.ПУШКАРСКИЙ,  
И.Э.ЧЕРНЫШЕВА (ОДЕССА) 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕОРГАННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
ШЕИ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

 

Высокая информативность УЗИ диагно-
стики позволяет хирургу правильно оценить 
объем хирургического вмешательства. Она во 
многом зависит от частоты излучения исполь-
зуемых линейных датчиков.  

В клинике обследовано 20 пациентов. Для 
детального исследования структуры визуализи-
руемых образований использовали линейные 
датчики с частотой 7,5 и 13,5 МГц, а с дисталь-
ной (высокой) локализацией исследования про-
водились с помощью секторных датчиков с час-
тотой 3,5 МГц.  

Дифференциальная диагностика включала 
клинические и диагностические признаки ульт-
развукового исследования: локализация образо-
вания (поверхностная, глубокая), форма, конту-
ры, наличие капсулы и ножки, эхогенность, 
структура, сжимаемость и смещаемость при 

компрессии датчиком.  
Всем больных проведено дуплексное ска-

нирование магистральных сосудов шеи с иссле-
дованием артерий каротидного и вертебрально-
базилярного бассейнов, а также венозного отто-
ка по внутренней яремной вене. Это позволило 
нам оценить неврологический статус и функ-
циональное состояние исследуемых зон до хи-
рургического вмешательства. 

Наибольшие трудности встречались при 
хирургическом лечении невринном и хемодек-
том. Менее сложны были хирургические вмеша-
тельства при метастазах рака гортаноглотки в 
клетчатку глубокой яремной цепи и боковых и 
срединных кист шеи. 

Такой подход в диагностике позволил нам 
провести хирургическое вмешательство без ос-
ложнений у 100% больных. 

 
© М.А.Варешкина, Ф.Д.Евчев, А.М. Гурьев, В.В.Пушкарский, И.Э.Чернышева, 2009 
 
 
 
 
 
 

В.М. ВАСИЛЬЄВ, О.М. НАУМЕНКО, В.П. ТЕРЕЩЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 
МІКРОЦИРКУЛЯТОРНІ ПОРУШЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НОСА ПРИ ОЗЕНІ 

 

Судинні порушення – невід’ємна патоге-
нетична ланка хронічного атрофічного сморід-
ного риніту (озени).  

Для патоморфологічного дослідження 
нами був використаний інтроопераційний мате-
ріал слизової оболонки (СО) носа, який отриму-
вали при хірургічних втручаннях в носовій по-
рожнині на ЛОР-кафедрі НМУ у 22 хворих на 
озену з різними стадіями захворювання. Конт-
рольні зрізи СО носа було взято від трупів лю-
дей у віці від 19 до 36 років, що не страждали на 
захворювання верхніх дихальних шляхів. Крім 
цього, до дослідження залучено матеріали 22 
спостережень хронічного простого атрофічного 
риніту з наукового архіву Інституту екологічної 
патології людини, забір якого теж здійснюва-
лось під час оперативних втручань на базі тієї ж 
вищевказаної клініки. Ми застосували комплекс 
методів світлооптичного і електронномікроско-
пічного аналізу. 

В результаті задокументовані поширені 
структурні порушення у мікросудинах СО носа. 
При цьому були виявлені різноманітні патологі-
чні зміни, які трансформували кровоток в суди-
нах та їх прохідність. Найчастіше спостерігався 
спазм судин, який супроводжувався гіперплазі-
єю м’язового шару, плазматичним просяканням 
стінок артеріол з утворенням навколо них лім-
фоцитарних інфільтратів різної виразності. 

З нашої точки зору заслуговують на 
предметну увагу патологічні зміні кавернозних 
судин СО носа, які прогресують від початкової 
до вираженої й регресивної стадій хронічного 
атрофічного сморідного риніту. При світлооп-
тичних дослідженнях у хворих на озену кавер-
нозні судини були представлені тонкостінними 
венулами, заповненими еритроцитарними агре-
гатами. Деякі синуси поставали напівпустими, 
частково спалими чи ж незначно спазмовани-
ми.  
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Суттєві порушення також були знайдені в 
ендотелії судин. Типовими зокрема були люмі-
нальні цитоплазматичні вип’ячування, що різко 
спотворювали поверхню ендотелію і вона ста-
вала схожою на щітку. 

Таким чином, виявлені нами значні по-
рушення стану судинної системи суттєво 

впливають на кровопостачання слизової обо-
лонки носа при озені і зумовлюють розвиток в 
ній грубих дистрофічних змін, перешкоджа-
ють перебігу запальної відповіді (обмеженню 
та знешкодженню патогенних чинників і ло-
кусів альтерації) та сприяють хронізації за-
хворювання. 

 
© В.М. Васильєв, О.М. Науменко, В.П. Терещенко, 2009  
 
 
 
 
 
 

П.В. ВИННИЧУК, Г.Э. ТИМЕН, А.С. МУДРЫЙ (КИЕВ, УКРАИНА) 

МЕАТОТИМПАНОПЛАСТИКА – ПЕРЕДНИЙ ПУТЬ 
 

Меатотимпанопластика – это вид хирур-
гического вмешательства направленный на ре-
конструкцию наружного слухового прохода и 
слухового аппарата среднего уха. Показаниями 
к ее проведению являются отсутствие, атрезия 
или стеноз наружного слухового прохода. Из-
вестны два способа проведения данной опера-
ции – задний, или трансмастоидальный, и пе-
редний. 

Под нашим наблюдением находилось 10 
больных (7 мальчиков и 3 девочки) с врожден-
ным отсутствием наружного слухового прохода. 
У двух из них данная патология была двусто-
ронней, а у 8- односторонней в комбинации с 
анотией и микротией. Возраст пациентов коле-
бался от 4 до 16 лет. 

В предоперационном периоде проводился 
весь комплекс аудиометрических и общеклини-
ческих методов исследования, КТ и МРТ, а так-
же осмотры психиатра, невропатолога и сурдо-
лога. 

Оперативные вмешательства (10) прово-
дились под эндотрахеальным наркозом. Разрез 
осуществлялся через заушный подход (при на-
личии ушной раковины) или отступя назад на 5-
6 см от края суставной ямки нижней челюсти (с 
учетом предстоящей отопластики).  

Сосцевидный отросток оголялся, после 
чего определялись следующие ориентиры: сито-
видная пластинка, рудименты надпроходного 
гребешка, linea temporalis и суставная ямка. От-

ступя на 3 мм вниз и назад от двух последних 
анатомических образований начинали сверле-
ние. На глубине 1,2 -1,5 см у всех больных об-
наруживали вход в барабанную полость. После-
дующее расширение костной раны позволяло 
рассмотреть и опредилить как состояние так и 
подвижность всей оссикулярной системы. При 
ее плохой подвижности за счет наличия различ-
ных тяжей и костных выступов в барабанной 
полости последние рассекались скальпелем или 
удалялись с помощью бора. 

 После подготовки костного ложа на под-
вижную цепь слуховых косточек укладывалась 
фасция височной мышцы. Стенки наружного 
слухового похода покрывались свободным кож-
ным лоскутом и фиксировались ушными 
Merocel тампонами.  

Данная техника меатотимпанопластики 
позволила нам: 

1) обнаружить у всех оперированных ба-
рабанную полость без частичного открытия 
твердой мозговой оболочки средней черепной 
ямки (Wigand 1975, Jahrsdoerfer et Aguilar 1996); 

2) получить у 9 из 10 больных в отдален-
ном периоде (6-12 мес.) широкий просвет на-
ружного слухового прохода; 

3) полностью перекрыть костно-
воздушный разрыв, составляющий в среднем 60 
дБ, у двух пациентов. Уменьшить его на 40 дБ у 
одного, на 35 дБ - у двух и на 25 у четырех 
больных. 

 
© П.В. Винничук, Г.Э. Тимен, А.С. Мудрый, 2009  
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Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)  

РЕЗУЛЬТАТИ ІМУНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕКРЕТУ З ДІЛЯНКИ 
ГЛОТКОВОГО ОТВОРУ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ  

 

В останні десятиріччя все більше уваги 
приділяється проблемам місцевого імунітету, 
який відіграє важливу роль у формуванні місце-
вої патології, особливо в дитячому віці (В.П. 
Быкова, 1999; О.Ф. Мельников, Д.И. Заболот-
ный, 2002; В.Е. Казмирчук, 2003). Разом з цим, 
стан факторів імунітету в окремих структурних 
відділах верхніх дихальних шляхів залишається 
вивченим недостатньо. До таких можна віднести 
глотковий отвір слухової (євстахієвой) труби, 
запальні процеси в якій можуть призводити до 
развитку патологічних процесів в средньому 
вусі (А.А. Лайко і співавт.2000)  

В ЛОР-клініці НДСЛ «Охматдит» за 
2008-2009 роки обстежено 67 дітей віком від 2 
до 16 років (хлопчиків – 38, дівчаток – 29) із 
запаленням слухової труби. Всім обстеженим 
проводилась передня і задня ендоскопія із забо-
ром слизу з ділянки глоткового отвору слухової 
труби. В секреті досліджували IgA, IgG, які ви-
значали методом радіальної імунодифузії по 
Манчіні, IgЕ, лактоферин, цитокіни визначали 
імуноферментним методом. 

 Було установлено, що концентрація сек-
реторного імуноглобуліну класу А в секреті з 
ділянки глоткового отвору слухової труби була 
нижчою ніж у пацієнтів контрольної групи. 

Концентрація загального IgE в секреті з ділянки 
глоткового отвору слухової труби пацієнтів ко-
нтрольної групи в порівнянні з хворими із запа-
ленням слухової труби була більш ніж втричі 
нижчою. Достовірні зміни були виявлені також 
у рівні лактоферину, вміст якого в секреті був 
більш низьким (р<0,02) у хворих із запаленням 
слухової труби. Концентрація важного імуноре-
гулятора та противірусного фактора – γ- інтер-
ферона в секреті у дітей контрольної групи була 
в 7 разів вищою, ніж у хворих. Концентрація 
прозапального цитокіна – інтерлейкіна 1β була 
значно більш високою (р<0,01) у хворих дітей.  

Отримані результати свідчать про те, що 
високий вміст реагинових антитіл в секреті з 
ділянки глоткового отвору слухової труби прак-
тично здорових дітей може визначатися як без-
умовно захисний елемент, і являється новим 
імунодіагностичним тестом та підтверджує ра-
ніше висловлюване припущення про захисну 
роль реагінових антитіл (Greenberger P.,2003). 
Комплекс лікувальних заходів при лікуванні 
запалення слухової труби у дітей крім протиза-
пальної терапії, згідно проведених досліджень, 
повинен включати стимулятори місцевого ін-
терфероногенезу та продукції секреторного іму-
ноглобуліну класу А. 

 
© Ю.В. Гавриленко, 2009  
 
 
 
 
 

В.Ю. ГАЄВСЬКИЙ, А.Ю. ГАЄВСЬКИЙ, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ТАКТИКА В ДІАГНОСТИЦІ ПОЛІПОЗНОГО РИНОСИНУСИТУ 
 

Частота параназальних синуситів усклад-
нених поліпозом не зменшується. Рецидиви за 
останні 10 років по даним ЛОР відділення 
ЛОКЛ наступають у 10-12 % хворих. 

Мета роботи: Визначити алергічний ста-
тус у хворих на поліпозний риносинусит та гі-
стологічний стан поліпозних тканин. 

Методика: Алергічний анамнез, шкірні 
алергологічні тести, ЛОР огляд з отомікроскопі-
єю включаючи аудіометричні методи обстежен-
ня та функціонального стану слухової труби, 
цитологічні обстеження до операції та гістоло-
гічні обстеження поліпозної тканини. 

Результати: Обстежено 109 хворих з полі-
позним риносинуситом. З них алергічний статус 
виявлено у 98%. Цитологічно – еозинофілів 
знайдено у 60 % пацієнтів. При гістологічному 
обстеженні – виявлено 65 % еозинофільних по-
ліпів. 

При аудіологічному обстеженні виявлено 
важкої форми порушення функціонального ста-
ну слухової труби та ателектатичні зміни бара-
банної перетинки. 

Висновки: 
1. Алергічний детальний статус не завжди 

співпадає з шкірними алерготестами, тому ви-
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никає необхідність детальнішого обстеження на 
розширений спектр алергенів. 

2. При гістологічному обстеженні вияв-
лення еозинофілів не завжди співпадає з алергі-
чним станом організму, що вимагає детальнішо-

го гістологічного обстеження поліпозної ткани-
ни. 

3. При хронічному поліпозному риноси-
нуситі виявлено важкої степені тубарну дисфу-
нкцію з ателектазом барабанної перетинки. 

 
© В.Ю. Гаєвський, А.Ю. Гаєвський, М.М. Крук, 2009  
 
 
 
 
 

В.В.ГАЕВСКИЙ, Ф.Д. ЕВЧЕВ, И.Э.ЧЕРНЫШЕВА (ОДЕСА, УКРАИНА) 

ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА ФОНОВЫХ СОСТОЯНИЙ  
И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ 

 

Проблема диагностики фоновых и пред-
раковых заболеваний гортани сохраняет свою 
актуальность в связи с отсутствием стабильного 
лечебного эффекта от проводимой терапии и 
недостаточной информативности существую-
щих методов визуализации вероятной очаговой 
малигнизации слизистой оболочки. 

Отсутствие стабильного лечебного эф-
фекта при хронических гипертрофических про-
цессах должно настораживать о возможном раз-
витии малигнизации слизистой оболочки горта-
ни и заставить врача более детально провести 
диагностику. С этой целью мы применили 
флуоресцентную диагностику, используя 5-
аминолевулиновая кислота (5-АЛК или аласенс) 
в виде ингаляции у 15 больных с хроническим 
гипертрофическим ларингитом. 

Методика. Ингаляция раствором 5-АЛК. 
Через 20 минут проводилась фиброларингоско-
пия некогерентным светом. При этом на экране 

появлялась визуализация патологического про-
цесса в виде накопления фотосенсибилизатора в 
неопластических клетках по характеру красного 
свечения, наблюдаемого в синем свете. Из уча-
стков с интенсивным красным свечением произ-
водили прицельную биопсию. 

Из 15 больных с хроническим гипертро-
фическим ларингитом наблюдалась выше опи-
санная картина у 2 пациентов, у которых диаг-
ностирован рак на месте. Больные получили 
комбинированный способ лечения.  

Отсутствие рецидива в течение 12 меся-
цев после лечения подтверждалось исследова-
ниями по описанной методике 1 раз в три меся-
ца. 

Таким образом, предлагаемый способ по-
зволяет не только визуализировать подозри-
тельные участки, но и прогнозировать эффек-
тивность проводимого лечения на этапах дина-
мического наблюдения. 

 
© В.В.Гаевский, Ф.Д. Евчев, И.Э.Чернышева, 2009  
 
 
 
 
 
 

В.П. ГАЙОВИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПАТОГНОМОНІЧНІ СТИГМИ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  
ТА ЇЇ АНГІОНЕВРОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ У ХВОРИХ З ОДНОБІЧНИМ  

ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ ТА ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ 
 

Метою даного дослідження було встанов-
лення патогномонічних особливостей цілісної 
нервової та ангіоцеребральної систем у пацієн-
тів з односторонніми порушеннями слуху та 
вестибулярної функції. 

Базисне клініко-неврологічне обстеження 
як основа діагностичної концепції та майбутньої 
терапії чи потенційного хірургічного лікування, 
якраз і було направлено на виявлення первісних 
змін з боку нервової системи як такої, та крово-
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обігу головного мозку з урахуванням суб'єктив-
них проявів їх порушень. 

Клініко-неврологічне дослідження охоп-
лювало 35 хворих у віці від 18 до 68 років, роз-
поділених по гендерному принципу: 19 жінок і 
16 чоловіків. 

Патогномонічною особливістю всіх цих 
обстежених була наявність церебральних ангіо-
неврологічних проявів від ініціальних функціо-
нальних до більш грубих та виражених.  

У 9 випадках сенсоневральної приглуху-
ватості (25,7 % від загальної кількості обстеже-
них) мали місце прояви синдрому церебральної 
вегетативно–судинної дистонії, причому прева-
лювали у 6 хворих цієї групи явища нейроцир-
куляторної дистонії по гіпертонічному типу, 
тоді як у 3 осіб системний артеріальний тиск 
тяжів до гіпотонії. Переважно цю групу форму-
вали люди молодого віку. Диссоциативні зміни 
з боку нервової системи у цих пацієнтів не су-
проводжувались органічним ураженнями нерво-
вої системи й ці зміни носили чисто функціона-
льний характер.  

Формування дисциркуляторної енцефало-
патії І ст. та ІІ ст. відбувалось зазвичай на фоні 
гіпертонічної хвороби чи у сполученні її з ате-
росклерозом судин головного мозку. Спостері-
галася розсіяна або більш груба неврологічна 
симптоматика, субкортикальні рефлекси, згина-
льні стопні рефлекси. 

Вогнищева симптоматика проявлялась 
слабкістю конвергенції, рефлексами орального 

автоматизму, найчастіше рефлексом Маринес-
ко–Радовічі, анізорефлексією карпорадіальних, 
біцепітальних, колінних та ахілових рефлексів 
на верхніх та нижніх кінцівках. 

В випадках розвитку посттравматичної 
енцефалопатії черепномозкові травми були різні 
по ступеню важкості, зазвичай у вигляді струсу 
головного мозку. У одного хворого мала місце 
більш важка черепно мозкова травма з перело-
мом основи черепа, забоєм головного мозку. У 
одного з пацієнтів розвиток сенсоневральних 
порушень одностороннього характеру був зумо-
влений гострим порушенням мозкового крово-
обігу в басейні лівої середньомозкової артерії з 
правосторонньою пірамідною недостатністю на 
фоні дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ст. 

Приблизно у третини з хворих можна бу-
ло віднайти клінічні прояви дисгемічних пору-
шень в вертебро-базилярному басейні, зокрема 
за рахунок хребцевих артерій. 

  З вищенаведеного можна зробити ви-
сновки, що у хворих монолатеральним уражен-
ням слуху та порушенням вестибулярної функ-
ції найбільш часто до виникнення повномасш-
табної клінічної картини призводять церебраль-
ні ангіоневрологічні проблеми різного характе-
ру, особливо енцефалопатії різного ґенезу: дис-
циркуляторні внаслідок гіпертонічної хвороби, 
іноді в комбінації з атеросклерозом мозкових 
судин, а також самі черепномозкові травми чи їх 
наслідки у вигляді посттравматичних енцефало-
патій. 

 
© В.П. Гайовий, 2009 
 
 
 
 
 

В.П. ГАЙОВИЙ, Г.О. ТРИКОЗ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ФІТОМІКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕВЕНТУАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ  
АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

 

Проблема лікування алергічних захворю-
вань верхніх дихальних шляхів взагалі, та ЛОР-
органів зокрема, незважаючи на титанічні зу-
силля медицини, останні роки набуває вкрай 
гострої актуальності. Це зумовлено не лише 
труднощами в лікуванні, котре далеко не завжди 
забезпечує належну ефективність, але й зроста-
ючою поширеністю в навколишньому середо-
вищі амброзії полинолистої, яка в силу своїх 
специфічних особливостей й виступає в ролі 
одного з основних небезпечних екологічних фа-
кторів, що породжують в кінцевому результаті 
цю проблему – проблему алергічних захворю-

вань верхніх дихальних шляхів. При цьому слід 
враховувати не тільки зростаючу з кожним ро-
ком екстраполяцію амброзії в природі, а також 
неможливість механічного знищення її шляхом 
тривіального скошування чи навіть видалення з 
корінням (життєздатність насіння амброзії може 
зберігатись в ґрунті протягом 10–40 років), здат-
ність однієї рослини продукувати до 100 тисяч 
пилкових зерен та інші властиві їй особливості 
персистуючого існування. 

Отже, метою даного дослідження був по-
шук природно детермінованого фактора, здатно-
го якщо не винищити амброзію полинолисту, то, 
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принаймні радикально зменшити її поширеність 
в навколишньому середовищі, як запоруку реа-
льної профілактики вищезгаданої патології. 

Протягом багатьох років нами проводи-
лось вивчення грибних хвороб амброзії полино-
листої на території Київської, Вінницької та Лу-
ганської областей. 

В результаті цих робіт нами вперше в 
Україні, на Київщині, в 1996–1997 рр., а також 
на околицях м. Вінниці були виявлені вогнища 
розвитку збудника грибної хвороби, Phyllachora 
аmbrosiae, що вражає амброзію полинолисту й 
призводить в кінцевому результаті до її засихан-
ня й знищення. 

Цей облігатний паразит – мікроміцет, що 
був детально описаний у вітчизняній літературі 
(Гайова, 2006), може бути використаний в якості 
природного, екологічно безпечного контрпроду-
цента настільки поширеної на теренах нашої 
держави та небезпечної в плані алергізації насе-
лення амброзії полинолистої, здатної до форму-

вання в подальшому поліморфної картини алер-
гічних уражень верхніх дихальних шляхів. 

При належному впровадженні в життя ви-
користання мікроміцета Phyllachora аmbrosiae, а 
наукова робота з цієї проблематики нині прово-
диться в системі Національної Академії наук 
України, має безперечні переваги також як в 
плані ефективності, так і економічної доцільно-
сті в порівнянні з іншими банально доступними 
сьогодні методами (механічне видалення амбро-
зії полинолистої, застосування гербіцидів та ін.), 
що нині застосовуються в боротьбі з амброзією 
як одним з основних етіотропних факторів в 
ґенезі алергічних захворювань верхніх дихаль-
них шляхів. 

Таким чином, тільки такий сучасний, 
комплексний, каузальний підхід, що передбачає 
спільні зусилля медиків, біологів та мікологів 
може стати запорукою реальної та ефективної 
профілактики алергічних уражень верхніх диха-
льних шляхів. 

 
© В.П. Гайовий, Г.О. Трикоз, 2009  
 
 
 
 
 

Г.І. ГАРЮК, О.Г. ГАРЮК, А.Б. БОБРУСЬ (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ХВОРИХ НА МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ РИНІТ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСЛИЗОВОЇ ЛАЗЕРНОЇ ВАЗОТОМІЇ 

 

Запропоновані нами критерії відбору де-
кілька жорсткі, на перший погляд тому, щоб 
уникнути впливу тяжких супутніх захворювань 
та патологічних станів на клінічну картину ме-
дикаментозного риніту, отримати більш досто-
вірні дані при первинному та подальшому об-
стеженні хворих. Вибір критеріїв потребує де-
тального роз’яснення. Для проведення хворим 
на медикаментозний риніт підслизової лазерної 
вазотомії під місцевою анестезією, користуємо-
ся наступними критеріями включення і виклю-
чення. 

Критерії виключення не говорять про те, 
що медична допомога взагалі не надається, але 
констатують той факт, що хворі не входять до 
групи спостереження. Отоларингологічна допо-
мога надається за потребою, але з зміною мето-
да знеболювання (діти), метода втручання (он-
кологічні хворі), або через деякий час, коли кри-
терій виключення зникає (вагітність). 

Дітей до 16 років виключаємо за двох об-
ставин. По перше в дитини до 10 років медика-
ментозний риніт не розвивається, завдяки особ-

ливостям стану вегетативної нервової системи, а 
зловживання деконгестантами проявляється за-
гальнотоксичною дією. По друге хворі до 16 
років, з медикаментозним ринітом, потребують 
втручання виключно в умовах наркозу. 

Виключаємо вагітних, якщо жінка систе-
матично використовувала деконгестанти до ва-
гітності, то під час неї не слід займатися ліку-
ванням проблеми, так як очікувана користь не 
виправдовує потенціального ризику. В таких 
випадках проводимо кріозрошення слизової 
оболонки. 

Хворі з тяжкою супутньою патологією. 
Маються на увазі гострі хвороби, та загострення 
хронічних, реконвалесценти, також підпадають 
під виключення, але з часом після відновлення 
та реабілітаційного періоду, коли критерій ви-
ключення зникає, вони можуть бути залучені до 
втручання. 

Онкологічні хворі виключаються також, 
тому що дія лазерного опромінення при злоякі-
сних захворюваннях не досить вивчена. Таким 
пацієнтам при необхідності пропонуємо одну з 
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традиційних методик, найчастіше підслизову 
вазотомію.  

При викривленнях носової перетинки, до 
виключення потрапляють випадки з порушен-
ням функції носового дихання, але лазерна вазо-
томія може виконуватися разом з підслизовою 
резекцією перетинки. При відмові пацієнта від 
септопластики, як окремий етап. До виключення 
не потрапляють незначні викривлення, без по-
рушення функції носового дихання. 

Що до критеріїв включення, то насампе-
ред розподіляємо їх на абсолютні та відносні. 
До абсолютних належать: наявність діагнозу 
медикаментозного риніту, з обструкцією носо-
вого дихання; неможливість хворого самостій-
но, без оперативного втручання, припинити 
вживання деконгестанту (розвиток залежності). 

Відносним критерієм вважаємо тривалість 
застосування деконгестанту на протязі 1 року і 

більше, так як всім відомо, що медикаментозний 
риніт може розвинутися при використанні міс-
цевих вазоконстрикторів більше 10 днів, але для 
розвитку залежності, та морфологічних змін 
слизової оболонки необхідно набагато більше 
часу. Відносним, також вважаємо і проходження 
курсів консервативної терапії медикаментозного 
риніту. При бесіді з хворими пропонуємо консе-
рвативну терапію, але за даними літератури, та 
нашими спостереженнями вона має короткотри-
валий ефект.  

Якщо останні з критеріїв ми іноді, не бе-
ремо до уваги, то перших двох слідуємо безза-
перечно. Тільки присутність в хворого двох аб-
солютних критеріїв надає можливість і обґрун-
тованість проведення підслизової лазерної вазо-
томії, тому що одна наявність діагнозу медика-
ментозного риніту, це ще не привід проводити 
оперативне втручання. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО РИНІТУ 
 

Традиційно вважається, що для ліквідації 
назальної обструкції при запальних захворю-
ваннях слизової оболонки верхніх дихальних 
шляхів слід використовувати топічні деконгес-
танти. Але потрібно зазначити, що безконтроль-
не, довготривале застосування, може призвести 
до негативних наслідків, зокрема розвитку ме-
дикаментозного риніту (С.Б. Безшапочний, 
2007). 

Під нашим спостереженням знаходилось 
124 пацієнта з медикаментозним ринітом. Серед 
хворих чоловіків було 82 (66,1%), жінок 42 
(33,9%). Вік хворих коливався від 16 до 65 років. 
Досить високий відсоток захворюваності, як се-
ред жінок (24,2%) так і чоловіків (38,7%), що ра-
зом складає 62,9% відмічається в віковій групі 
від 21 до 40 років. Отримані нами дані свідчать, 
що високий рівень захворюваності на медикаме-
нтозний риніт зустрічається в осіб найбільш пра-
цездатного віку. Пацієнти даної вікової групи 
зазначали, що починали зловживати назальними 
деконгестантами після закінчення активних за-
нять спортом, та загального зниження рівня фі-
зичного навантаження. Це зайвий раз нагадує про 
важливість фізичної активності. Стаж вживання 
деконгестантів коливалася в межах від 1 до 24 
років. Переважна кількість хворих з молодших 

вікових груп (68%), зловживала деконгестантами 
на протязі від 1 до 4 років, що свідчить про не-
ухильну тенденцію до подальшого росту захво-
рюваності на медикаментозний риніт. 

При зборі анамнезу зазначали яким саме 
топічним деконгестантом найчастіше користу-
ється хворий. Так препарати з вмістом фенілеф-
ріну застосовувало 9 хворих (7,3%); нафазоліну 
– 31 пацієнт (25%); ксилометазоліну – 34 хворих 
(27,4%); оксиметазоліну – 28 пацієнтів (22,6%); 
тетризоліну – 7 хворих (5,6%); останню групу 
15 пацієнтів (12,1%) склали хворі які не надава-
ли переваг тому чи іншому препарату, а корис-
тувалися різними, зокрема деконгестантами з 
вмістом трамазоліну та інданазоліну. 

Раніше автори стверджували, що розвиток 
медикаментозного риніту частіше зустрічається 
при використанні препаратів групи α2 - адрено-
міметиків короткої дії, нафазоліну та тетризолі-
ну. З наших спостережень ми бачимо, що цей 
відсоток і сьогодні досить високий 30,6%, але 
відсоток препаратів середньої тривалості дії 
(27,4%), до складу яких входить ксилометазолін, 
та тривалої дії з оксиметазоліном (22,6%) також 
є високим. Це свідчить про розширення ринку 
деконгестантів, та перерозподіл в структурі ви-
никнення медикаментозного риніту. 
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При зборі анамнезу, та отоларингологіч-
ному огляді велике значення приділяли супутній 
патології. За необхідності хворі консультували-
ся терапевтом, невропатологом, офтальмологом, 
та іншими спеціалістами. 

Кількість нозологічних одиниць супут-
ньої патології в нашому випадку в 2,4 рази пе-
ревищує кількість пацієнтів. Слід зазначити, що 
одні хворі мали декілька супутніх діагнозів, а 
інші пацієнти жодного. Наявність супутньої па-
тології, на превеликий жаль, не являється ви-
ключною ознакою пацієнтів старших вікових 
груп. В 36% випадків це молоді, та працездатні 
люди.  

Перше місце посідає патологія лімфоглот-
кового кільця та верхніх дихальних шляхів: хро-
нічний тонзиліт, фарингіт, бронхіт. Це свідчить 
про назальну обструкцію на тлі медикаментозно-
го риніту, як одну з причин розвитку та підтри-
мування даної патології. Спостерігалась велика 
кількість атрофічних фарингітів, що на наш по-
гляд було спричинено, як утрудненням носового 
дихання, так і подразливою дією деконгестантів 
на слизову оболонку глотки. На другому місці 
неврологічна патологія: астено-невротичний, лік-
ворно-гіпертензійний синдроми, наявність яких, 
нагадує про значення нервової системи в розвит-
ку медикаментозного риніту. 
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 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ЛИЦ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ГЕРПЕСВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Во всем мире конец 20-го начало 21-го 

столетий отмечены значительным ростом гер-
песвирусной инфекции (ГВИ) человека. По дан-
ным ВОЗ высокий уровень инфицированных 
одним или несколькими серовариантами виру-
сов герпеса (до 90-100%) и больных клиниче-
скими манифестными, субклиническими и ла-
тентными формами дают повод считать, что 
герпес вирусная инфекция имеет эпидемиологи-
ческое распространение среди населения Земли 
(Lipkin W, 1997; И.И. Мавров, 1998; Е.П. Деко-
ненко, 2005; В.В. Кононенко, 2005; и др.) Высо-
кий уровень больных ГВИ в структуре общей 
инфекционной заболеваемости в мире и у нас в 
стране можно объяснить увеличением среди 
населения популяции иммунокомпроментиро-
ванных лиц. Данные отечественных и зарубеж-
ных исследователей обосновывают необходи-
мость повышенного внимания к проблемам 
ГВИ, важности широкого использования мето-
дов их своевременного выявления и повышения 
эффективности антигерпесвирусной терапии и 
снижение риска передачи ГВИ. 

На сегодняшний день открыто более 80 
представителей семейства герпесвирусов, из 
которых 8 типов патогенны для людей. Соот-
ветственно современной классификации, в зави-
симости от типа клеток, вовлеченных в инфек-
ционный процесс, характера репликации виру-
сов, структуры их генома герпесвирусы делятся 
на три подсемейства: α-, β-, γ-герпесвирусы. К 

подсемейству α-герпесвирусов относят вирусы 
простого герпеса I и II типов и варицелла зос-
тер, к β-герпесвирусам – цитомегаловирус и ви-
русы герпеса VI и VII типов, к γ-герпесвирусам 
относятся – вирусы Эпштейна-Барр и вирус гер-
песа VIII типа. 

Современная классификация противогер-
петических препаратов разделяет их на классы: 

1. Средства этиотропной фармакотера-
пии: 

- противовирусные химиопрепараты (ано-
мальные нуклеозиды); 

- препараты интерферонов: природные и 
рекомбинантные; 

- индукторы интерфероногенеза. 
2. Средства патогенетической терапии 

(иммунотропные средства): 
- препараты, реставрирующие Т- и В-

звенья клеточного иммунитета и фагоцитоз; 
- иммуноглобулины; 
- препараты метаболического действия; 
- герпетические вакцины. 
Исходя из вышесказанного, целью нашего 

исследования было повышение эффективности 
диагностики и лечения нарушения слуха у 
больных с острой герпесвирусной инфекцией. 

С этой целью нами у 51 пациента в воз-
расте от 17 до 56 лет проводились полное сома-
то-неврологическое обследование, нейровизуа-
лизационные методы обследования, ПЦР и 
ИФА диагностика для определения в крови тит-
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ра специфических антител к герпесвирусам. По-
ложительным результатом считалось появление 
в крови специфических иммуноглобулинов 
класса М (IgM) в сочетании с позитивным ре-
зультатом ПЦР-теста или повышения оптиче-
ской плотности (ОП) титров специфических 
иммуноглобулинов класса G (IgG) в 3 и более 
раза. Также проводилось динамическое иссле-
дование слуховой функции субъективными 
(шепотная и разговорная речь, камертональный 
метод, пороговая и надпороговая аудиометрии) 
и объективными методами (коротколатентные 
слуховые вызванные потенциалы – КСВП). 

В зависимости от типа герпесвируса, вы-
деленного методом ПЦР и повышения ОП тит-
ров IgG производился подбор схем лечения на-
рушений слуховой функции. Все пациенты, у 
которых имелись слуховые нарушения, были 
разделены на три группы. В первую группу во-
шли пациенты с моногерпесвирусной инфекци-
ей- 29 человек, во вторую группу пациенты с 
микстгерпесвирусной инфекцией- 22 человека, 
и в третью группу пациенты с острыми энцефа-
литами невыясненной этиологии. Пациентам 
первой и второй групп с первых часов пребыва-
ния в клинике назначались противовирусные 
препараты, т.к. ацикловир внутривенно капель-
но в течение 7-10 дней. Для улучшения слухо-
вой функции больные получали терапию по 
схемам лечения сенсоневральной тугоухости, 
предложенным Т.В. Шидловской. 

После получения результатов ПЦР и 
ИФА, пациентам у которых были верифициро-
ваны вирусы Эпштейн-Барр к терапии добавля-
ли вальтрекс по 1000 mg 3 раза в день в течение 
7 дней, а с верифицированной цитомегалови-
русной инфекцией – пациенты получали ган-
цикловир (цимевен) по 1г 1 раз в день внутри-
венно медленно в течение 5 дней. После прове-
денной антигерпетической терапии у пациентов 
практически нормализовались значения специ-
фических иммуноглобулинов класса М к виру-
сам герпетической группы в крови и появилась 
тенденция к снижению специфических имму-
ноглобулинов G на фоне отрицательных резуль-
татов ПЦР исследования, что отражало тормо-
жение вирусной репликации. 

После курса лечения по разработанным 
схемам антивирусной и противоневротической 
терапии отмечалась тенденция к улучшению 
функции слуха у пациентов I и II групп. При 
анализе кривых КСВП у пациентов отмечалось 
уменьшение интервалов I-III, III-V, I-V и увели-
чение амплитуды и на аудиограммах было по-
вышение слуха до нескольких дБ. 

Таким образом, определение ИФА и ПЦР 
и изучение динамической функции слуха мето-
дом КСВП позволяет нам не только индивидуа-
лизировать лечение, но и повысить эффектив-
ность диагностики при каждом типе герпесви-
русов. 
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ТОМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ  
АТИПОВОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ 

 

Поява сучасних медичних технологій, 
особливо таких як спіральна комп`ютерна томо-
графія (СКТ-графія) при правильному їх засто-
суванні вагомо допомагають в діагностичному 
процесі і створюють нові, більш обґрунтовані 
підстави для вибору адекватного консерватив-
ного або хірургічного лікування що до запальної 
патології середнього вуха і порожнини черепу. 
Обидва методи застосовуються в отоларинго-
логії на протязі певного часу (Заболотный Д.И. 
и др., 1995; Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., 
Пронин И.Н., 1997; Дячук В.В. и соавт., 1999), 
визначена їх інформативна значимість, необхід-

ність і доцільність застосування при гострих і 
хронічних гнійних середніх отитах, а також вну-
трішньочерепних отогенних ускладненнях.  

Мета дослідження – визначити інформа-
ційну значимість СКТ-графії при гострих серед-
ніх отитах з атиповим перебігом шляхом порів-
няння отриманих попередніх даних з інтраопе-
раційними знахідками і перебігом захворю-
вання, а також визначити елементи можливої 
гіпердіагностики у деяких випадках.  

Матеріали і методи. Для вирішення по-
ставленої задачі були проведені СКТ-графія пі-
рамідок скроневих кісток у хворих на гострий 
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гнійний (25 осіб) і негнійний (25 осіб) середній 
отит з різними варіантами атипового (затяжно-
го, рецидивуючого, латентного) перебігу і в різ-
ні терміни спостереження (на початку, в сере-
дині або наприкінці захворювання – в залежнос-
ті від потреби). Вік пацієнтів коливався від 18 
до 65 років без значної різниці за статтю. Всі 
вони підлягали хірургічному втручанню (саную-
чому – антромастоїдотомія або діагностичному 
– ощадлива антротомія) після проведеної томо-
графії.  

Результати дослідження і їх обговорення. 
На комп`ютерно-томографічних зрізах гострий 
середній отит виглядає як гіпопневматоз повіт-
рявміщуючої системи скроневої кістки з рівнем 
рідини або без нього у межах барабанної порож-
нини. Остання може бути розширеною за раху-
нок випинання барабанної перетинки назовні 
при гострому гнійному середньому отиті або 
зменшена при втягуванні її усередину при сек-
реторному отиті. Рідину, що знаходиться в се-
редньому вусі – транссудат або ексудат - дифе-
ренціювати за щільністю на комп`ютерній рент-
генівській томограмі не можливо, що спікається 
з думкою інших дослідників (Брызгалова С.В., 
2000; Антонів В.Ф., Мальгінова Н.А., Антонів 
Т.В., 2006). Нами визначений симптом «гравіта-
ційної залежності» в структурах пірамідки 
скроневої кістки (зміна рівня рідини в комірках і 
порожнинах при різних положеннях голови), 
який допомагає в диференціації набряку слизо-
вої оболонки і наявності випоту. 

Залучення до патологічного процесу ан-
труму і поруч розташованої клітковинної систе-
ми виглядає розповсюдженням в них гіпопнев-
матозу з барабанної порожнини. Гіпопневматоз 
зумовлений витисненням повітря із порожнин 
середнього вуха патологічним субстратом (по-
товщена слизова оболонка, гній, слиз та інші). 
Тобто він не завжди однозначно свідчить про 
ексудативний характер запалення: така ж кар-

тина може спостерігатися при інфільтрації сли-
зової оболонки майже без наявності випоту в 
комірках паростка, особливо після перенесеного 
в недавньому минулому запального процесу. За 
нашими спостереженнями, в 15-17% випадків 
має місце гіпердіагностика запалення в повітря-
вміщуючих структурах пірамідки скроневої кіс-
тки (СКТ-графічно гіпопневматоз в комірках 
соскоподібного паростку, а інтраопераційно – 
патологічної рідини не визначається). Ми ви-
явили, що найбільш показовим томографічним 
зрізом в плані диференційної діагностики в та-
ких випадках стає епітимпанальний рівень в 
аксіальній проекції, а також співставлення то-
мографічної і клінічної картини. 

Порівнянням томографічних даних до опе-
рації з інтраопераційними знахідками доказано, 
що при диференціації латентного мастоїдиту, 
особливо з блоком адитусу, від залишкових явищ 
перенесеного гострого середнього отиту треба 
звертати увагу не стільки на наявність пристінко-
вого м`якотканинного субстрату в барабанній по-
рожнині і на стінках антрума, гіпопневматозу 
клітковинної системи соскоподібного паростку 
на периферії, а скільки – на повітрямісткість аді-
тусу і кісткової частини слухової труби. Збере-
ження вентиляційних можливостей цих каналів з 
відсутністю гіпопневматозу свідчить про залиш-
кові явища гострого отиту, а гіпопневматоз ан-
труму і адітусу, іноді при відсутності його в ба-
рабанній порожнині – про блок адітусу і можли-
вий латентний мастоїдит. 

Таким чином, проведені дослідження 
констатують, з одного боку, безумовну значну 
діагностичну цінність СКТ-графії пірамідок 
скроневих кісток в порівнянні з традиційною 
рентгенографією, а, з іншого, - при можливість 
виникнення діагностичних помилок при тракто-
вці отриманих томограм, особливо коли виснов-
ки робляться без урахування клінічних даних і 
деяких вищеозначених ситуацій. 

 
© Г.І.Гарюк, Т.В.Почуєва, В.Л.Мощенко, О.В.Сапожніков, 2009  
 
 
 
 
 
Г.И. ГАРЮК, А.М. ШЕВЧЕНКО, О.Г. ГАРЮК, Ю.В. ТИМОШЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ И ЛЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ФОРМ ОСТРЫХ  
И ХРОНИЧЕСКИХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ 

 

Острые и хронические верхнечелюст-
ные синуситы занимают значительное место в 
структуре ЛОР-заболеваний (Д.И. Заболотный 

и соавторы, 2003, Н.Д. Коляда и соавторы, 
2006, и др.) Этиология острых и хронических 
синуситов весьма многообразна и представле-
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на различными вирусно-микробными ассо-
циациями, что не дает возможности выделить 
характерные клинические варианты заболева-
ния. По данным I.T. Grayston и соавторов 
(1992) 10,5% синуситов, особенно не под-
дающихся традиционным методам лечения, 
протекают на фоне острой или подострой 
хламидийной инфекции. (С.Н. Пониделко, 
2001; А.А. Лайко, 2004 и др.) диагностировали 
синуситы хламидийной этиологии у 12-50% 
больных. Все это свидетельствует об опреде-
ленной погрешности при обследовании боль-
ных, кроме того, не все авторы четко указы-
вают методики выявления хламидийной ин-
фекции. В то же время, известно об усилении 
патогенности хламидий в ассоциациях с дру-
гими микроорганизмами, и все это ведет к 
развитию вторичного иммунодефицита. В на-
стоящее время не подлежит сомнению поли-
этиологический характер возникновения си-
нуситов. Это требует более тщательного об-
следования больных с целью установления 
причины возникновения воспаления в парана-
зальных синусах для назначения адекватного 
лечения. Применяются следующие методы 
диагностики хламидийной инфекции: цито-
скопический (инвазивный и неинвазивный), 
метод прямой иммунофлюоресценции, серо-
логический метод, метод полимеразноцепной 
реакции, культуральный метод выделения 
хламидий, метод электронной микроскопии. 
Основным принципом диагностики хлами-
дийной инфекции является его трехэтапность. 

 Острые верхнечелюстные синуситы хла-
мидийной этиологии характеризуются мало-
симптомным серозным воспалением рецидиви-
рующего характера. Хронические верхнечелю-
стные синуситы хламидийной этиологии харак-
теризуются гнойным либо полипозно-гнойным 
воспалением. Характерны боли в теменной и 
затылочной областях, общая слабость, субфеб-
рильная температура, слизисто-гнойные выде-
ления из носа. Рентгенологическое исследова-
ние выявляет пристеночное утолщение слизи-
стой оболочки, уровень жидкости в пазухе, кис-
тозные образования. Клинически обострения 
аналогичны острым рецидивирующим синуси-
там и протекают малосимптомно и торпидно. 
Возможна генерализация хламидийной инфек-
ции с поражением слизистых оболочек различ-
ных органов и систем. 

 Для острых воспалительных процессов 
характерно развитие острых отитов, вовлечени-
ем в процесс остальных придаточных пазух но-
са. Хронические рецидивирующие верхнечелю-
стные синуситы хламидийной этиологии сопро-
вождаются воспалением глотки и небных мин-
далин. Хламидийная инефекция – важный этио-
логический фактор перехода острых верхнече-
люстных синуситов в хронические. Недостаточ-
ная эффективность лечения острых и хрониче-
ских верхнечелюстных синуситов хламидийной 
этиологии может быть связана с усилением па-
тогенности хламидий в ассоциациях с другими 
микроорганизмами, с особенностями иммунного 
ответа организма-хозяина.  

 Лечение верхнечелюстных синуситов 
хламидийной этиологии представляет довольно 
сложную задачу. С учетом чувствительности 
микрофлоры для санации хламидийно-
микоплазменно-стрептококковых (стафиллокок-
ковых) ассоциаций рекомендуется применять 
офлоксацин и вильпрофен. При хламидийно-
микоплазменных бактериоидно-стафилокок-
ковых (стрептококковых) ассоциациях к упомя-
нутым препаратам добавляется макмирор. А при 
хламидийно-микоплазменно-бактериоидных ас-
социациях рекомендуется макмирор и вильпро-
фен. Необходимым является введение иммуно-
модулирующих препаратов. При хронических 
верхнечелюстных синуситах хламидийной 
этиологии необходимо проводить хирургиче-
ское лечение с наложением соустья через ниж-
ний носовой ход (по классической методике), 
либо расширения естественного соустья. Мест-
но рекомендуется назальный спрей, в состав 
которого входят неомицин, полимексин В суль-
фат, дексаметазон, фенилэфрин. Комплексное 
антимикробное, противовоспалительное, сосу-
досуживающее действие позволяет спрей также 
в предоперационной подготовке больных и в 
раннем послеоперационном периоде. Больным, 
которым противопоказано применение сосудо-
суживающих препаратов, рекомендовано при-
менение фрамицетинсульфата – антибиотика 
аминогликозидного ряда, оказывающего бакте-
рицидное действие на грамположительные и 
грамотрицательные микроорганизмы.  

 Цель сообщения – обратить внимание на 
этиопатогенетическую роль хламидий при верх-
нечелюстных синуситах и наметить этапы об-
следования и лечения. 

 
© Г.И. Гарюк, А.М. Шевченко, О.Г. Гарюк, Ю.В. Тимошенко, 2009  
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В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА  

 

Хронический тонзиллит по-прежнему за-
нимает лидирующие позиции среди хроничес-
кой патологии ЛОР-органов (О.С. Барковская, 
2008). Частота его обострений чётко коррелиру-
ет с наличием стойких расстройств местного 
иммунитета (О.Ф. Мельников и соавт., 2005). 
Использование у таких пациентов антимикроб-
ных препаратов обеспечивает лишь кратковре-
менный эффект, а поэтому предпочтение следу-
ет отдавать применению иммуномодуляторов 
(В.М. Верес, 2003). В последние годы растёт 
интерес клиницистов к высококачественным 
фитопрепаратам с прогнозированным, дозиро-
ванным и безопасным влиянием на иммунитет 
(Д.И. Заболотный, 2003). Лидером среди таких 
препаратов является имупрет, содержащий ак-
тивные компоненты ромашки, алтея, хвоща, ты-
сячелистника и коры дуба (О.Ф. Мельников и 
соавт., 2006; И.Я. Господарский, 2008).  

Целью данного исследования явилось 
изучение возможности применения фитопрепа-
рата имупрет при комплексном лечении пациен-
тов с хроническим тонзиллитом и оценка его 
эффективности и безопасности. 

Материалы и методы исследования. 
Под нашим наблюдением находилось 32 (14 
мужчин и 18 женщин) пациента (основная груп-
па) в возрасте от 19 до 46 лет с диагнозом хро-
нический компенсированный тонзиллит и нали-
чием признаков вторичного иммунодефицитно-
го состояния с нарушением неспецифической 
резистентности и клеточного звена иммунитета, 
что и обусловило выбор для лечения больных 
именно препарата Имупрет. В качестве контро-
льной была использована группа пациентов (28 
человек), сопоставимых по полу, возрасту и тя-
жести течения хронического тонзиллита, кото-
рые не принимали имупрет. Базисная терапия 
больных основной и контрольной групп была 
идентичной и включала приём антибиотиков 
согласно полученной антибиотикограмме, не-
стероидных противовоспалительных средств и 
местных антисептиков. 

Клиническую эффективность лечения 
оценивали при помощи динамики жалоб (общая 
слабость, недомогание, интенсивность и харак-
тер боли в горле, болезненности при глотании, 
ощущения инородного тела в горле, снижение 
работоспособности, толерантности к физичес-
кой нагрузке), фарингоскопических (наличие 
пробок и гноя в нёбных миндалинах, гиперемия 
слизистой оболочки), болезненность региональ-
ных лимфоузлов, результатов общелаборатор-
ных исследований, продолжительности обост-
рения и частоты обострений в течение года. 
Кроме эффективности, нами также была изуче-
на безопасность препарата Имупрет при курсо-
вом применении в течение 4 недель по 2 драже 4 
раза в день. 

Результаты и их обсуждение. В ходе 
проведения исследования было выявлено, что 
по сравнению с группой контроля в группе бо-
льных, дополнительно получавших Имупрет, 
отмечалась более выраженная положительная 
клиническая динамика заболевания. Так, 84,7% 
пациентов основной группы отмечали сущест-
венное улучшение своего состояния, которое 
нашло отражение в более быстром уменьшении 
симптомов интоксикации, дисфагии, повыше-
нии толерантности к физической нагрузке, улу-
чшении фарингоскопической картины, выра-
женной положительной динамике показателей 
общеклинического обследования (р<0,05). У 
пациентов основной группы в 3 раза уменьши-
лась частота обострений болезни (р<0,05), а 
продолжительность этих обострений уменьши-
лась вдвое (р<0,05). При этом у всех больных 
была отмечена хорошая переносимость препа-
рата, приём которого ни в одном случае не соп-
ровождался развитием побочных эффектов. 

Вывод. Препарат Имупрет® может при-
меняться при комплексном лечении хроничес-
кого тонзиллита с целью стимулирования не-
специфических защитных реакций организма, 
суммации и потенцирования эффектов базисной 
терапии. 

 
© В.Н. Гинькут, 2009 
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В.Н.ГИНЬКУТ, В.Н.АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ВСКРЫТИИ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ 
 

Паратонзиллярный абсцесс является наи-
более частым и грозным осложнением острого и 
хронического тонзиллита (V. Palomar Asenjo et 
al., 2006; S. Berry et al., 2008; N.Segal et al., 
2009). Согласно данным S.J.Kilty, I.Gaboury 
(2008), в возрасте от 14 лет до 21 года заболева-
ние встречается в 124 случаях на 100000 насе-
ления. По данным А.И. Крюкова и соавторов 
(2005), количество паратонзиллярных абсцессов 
в структуре заболеваемости ЛОР-органов сейчас 
составляет более 12 %.  

Основной принцип терапии паратонзил-
литов состоит в своевременном вскрытии гной-
ника (S. Risberg et al., 2008). Как правило, опе-
рация выполняется под местной инфильтраци-
онной анестезией. При этом анестетик должен 
иметь высокую клиническую эффективность и 
минимальные побочные эффекты.  

Целью данного исследования явилось 
сравнение эффективности инфильтрационной 
анестезии ультракаином и лидокаином при 
вскрытии паратонзиллярных абсцессов. 

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 50 больных с паратонзиллярными 
абсцессами в возрасте от 19 до 42 лет. Мужчин 
было 28 (56,0%), женщин – 22 (44,0%). Всем 
больным в день госпитализации производились 
бактериологические посевы. Затем выполнялось 
вскрытие и дренирование паратонзиллярного 
абсцесса.  

В первой группе пациентов (26 человек) в 
качестве анестетика при местной инфильтраци-
онной анестезии использовали 2 мл раствора 
ультракаина в предполагаемое место разреза 
после предварительной аппликационной анесте-
зии 10% раствором лидокаина в количестве 1 
мл. Во второй группе больных (24 человека) 
тоже после соответствующей терминальной 
анестезии лидокаином в перитонзиллярное про-
странство согласно общепринятой методике 
вводили в качестве инфильтрационного анесте-

тика 2 мл 2 % раствора лидокаина. Вскрытие и 
дренирование паратонзиллярного гнойника у 
пациентов сравниваемых групп выполняли по 
традиционной методике. Интраоперационную 
боль оценивали непосредственно во время 
вскрытия абсцесса, а постоперационную – через 
15 минут, а также через 1, 12 и 24 часов после 
оперативного вмешательства.  

Клиническую эффективность анестетиков 
оценивали также на основании динамики 
уменьшения болевого синдрома и саливации, 
исчезновения тризма и дисфагии, улучшения 
самочувствия. 

Кроме того, были оценены температурная 
реакция и необходимость в применении аналь-
гетиков в послеоперационном периоде. 

Результаты и их обсуждение. 12 % об-
следованных больных ранее наблюдались у 
ЛОР-врача по поводу хронического тонзиллита, 
24% в прошлом лечились по поводу паратон-
зиллярного абсцесса, причём у 41,7% из них 
заболевание повторялось в течение года. 

Несмотря на то, что паратонзиллярный 
абсцесс был вскрыт и дренирован в первые часы 
поступления больных в стационар, наибольшее 
количество гноя было получено у них в первые 
12 часов после операции. 

Не найдено никакой статистической раз-
ницы (р<0,05) между двумя исследуемыми 
группами при оценке послеоперационной боли с 
помощью визуального аналогового масштаба во 
всём временном интервале. Также не была вы-
явлена статистическая разница для остальных 
измеренных параментов. Несколько меньшей 
была интраоперационная боль у пациентов, ко-
торым для анестезии применялся ультракаин 
(р>0,05). 

Вывод. При вскрытии паратонзиллярного 
абсцесса статистически достоверной разницы 
при инфильтрационной анестезии между ульт-
ракаином и лидокаином не обнаружено. 

 
© В.Н.Гинькут, В.Н.Андреев, 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 49

В.Н. ГИНЬКУТ, В.В. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНУПРЕТА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  
ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ 

 

Источником инфицирования барабанной 
полости при острых средних отитах (ОСО) слу-
жат микроорганизмы, колонизующие носоглот-
ку (В.Ю. Афонкин и соавт., 2008). Однако коло-
низация носоглотки не обязательно приводит к 
развитию ОСО, необходимо наличие дополни-
тельных факторов риска, приводящих к нару-
шению дренажа барабанной полости и сниже-
нию уровня естественной резистентности (С.В. 
Сидоренко, И.А. Гучев, 2008; M. Fücsek, 2008). 
Поэтому при лечении ОСО перспективным яв-
ляется использование средств, препятствующих 
нарушению вентиляции и дренажа среднего уха 
и направленных на активацию защитных сил 
организма (Л.К. Катосова и соавт., 2006). Таки-
ми свойствами в полной мере обладает нату-
ральный растительный препарат синупрет (Н.В. 
Нагорная, М.П. Лимаренко, 2008; М.В. Суббо-
тина и соавт., 2009). 

Целью исследования являлось изучение 
клинической эффективности и безопасности 
фитопрепарата синупрет при лечении острого 
среднего отита. 

Материалы и методы 
В исследование включили пациентов 

обоего пола в возрасте от 19 лет и старше с ди-
агнозом острый средний отит, лечившихся как 
амбулаторно, так и в ЛОР-стационаре. В иссле-
дование было включено примерно равное число 
мужчин и женщин (35 и 37). Средний возраст 
пациентов составил 26,2±5,4 года. 

У всех больных изучали анамнез, сопут-
ствующие заболевания, предшествующую анти-
бактериальную терапию (препараты, дозы и 
длительность лечения), данные отоскопии, ау-
диометрического, общеклинического и бакте-
риологического обследования. Пациенты были 
распределены случайным методом на две груп-
пы, сопоставимые по полу, возрасту и выражен-
ности отита. Больные основной группы (n=36) 
получали базисную антимикробную терапию и 
синупрет по 2 драже 3 раза в сутки. Пациенты 

контрольной группы (n=36) получали только 
базисную терапию. Кроме того, всем пациентам 
назначали противовоспалительные средства, 
деконгестанты, местные антисептики и анти-
биотики, физиотерапевтическое лечение. При 
необходимости им выполняли тимпанопункцию 
или накладывали парацентез. 

Эффективность лечения оценивали по 
динамике клинических показателей: уменьше-
нию болевого синдрома, улучшению самочувст-
вия, исчезновению ушных шумов, прекращению 
оторреи, снижению и стабилизации температу-
ры тела, нормализации слуха, отоскопической 
картины и показателей крови. В конце лечения 
выполняли контрольное аудиометрическое об-
следование. Кроме того, регистрировали неже-
лательные явления, связанные с приёмом фито-
препарата.  

Результаты и их обсуждение  
На фоне применения синупрета у 75 % 

пациентов основной группы отмечено быстрое 
регрессирование основных симптомов заболе-
вания уже в первые двое суток лечения. Сред-
ние сроки нормализации температуры тела у 
них составили 1,8±0,4 дня. Прекращение гное-
течения из уха, исчезновение заложенности уха 
и восстановление слуха отмечены на 3,6±1,3, 
4,1±1,2 и 5,1±1,4 день соответственно (р < 
0,05).  

Полное клиническое выздоровление к 7-
му дню отмечено у 98,3% больных. Нежела-
тельные явления на фоне применения синупрета 
не наблюдались.  

У 27,8 % пациентов контрольной группы 
к пятому дню барабанная перепонка оставалась 
гиперемированной, а у 13,9 % сохранялось 
гноетечение из уха. Слух у больных контроль-
ной группы улучшился на 8,3±1,2 день. 

Вывод. Синупрет является высокоэффек-
тивным и безопасным препаратом при лечении 
пациентов с острой гнойной патологией средне-
го уха. 

 
© В.Н. Гинькут, В.В. Гинькут, 2009 
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В.Н. ГИНЬКУТ, И.А. МАКАРЧУК (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНСПИРИДА ПОСЛЕ РИНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Одной из проблем современной внутри-
носовой хирургии является адекватное ведение 
послеоперационного периода (В.Н. Филимонов, 
2008). Это связано с особенностями восстанов-
ления нарушенных транспортной, всасыватель-
ной, выделительной и защитной функций мер-
цательного эпителия слизистой оболочки полос-
ти носа. Несмотря на совершенствование хирур-
гической техники процесс заживления и регене-
рации в некоторых случаях затягивается: дли-
тельное время сохраняется отёк слизистой обо-
лочки полости носа, наблюдается усиленное 
образование фибриновых плёнок и корок. По-
этому поиск препаратов, оптимизирующих те-
чение посттравматического ринита, продолжа-
ется (М.А. Мокроносова, 2009). Фенспирид по-
казал свою высокую терапевтическую эффек-
тивность при лечении острых риносинуситов 
(Р.Г. Анютин, М.Е. Студеный, 2006). Его высо-
кие ранозаживляющие и муколитические свой-
ства высоко оценены и ринохирургами (Л.А. 
Барышевская и соавт., 2009). 

Целью нашего исследования являлось 
сравнительное изучение эффективности фен-
спирида у больных, перенесших внутриносовые 
операции. 

Материалы и методы исследования. 
Под нашим наблюдением находились 40 паци-
ентов в возрасте от 19 до 45 лет (мужчин – 26, 
женщин – 14), которым в плановом порядке бы-
ла произведена вазотомия нижних носовых ра-
ковин. Кроме общеклинических исследований, 
всем больным до операции и в послеоперацион-
ном периоде осуществляли эндоскопический 
контроль и проводили сахариновую пробу по 
традиционной методике.  

Пациенты были разделены на две клини-
ческие группы. Больные основной группы (21 
человек) в послеоперационном периоде, кроме 
туалета полости носа растительным маслом и 
орошения слизистой оболочки солевыми рас-
творами, получали фенспирид по 80 мг три раза 
в день в течение 10 дней. 19 пациентов кон-

трольной группы фенспирид не принимали, им 
выполнялся только традиционный туалет полос-
ти носа. 

Эффект лечения оценивали по уменьше-
нию болевого синдрома, улучшению самочувст-
вия, уменьшению количества слизи и корок в 
носу, улучшению носового дыхания, нормали-
зации риноскопической картины и показателей 
мукоцилиарного клиренса, обследованных с 
помощью сахаринового теста. 

Результаты и их обсуждение. Улучше-
ние показателей сахаринового теста и отхожде-
ние корок констатировано уже на третьи сутки у 
71,4% прооперированных пациентов основной 
группы и 52,6% – контрольной. Темпы регене-
рации и уменьшения отёчности слизистой обо-
лочки полости носа у больных, получавших 
фенспирид, опережали таковые у пациентов 
контрольной группы в среднем на 3 дня. На фо-
не приёма фенспирида фибринозный налёт в 
полости носа исчезал на 2 дня раньше, чем при 
обычном лечении, а влажность слизистой обо-
лочки восстанавливалась в 2,5 раза быстрее, чем 
у лечившихся без применения препарата 
(р<0,05). 

Значительное клиническое улучшение к 
моменту выписки из стационара (7-е сутки) бы-
ло констатировано у 18 (85,7%) основной груп-
пы и у 13 (68,4%) больных – контрольной.  

У большинства пациентов основной 
группы к концу лечения наблюдалось сущест-
венное улучшение носового дыхания и восста-
новление функциональных показателей. Норма-
лизация носового дыхания, прекращение насы-
хания корок и полное выздоровление на двена-
дцатый день после операции наблюдалось у 
95,2% больных основной группы и у 84,2% – 
контрольной (р<0,05). 

Вывод. Использование фенспирида при 
послеоперационной реабилитации пациентов, 
перенесших подслизистую вазотомию нижних 
носовых раковин, является довольно эффектив-
ным методом. 

 
© В.Н. Гинькут, И.А. Макарчук, 2009  
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Ю.В. ГЛАЗКОВ, В.М. ГЛАЗКОВ, Е.А. РЫБИНЕЦ (СТАХАНОВ, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРИКАЛА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ  
ПРИ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ 

 

Наиболее распространёнными операция-
ми в отоларингологии являются аденотомия и 
тонзиллэктомия, доля которых среди других 
ЛОР-хирургических вмешательств составляет 
соответственно 6,5-40,9% и 20-75% (Г.С. Прота-
севич, 1999). Наиболее частыми осложнениями, 
которые возникают во время и после тонзиллэк-
томий являются кровотечения. Частота после-
операционных кровотечений при тонзиллэкто-
мии составляет от 0,1 до 24% (Ю.Е. Ерёменко, 
2006). 

С целью профилактики кровотечений и 
гемостаза во время операций мы использовали 
Контрикал 10000, который вводился внутривенно 
медленно в дозировке 20000-40000 АтрЕД непо-
средственно перед операцией. Контрикал 10000 
относится к ингибиторам протеаз. Это вещество 
полипептидной природы, поливалентный инги-
битор протеолитических ферментов. Контрикал 
10000 ингибирует фибринолитический фермент 
сыворотки крови – плазмин, оказывает гемоста-
тическое действие при коагулопатиях.  

Мы наблюдали 76 пациентов, болеющих 
хроническим декомпенсированным тонзилли-
том в возрасте от 12 до 40 лет, которым была 
произведена двусторонняя тонзиллэктомия. 
Операцию проводили под местной инфильтра-
ционной анестезией 1% раствором лидокаина с 
адреналином 1:1000. Анестетик вводили в 3 
точки: в верхний отдел задней нёбной дужки, в 
середину передней нёбной дужки, в переходную 
складку передней нёбной дужки.  

Техника операций стандартная. После на-
сечек нёбных дужек скальпелем миндалины от-
сепаровывались распатором и отсекались у 
нижнего полюса петлёй Бохона. 

Все пациенты были распределены на 2 
группы: основную (40),которым перед операци-
ей вводился Контрикал 10000, и контрольную 
(36).Критериями оценки эффективности исполь-
зования Контрикала 10000 служило наличие 
кровянистых выделений в послеоперационном 
периоде и послеоперационное кровотечение. 

В основной группе примесь крови в слю-
не наблюдалась в течении 30 минут после опе-
рации у 12 больных (30%).У остальных пациен-
тов гемостаз был достигнут во время операции. 
Был зарегистрирован 1 случай послеоперацион-
ного кровотечения, связанный с повышением 
артериального давления. Кровотечение было 
остановлено введением гипотензивных препара-
тов. 

В контрольной группе кровянистые выде-
ления со слюной наблюдались в течении 2 часов 
у 29 пациентов (80,6%). Было отмечено 7 ран-
них послеоперационных кровотечений (19,7%), 
которые были остановлены удалением кровяно-
го сгустка из ниши миндалин и кратковремен-
ной тампонадой ниш миндалин. 

Таким образом, использование препарата 
Контрикал 10000 перед проведением тонзиллэк-
томии позволяет избежать послеоперационных 
кровотечений, облегчает состояние больного в 
послеоперационном периоде. 

 
© Ю.В. Глазков, В.М. Глазков, Е.А. Рыбинец, 2009  
 
 
 
 
 
 

К.П. ГОЛОВКО, В.Р. ГОФМАН, Ю.Ю. КОЗАДАЕВ, М.М. КЛЮЕВ  
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ 

 

Тяжелые травмы являются одной из основ-
ных причин смертности населения. Последние де-
сятилетия отмечены ростом количества пострадав-
ших с черепно-лицевой травмой, лечение которых 
характеризуется высокой частотой развития ин-

фекционных осложнений. При данном характере 
травмы повреждения околоносовых пазух (ОНП) 
встречаются в 29-43% случаев. Развивающиеся 
полисинуситы являются основным источником 
генерализованных инфекционных осложнений.  
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Проспективному анализу подверглись ис-
тории болезни 28 пострадавших с кранио-
фациальными повреждениями, находившихся на 
лечении в клинике военно-полевой хирургии, в 
период с 2005 по 2007 гг. У всех пострадавших 
имелась травма ОНП. Все они находились на 
продленной ИВЛ. Всем пострадавшим с трав-
мой ОНП, проводилось микробиологическое 
исследование содержимого травмированных 
пазух. Забор материала для производился во 
время диагностических пункций верхнечелюст-
ных пазух, начиная с 3-5-х суток с после трав-
мы, или во время синусотомии по поводу уже 
развившегося синусита. В это же время прово-
дилось микробиологическое исследование мате-
риала, полученного из трахеобронхиального 
дерева (ТБД). 

У 24 (87,5%) пострадавших с кранио-
фациальными повреждениями с 4-х суток ИВЛ 
отмечен рост патогенной микрофлоры в содер-
жимом ОНП и в аспирате ТБД с клинически 
значимым титром 105/мл. Выделенные микроор-
ганизмы имели высокие показатели интенсив-
ности колонизации: от lg5 до lg8 (КОЕ/мл), что 
свидетельствует о том, что все выявленные в 
аспирате из околоносовых пазух бактериальные 
патогены играли активную роль в развитии вос-
палительного процесса. 

При сопоставлении результатов микро-
биологического исследования аспирата из ТБД с 
результатами исследования материала из пазух 
у 22 (78,6%) пострадавших было выявлено сов-
падение по одному и более возбудителям высе-
ваемым из пазух и ТБД. 

Всего идентифицировано 14 штаммов 
возбудителей. Монокультура выделена в 28,6% 
случаев, а микробные ассоциации в 71,4%. Наи-
более частым возбудителем был S. epidermidis, 
К. pneumoniae и E. сoli. Несколько реже встре-
чались Ps. aeruginosae и Acinetobacter spp. 

Выявленное в исследовании совпадение в 
78,6% по одному и более возбудителям, высевае-
мым из околоносовых пазух и ТБД, позволяет 
сделать предположение о едином источнике ин-
фицирования различных отделов верхних дыха-
тельных путей. В связи с тем, что выделенные 
микробные ассоциации были представлены в ос-
новном S. еpidermidis, К. рneumoniae, E. сoli, Ps. 
аeruginosae, Acinetobacter spp., следует предполо-
жить, что источником инфекции является нозоко-
миальная флора (в частности флора ОРИТ). 

Стоит отметить, что все пострадавшие 
подвергались комплексной антибактериальной 
терапии (с учетом разработанных схем лечения), 
что подразумевает высокую антибиотикорези-
стентность возбудителей синуститов, способ-
ных развиваться даже на фоне массивной анти-
биотикотерапии современными препаратами 
широкого спектра действия. 

Сопоставляя полученные результаты изу-
чения микрофлоры ОНП и аспирата ТБД с дан-
ными клинического обследования, следует сде-
лать вывод, что выявленные бактерии являлись 
одной из основных причин развития местного 
воспалительного процесса, а в последствии ос-
новным источником генерализованных инфек-
ционных осложнений у пострадавших с тяже-
лыми кранио-фациальными повреждениями. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ И НОЗОКОМИАЛЬНЫХ 
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Наиболее актуальным вопросом инфек-
ционных осложнений сочетанной кранио-
фациальной травмы остается посттравматиче-
ские инфекционные осложнения поврежденных 
околоносовых пазух (ОНП), которые являются 
основным источником генерализованных ин-
фекционных осложнений. При черепно-лицевой 
травме повреждения ОНП встречаются в 29-
43% случаев. 

Чаще всего травма ОНП сопровождается 
линейными и оскольчатыми переломами их ко-
стных стенок. Тяжесть и характер повреждения 
ОНП в большой степени зависит от силы, с какой 
действует повреждающий фактор, а также вре-
мени, в течение которого он взаимодействует с 
лицевым или мозговым черепом. Так, чем боль-
ше сила и чем короче время действия повреж-
дающего фактора, тем тяжелее будет травма. 
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Травматическое повреждение стенок си-
нусов вызывает альтеративно-экссудативное 
воспаление слизистой, наиболее выраженное в 
зонах, прилежащих к линии перелома. По-
сттравматический воспалительный процесс за-
трагивает все структуры слизистой оболочки и 
характеризуется выраженным расстройством 
кровоснабжения, нарушением гистоархитекто-
ники тканей, изменением секреторной активно-
сти слизистых желёз. Функциональная несо-
стоятельность слизистой оболочки, вызванная 
глубокими морфологическими изменениями 
всех её структур, создаёт условия для развития 
воспалительного процесса в пазухах.  

Наряду с переломами стенок пазух, не-
редко повреждаются и их выводные протоки 
являясь причиной образования гемосинуса. В 
дальнейшем при нарушении эвакуации содер-
жимого пазух создаются условия для перехода 
гемосинуса в пиосинус. Если своевременно не 
будет произведено дренирование околоносо-
вых пазух, то повышенное давление гноя и 
деструкция слизистой приведет к лимфогема-
тогенной диссеминации возбудителей синуси-
та и генерализации инфекции. Если же сохра-
няется дренажная функция естественных со-
устий околоносовых пазух, то патологический 
процесс протекает менее стремительно, но все 
же прогрессирует на фоне развития иммуно-
дефицитных состояний у тяжелых пострадав-
ших. 

Как известно, околоносовые пазухи обла-
дают собственными механизмами противоин-
фекционной защиты, включая местный иммуни-
тет, мукоцилиарный клиренс, чихание и др. Как 
и в случаях любого другого инфекционного ос-
ложнения, обязательным условием развития 
синусита является преодоление этих защитных 
механизмов. 

Нарушение эвакуации содержимого по-
врежденных пазух связано не только с дисфунк-
цией выводных протоков пазух, но и длитель-
ным горизонтальным положением пострадав-
ших, часто находящихся в тяжелом состоянии 
на продленной искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ). Происходит систематический застой 
секрета в носо- и ротоглотке, который в даль-
нейшем приводит к колонизации его нозокоми-
альными бактериями. Контаминированный сек-
рет, просачиваясь в естественные соустья или 
через их поврежденные стенки, проникает в па-
зухи. ИВЛ исключает отделение образующегося 
в норме секрета слизистой, выстилающей пазу-
хи, посредством мукоцилиарного клиренса. 

Патогенез посттравматических синуситов 
является мультифакторным, причем эти факто-
ры нередко взаимодействуют между собой об-
разуя порочный круг. Основными факторами, 
определяющими риск развития инфекционных 
осложнений, являются тяжесть полученной 
травмы, продленная ИВЛ и фоновая хрониче-
ская патология околоносовых пазух. 
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СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОСІБ З МЕХАНІЧНОЮ ТРАВМОЮ  
СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА 

 

Слуховий аналізатор досить легко травму-
ється при зовнішньому впливі. Це пов’язано з 
його анатомічною будовою та тим, що він най-
більш філогенетично молодий із всіх органів чут-
тя людини. До судово-медичної експертизи в ос-
новному (до 70 % випадків) потрапляють особи з 
механічною травмою слухового аналізатора 
(МТ), рідше баро-механічною травмою (до 29,2% 
випадків). Разом з тим у науковій літературі пи-
тання судово-медичної експертизи МТ органів 
слуху, особливо з нейросенсорними слуховими 
порушеннями, освітлене у малому обсязі. Метою 
дослідження стало визначення діагностичних 

критеріїв оцінки ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень у осіб із МТ слухового аналізатора, 
ускладненої розвитком посттравматичних кохле-
арних невритів (ПКН). Нами проаналізовані із 
судово-медичних позицій 40 історій хвороби па-
цієнтів із ПКН внаслідок МТ, які перебували на 
лікуванні в 2002-2006 р. у Харківській міській 
клінічній отоларингологічній лікарні №30 
(ХМКЛ№ 30). У ході проведення експертних 
досліджень в 2005-2008 р. у відділі судово-
медичної експертизи потерпілих, обвинувачува-
них та інших осіб Харківського обласного бюро 
судово-медичної експертизи і на базі ХМКЛ. 
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№ 30, обстежено 32 потерпілих із ПКН 
внаслідок МТ. Потерпілим була проведена тона-
льна порогова, надпорогова аудіометрія, імпеда-
нсометрія, отоневрологічне дослідження. В 7 
клінічних спостереженнях мала місце пряма МТ 
при безпосередньому впливі у ділянку барабан-
ної перетинки тупих і гострих предметів, а в ін-
ших випадках - опосередкована МТ (при впливі 
тупих предметів на голову). Спостереження за-
лежно від динаміки зміни слухової функції та 
кінцевих результатів ПКН розділені на 5 груп: 1) 
повне відновлення слуху (6); 2) позитивна дина-
міка зміни слуху, без повного його відновлення 
(34); 3) стійке зниження слуху без динаміки (21); 
4) негативна динаміка зміни слуху (10) 5) втрата 
слуху (1). Для визначення строків кінцевих ре-
зультатів ПКН, пацієнтів розподілили за стадіями 
його перебігу (гостра, підгостра, хронічна). Про-
вели судово-медичну оцінку спостережень. В 4 
потерпілих з гострим ПКН, і повним відновлен-
ням слуху до 21 дня, встановлені легкі тілесні 
ушкодження, що спричинили за собою коротко-
часний розлад здоров'я. В 5 осіб із хронічним 
ПКН, встановлені легкі тілесні ушкодження, що 
спричинили за собою незначну стійку втрату за-
гальної працездатності. В інших потерпілих 
встановлені ушкодження середньої тяжкості. При 
цьому критерій «тривалість розладу здоров'я» 
«Правил судово-медичного визначення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень» нами використа-

ний: в 2 випадках гострих, підгострих ПКН із 
повним відновленням слуху через 21 день; в 20 
випадках гострих, підгострих ПКН із позитив-
ною динамікою слуху, без повного його віднов-
лення; в 14 випадках гострих, підгострих ПКН, зі 
стійким зниженням слуху без динаміки; в 6 випа-
дках гострих, підгострих ПКН, з негативною ди-
намікою зміни слуху. Критерій «стійка втрата 
працездатності менш ніж на одну третину» 
«Правил…» використаний: в 5 випадках хроніч-
них ПКН із позитивною динамікою слуху без 
повного його відновлення; в 5 випадках гострих, 
підгострих ПКН зі стійким зниження слуху без 
динаміки; в 1 випадку хронічного ПКН із негати-
вною динамікою слуху, після кінцевого результа-
ту, що визначився. В 1 випадку ПКН, із втратою 
слуху відразу після травми в гострій стадії, оці-
нений нами як тяжке тілесне ушкодження за кри-
терієм «втрата будь-якого органа чи втрата орга-
ном його функції» «Правил…». В 9 випадках 
ступінь тяжкості тілесних ушкоджень по різних 
причинах не визначався. 

Отже, ми прийшли до висновків, що діаг-
ностичними критеріями при оцінці ступеня тяж-
кості тілесних ушкоджень у осіб із МТ органа 
слуху, що супроводжується розвитком ПКН, 
необхідно вважати: ступінь зниження слухової 
функції (на 16-90 дБ і вище), наявність і трива-
лість динаміки зміни слухової функції від моме-
нту травми. 
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СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА  
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ТРАВМ ГОРТАНІ 

 

Виявлення та обґрунтування діагностич-
них судово-медичних критеріїв, які б дозволили 
об’єктивно та всебічно оцінити ступінь тяжкості 
тілесних ушкоджень у кожному конкретному 
випадку, залишається актуальним і перспектив-
ним напрямком наукових досліджень у судовій 
медицині. Разом з тим, вивчення спеціальної 
літератури показує, що серед ушкоджень ЛОР-
органів, залишаються не визначеними діагнос-
тичні критерії для судово-медичної оцінки 
травм органів шиї.  

Метою нашої роботи став контент-
аналіз судово-медичної експертизи живих осіб 
з травмою гортані за рік. В 2007 році у відділі 
експертизи потерпілих, обвинувачуваних та 

інших осіб Харківського обласного бюро су-
дово-медичної експертизи, було проведено 5 
експертних досліджень із приводу ушкоджень 
гортані. Це складає 0,8% від усіх експертних 
досліджень із приводу визначення ступеня 
тяжкості ушкоджень шиї. У всіх випадках ма-
ло місце ускладнення травми розвитком гост-
рого ларингіту. В одного потерпілого були 
порушення цілості щитопід’язичної мембрани, 
перелом щитоподібного хряща. У всіх потер-
пілих встановлені крововиливи в голосові 
зв'язки, їхня набряклість, порушення рухливо-
сті та фонації, а в одному випадку – набряк 
м'яких тканин в області черпалоподібних 
хрящів.  
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 В 2 спостереженнях ушкодження експер-
тами були розцінені як середньої тяжкості за 
критерієм «тривалість розладу здоров’я» «Пра-
вил судово-медичного визначення ступеня тяж-
кості тілесних ушкоджень» (Наказ МОЗ України 
№6 від 17.01.96 року). На наш, погляд лише в 
цих експертизах врахована повна тривалість 
розладу здоров’я та кінцеві результати травм 
гортані. В інших експертизах (обстеженнях) 
експертами встановлені легкі тілесні ушко-
дження, що спричинили за собою короткочас-
ний розлад здоров'я. В цих експертизах (обсте-
женнях) експертами недооцінені кінцеві резуль-
тати ушкоджень гортані. В одному спостере-
женні, при встановленні легких тілесних ушко-
джень, що спричинили короткочасний розлад 
здоров'я, тривалість розладу здоров'я була понад 
21 день. Звертає на себе увагу, що тільки в од-
ному випадку була проведена комп'ютерна то-
мографія (що дозволяє виявити ушкодження 
хрящів гортані), і в одному - рентгенографія, що 

не встановила яких-небудь ушкоджень. В інших 
спостереженнях, будь-яких додаткових дослі-
джень не було проведено. Консультант-
отоларинголог залучався лише в одній експер-
тизі.  

Аналіз комісійних судово-медичних екс-
пертиз ХОБСМЕ також свідчить, що у експертів 
виникають труднощі при встановленні ступеня 
тяжкості травм гортані, не тільки у живих осіб, 
але й у осіб які померли від сукупної травми. У 
осіб померлих від травми при наявності ушко-
джень гортані, але не небезпечних для життя, 
для судово-медичної оцінки необхідно спрогно-
зувати їх кінцеві результати, що можливо лише 
при наявності для цього чітких діагностичних 
критеріїв та методичних вказівок. 

Отже, слідує висновок про необхідність 
удосконалювання судово-медичної діагностики 
травм гортані, у напрямку виявлення діагности-
чних критеріїв оцінки ступеня тяжкості даної 
травми на основі її комплексного вивчення. 
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К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКЕ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ХОЛЕСТЕАТОМОЙ УХА 
 

Генез холестеатомы среднего уха весьма 
сложный, начинается она, как правило, в дет-
ском возрасте, за исключением случаев травм и 
рецидивной холестеатомы после функциональ-
но-реконструктивных вмешательств на ухе.  

Причины появления холестеатомы с точ-
ки зрения доказательной медицины, к сожале-
нию, пока не ясны. На сегодняшний день доми-
нируют два предположения: нарушение нор-
мального эмбриогенеза эпителиальной ткани и 
метаплазия слизистого эпителия в верхних от-
делах барабанной полости. В этих случаях холе-
стеатому можно рассматривать как первичную, 
хотя до недавнего времени под первичной или 
истинной холестеатомой подразумевали эпи-
дермоидное образование основания черепа (на 
стыке височной и основной кости), разрушаю-
щее в конечном счете систему среднего уха на 
фоне хронического гнойного его воспаления. В 
первом случае предположения холестеатому 
среднего уха рассматривают как врожденную 
эпидермоидную кисту, развивающуюся практи-
чески бессимптомно до появления перфорации в 
ненатянутой части барабанной перепонки, чаще 
в передних отделах аттика. Порой перфорация 

бывает едва заметна и появляется примерно в 4-
6 летнем возрасте. В последующем, при разрас-
тании холестеатомы разрушаются окружающие 
структуры среднего уха с известной всем кли-
никой хронического отита. Аналогичная ситуа-
ция возможна и при появления в аттике процес-
са метаплазии слизистого эпителия, превраще-
ние его в плоский, слущивающийся. Различить 
эти два вида эпидермальных образований в ба-
рабанной полости практически невозможно, 
разве что в последнем случае в анамнезе можно 
зафиксировать признаки нарушения вентиляции 
среднего уха, эпизоды острых средних отитов и 
целого ряда системных заболеваний. 

К сожалению, диагностировать холестеа-
тому уха у ребенка в доперфорационном перио-
де чрезвычайно сложно, если не прибегать к 
современным рентгенкомпьютерным техноло-
гиям. Холестеатома уха спонтанно не проходит, 
она всегда агрессивна по отношению к окру-
жающим тканям и у детей ее рост всегда рас-
сматривают как инвазивный, внедряющийся. 
Что касается определения «инвазивного» роста 
холестеатомы, объема разрушений и ее послед-
ствий, то в большей степени это можно отнести 
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за счет потери времени, нашей выжидательной 
тактики и неясной цели, так называемого дис-
пансерного наблюдения, которое порой исчис-
ляется десятилетием и больше, несмотря на об-
щепринятый авторитет раннего хирургического 
лечения.  

Приемы хирургического вмешательства 
можно распределить на 3 группы в зависимости 
от распространенности холестеатомного про-
цесса и опыта хирурга. Идеально было бы ис-
пользовать приемы по удалению холестеатом-
ного очага на раннем этапе заболевания с со-
хранением всех полостных образований и зву-
копроводящего механизма. К сожалению, по-
добные операции довольно редки и чаще всего 
приходится наблюдать применение санирую-
щих приемов типа радикальных, не всегда дос-
тигающих поставленной цели. Профессиональ-
ным и ответственным решением хирурга явля-
ется использование большого арсенала реконст-
руктивных приемов, направленных не только на 
достижение стабильной санации, но и восста-
новление адекватного механизма звукопроведе-
ния и анатомических взаимоотношений. Все эти 
моменты хирургической тактики желательно 
уточнять и планировать на дооперационном 
этапе.  

Мы проанализировали лечебную тактику 
у 275 оперированных больных детей хрониче-
ским отитом с явной холестеатомой, находив-
шихся на лечении в ЛОР-отделении Крымского 
республиканского учреждения «Детская клини-
ческая больница» за период с 2000 по 2009 гг. 
Холестеатома среднего уха у этих больных мог-
ла быть не только врожденной (первичной), но и 
вторичной после обширных перфораций бара-
банной перепонки разного генеза или как след-
ствие образования ретракционных карманов в 
результате перенесенного экссудативного отита. 

И только у 28 больных можно было предполо-
жить наличие именно первичной холестеатомы, 
поскольку в анамнезе не удалось установить 
какие-либо заболевания уха. Из оперированных 
28 больных с предполагаемой первичной холе-
стеатомой у 22 ввиду распространенности холе-
стеатомы операция ограничилась санирующим 
вмешательством, оставив на последующие эта-
пы функциональную реконструкцию среднего 
уха и, по показаниям, пластику операционного 
дефекта. Только у 6 больных сделана попытка 
осуществить закрытый вариант функционально 
реконструктивной операции, которая у 2 окон-
чилась неудачей из-за рецидива холестеатомы, 
имевшей явные черты инвазивного роста.  

Таким образом, проанализировав клини-
ческие особенности и лечебную тактику у пред-
ставленной группы больных детей с холестеа-
томой среднего уха, мы убедились в целесооб-
разности как можно раннего хирургического 
лечения этого заболевания, особенно если это 
касается подозрения на первичную холестеато-
му, проявляющуюся в клинической практике 
как «передний» эпитимпанит. В ранних стадиях, 
когда холестеатома не имеет инвазивных при-
знаков и слуховая функция нарушена мало, ле-
чебная тактика врача-специалиста и родителей 
ребенка должна быть ориентирована на хирур-
гическое лечение, предусматривающее надеж-
ную санацию с непременным сохранением или 
восстановлением функции уха. Эти вмешатель-
ства должны осуществлятся с крайне высоким 
профессионализмом и с современным техниче-
ским обеспечением не только в момент опера-
ции, но и в период не менее 2-х летнего наблю-
дения, что возможно только в условиях созда-
ния и активного функционирования единого 
регионального (республиканского) центра мик-
рохирургии уха. 

 
© Л.В. Гуляева, А.Д. Гусаков, 2009  
 
 
 
 
 
 

Л.В. ГУЛЯЕВА, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, Т.И. КОРОВАЙКО, Н.Ш. КУБЕДИНОВ,  
А.М. МИХАЛЬЧЕНКО, В.В. МУРАНОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ЛИМФОГЛОТОЧНОМ КОЛЬЦЕ У ДЕТЕЙ 

 

До настоящего времени операции на 
лимфоглоточном кольце занимают ведущее ме-
сто в структуре оперативных вмешательств на 
ЛОР-органах у детей. 

К сожалению, многие врачи, по прежне-
му, считают, что эти операции должны прово-
дится исключительно под местной анестезией. 
Такого же мнения придерживается значительная 
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часть родителей, особенно лиц старшего возрас-
та, которые боятся слова “наркоз”, что вероят-
нее всего связано с их собственными впечатле-
ниями после применения препаратов, которые 
широко использовались в анестезиологии до 
конца 70-х годов прошлого века.  

Защита пациента от операционного стрес-
са является одной из главных задач в любой об-
ласти хирургии. Особенно актуальна эта пробле-
ма в детской ЛОР-хирургии. Адекватное анесте-
зиологическое пособие в детской ЛОР-хирургии 
является одним из важнейших факторов, обеспе-
чивающих психофизиологический комфорт и 
снижение эмоциональной нагрузки, как на паци-
ента, так и на медперсонал, что повышает каче-
ство и сокращает сроки лечения. Требования к 
анестезии при ЛОР-операциях у детей несколько 
отличаются от таковых в других областях хирур-
гии, что связано с возрастными особенностями 
строения верхних дыхательных путей, чрезвы-
чайно высокой степенью рефлексогенности зоны 
оперативного вмешательства и ее обильной вас-
куляризацией. Кроме того, общая негативная 
психоэмоциональная настроенность детей к ди-
агностическим и лечебным процедурам в усло-
виях ЛОР-отделения в значительной мере за-
трудняет лечебный процесс. Недостатки местной 
анестезии очевидны: это и выраженный болевой 
синдром, и недостаточная нейровегетативная 
защита организма с достоверным ростом концен-
трации стресс-гормонов (кортизола и норадрена-
лина) в сыворотке крови, и психоэмоциональные 
расстройства, вплоть до развития вегетососуди-
стой дистонии, энуреза и общей психопатизации 
личности. 

Современные технологии в анестезиоло-
гии и хирургии позволяют снять все возражения 
против широкого использования общей анесте-
зии в детской ЛОР-хирургии. 

За период с 1997 года и по настоящее 
время в ЛОР-отделении КРУ «ДКБ» произведе-
но 10.000 оперативных вмешательств на лим-
фоглоточном кольце под общим обезболивани-
ем. Небольшая продолжительность данных опе-
раций и достаточно большой поток пациентов 
ставит перед анестезиологом помимо задач аде-
кватности и безопасности анестезии, также тре-
бования быстрого пробуждения и восстановле-
ния нормального режима пациента. 

Нами используется методика тотальной 
внутривенной анестезии пропофолом с интуба-

цией трахеи. В качестве анальгетика – фента-
нил, иногда в сочетании с промедолом, мы-
шечный релаксант – дитилин. Ввиду отсутст-
вия регистрации в Украине препаратов группы 
мидозалама для использования в детской прак-
тике, все дети получают премедикацию сиба-
зоном за 30 минут per os. Для создания предо-
перационной периферической афферентной 
блокады и соответственно как компонент по-
слеоперационной анальгезии, внутривенно вво-
дится анальгин. Экстубация проводится на 
операционном столе после восстановления 
спонтанного адекватного дыхания, рефлексов и 
достаточного мышечного тонуса, что происхо-
дит через несколько минут после прекращения 
повторных доз пропофола. Пациенты наблю-
даются еще в течении 10-15 минут, а после 
тонзиллэктомии 60-90 минут, после чего пере-
водятся в палату.  

Мы поддерживаем мнение абсолютного 
большинства зарубежных и некоторых отечест-
венных специалистов и учитывая собственный 
опыт, что ЛОР-операции на лимфоглоточном 
кольце должны проводится исключительно под 
многокомпонентной эндотрахеальной общей 
анестезией, так как: 

- операционное поле является мощной 
рефлексогенной зоной и местная анестезия не 
обеспечивает должный уровень обезболивания 
и нейровегетативной защиты организма; 

- ЛОР-органы, на которых производится 
оперативное вмешательство, тесно граничат с 
крупными артериальными и венозными сосуда-
ми, полостью черепа и орбиты, что требует фик-
сированного положения ребенка в течение дос-
таточно продолжительного времени, что невоз-
можно обеспечить только за счет местной ане-
стезии; 

- попытка дополнить местную анестезию 
внутривенной инъекцией гипнотиков без инту-
бации трахеи увеличивает риск аспирационного 
синдрома, ларингоспазма и асфиксии. 

- совместные манипуляции ЛОР-хирурга 
и анестезиолога затрудняют интраоперационное 
наблюдение за областью лица, головы и шеи, 
поэтому интубация трахеи является единствен-
ным безопасным методом свободного поддер-
жания проходимости дыхательных путей. 

Местная анестезия в детской ЛОР-
хирургии является всего лишь одной из важных 
и полезных составляющих общей анестезии. 

 
© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, Т.И. Коровайко, Н.Ш. Кубединов, А.М. Михальченко, В.В. Муранова,  
2009 
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А.Д. ГУСАКОВ, В.И. ДИДЕНКО, В.А. КАШИРИН, Д.Н. КОКОРКИН, В.В. СКОРОБОГАТЫЙ,  
А.А. ГУСАКОВА, С.Е. ИВАНОВ, Н.Г. СЛИВЮК  

(ЗАПОРОЖЬЕ, СЕВАСТОПОЛЬ, РОВНО; УКРАИНА) 

РОЛЬ И МЕСТО ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕМИНАРОВ  
В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ 

 
Имеющиеся проблемы устройства нашего 

общества существенным образом сказываются 
на организации медицинского обслуживания 
населения, на качестве подготовки медицинских 
кадров и особенно на последипломном, посто-
янном их образовании. Высочайший профес-
сионализм специалистов, который является ме-
рилом уровня развития медицины в обществе, 
непременно должен базироваться не только на 
моральных и материальных побудительных мо-
тивах, но и иметь стройную и эффективную 
схему своего профессионального роста после 
получения диплома и места работы. Подобная 
схема в недалеком прошлом была и она отлича-
лась тем, что органы здравоохранения довольно 
четко контролировали и опекали профессио-
нальный уровень подготовки своих специали-
стов через систему ВУЗов последипломной под-
готовки. Богатейший опыт клинических кафедр 
в сфере последипломного образования сохраня-
ется и по сей день, однако условия его реализа-
ции резко изменились. Прежде всего значитель-
но сокращен коечный фонд клиник, ушло в про-
шлое заполнение части коек так называемыми 
тематическими больными, отпала курация, цик-
лы усовершенствования ограничены одним ме-
сяцем учебы, к тому же учебная лечебно-
диагностическая база практически не обновля-
ется. На этом фоне с сомнительным прогрессом 
навязывается еще и болонская система обуче-
ния. Пожалуй, одним из негативных явлений в 
последипломном образовании на сегодняшний 
день является отсутствие заинтересованности 
руководства органов здравоохранения в посто-
янном профессиональном росте врача-
специалиста, а в ряде случаев даже в ограниче-
нии этого стремления. Видимо, настал период 
значительного пересмотра форм и методов по-
следипломного обучения. Конечно, довольно 
заманчивы перспективы дистанционных мето-
дов получения знаний, зачастую довольно ак-
тивно пропагандируемых. Но из-за техническо-
го несовершенства и неподготовленности уча-
стников, оторванности от «живого» объекта 
обучения эта схема вряд ли принесет много 
пользы в ближайшее время. 

Поэтому, коллектив нашей кафедры очень 
приветствует, расширяет, разрабатывает и ак-

тивно внедряет выездную систему последип-
ломного обучения как на уровне тематических 
циклов, так и на уровне предаттестационной 
подготовки с применением компьютерных тех-
нологий контроля знаний. В последнем случае 
мы имеем гораздо более объективный подход к 
оценке профессиональной подготовленности, 
т.к. решение по рекомендуемой категории при-
нимается совместно с главными специалистами 
регионов. В последние два года наш коллектив 
очень увлечен новой схемой последипломной 
подготовки - «постоянно действующими семи-
нарами». Подобный семинар рассчитан по вре-
мени до 1 года, изучается какая-то одна узкая 
тематика или раздел специальности. В совокуп-
ности должно быть часов занятий как на месяч-
ном тематическом усовершенствовании. Врач 
имеет возможность без отрыва от производства 
проработать рекомендуемую литературу, про-
консультировать «своих» больных, поучаство-
вать в клинических разборах, обзорно-
тематических лекциях, на показательных опера-
циях, перевязках, выполнении лечебно-
диагностических процедур и т.д. 

Особое место в постоянно-действующем 
семинаре отводится практическим занятиям в 
операционной типа «мастер-класс», когда пре-
подаватель демонстрирует самые совершенные 
технологии хирургического лечения больных, 
которые присланы участниками семинара и ко-
торые затем совместно наблюдаются в раннем 
послеоперационном периоде. Эти показатель-
ные операции необходимы не столько для того, 
чтобы овладеть, а для того чтобы освоить те или 
иные хирургические приемы, убедить себя и 
больных в правильности и адекватности предла-
гаемого лечения. 

Постоянно действующие семинары уже 
третий год активно проводятся в г. Севастополе 
(главный специалист Иванов С.Е.) и в г. Ровно 
(главный специалист Сливюк Н.Г.).  

Естественно, что на пути прохождения 
этих семинаров есть немало организационных и 
технических погрешностей, но они преодолимы, 
главное что мы находим взаимную заинтересо-
ванность, понимание и стремление укреплять 
связь клиники с проявляющими к нам интерес 
специалистами регионов. 

 

© А.Д. Гусаков, В.И. Диденко, В.А. Каширин, Д.Н. Кокоркин, В.В. Скоробогатый, А.А. Гусакова,  
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ПОКАЗАНИЯ К КОСТНО-МОЗГОВОЙ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ 
В САНИРУЮЩЕЙ ОТОХИРУРГИИ 

 

На сегодняшний день костно-мозговая ау-
тотрансплантация с 50% содержанием костного 
мозга при пластике послеоперационных дефек-
тов височной кости по праву может считаться 
оптимальным методом ликвидации проблем 
мастоидальной полости. Данный метод получил 
свое признание благодаря исследованием мно-
гих авторов, которые доказали высокую остео-
генетичность аутотрансплантата губчатой кости 
и костного мозга, быструю перестройку и при-
живление, пластичность и стойкость к инфекци-
ям. Данные свойства предложенного трансплан-
тата эффективны как при выполнении первич-
ной мастоидопластики, т.е. мастоидопластики, 
проводимой в ходе первого хирургического вме-
шательства на ухе в конце санирующего этапа, 
так и при вторичной мастоидопластике, пласти-
ке послеоперационного дефекта, в отдаленном 
периоде после санирующей операции. Костно-
мозговую аутотрансплантацию целесообразно 
выполнять как при закрытых, с сохранением 
задней стенки слухового канала, так и при от-
крытых, с ее удалением и последующим восста-
новлением, вариантах функционально-
реконструктивных операций.  

За 7 лет в нашей клинике было проведено 
хирургическое лечение 58 больных аттико-
антральным отитом с последующим восстанов-
лением послеоперационного дефекта губчатой 
костью и костным мозгом. Показаниями к про-
ведению метода костно-мозговой аутотранс-
плантации служили наличие большой мастои-
дальной полости, объем которой превышал объ-
ем наружного слухового прохода более чем в 2 
раза, а также наличие осложненной мастоидаль-
ной полости. Среди признаков осложненной 
мастоидальной полости наиболее часто встреча-
лись обнажение мозговых оболочек средней и 
задней черепных ям, деструкция канала лицево-
го нерва, эрозия и фистула костных стенок ам-
пулы лабиринта. Вышеперечисленные осложне-
ния послеоперационной полости височной кос-
ти хорошо известны практикующим отохирур-
гам. Зачастую они способствуют снижению ка-
чества жизни пациента за счет упорно повто-
ряющихся рецидивов хронического отита или 
выраженной вестибулярной дисфунции, и тре-
буют от врача принятия сложного решения по 
их нивелированию. 

 Еще одним усугубляющим влиянием 
большой «неблагоприятной» трепанационной 

полости височной кости является токсическое 
воздействие на внутренние структуры уха, на 
нейросенсорный аппарат с проявлением про-
грессирующей тугоухости. Применение костно-
мозговой аутотрансплантации у таких больных 
способно обеспечить благоприятное окружение 
лабиринта, тем самым улучшив питание улитки 
за счет создания дополнительного очага крове-
творения.  

Показания к костно-мозговой аутотранс-
плантации при пластике послеоперационных 
полостей могут быть расширены такими ослож-
нениями как мозговая грыжа и ликворрея, как 
следствие обнажения мозговых оболочек сред-
ней и задней черепных ям. Применение транс-
плантатов чужеродного происхождения в дан-
ной ситуации противопоказано, что делает ме-
тодику аутотрансплантации губчатой кости и 
костного мозга актуальной и востребованной. 

 Нами был выполнен тщательный анализ 
послеоперационного течения больных, пере-
несших санирующую операцию на ухе с после-
дующей пластикой послеоперационного дефек-
та височной кости костно-мозговым аутотранс-
плантатом. Обследование таких пациентов про-
водилось как в раннем, так и в отдаленном по-
слеоперационных периодах, и включало иссле-
дование слуховой функции с помощью тональ-
ной пороговой и надпороговой аудиометрии, 
регистрации коротко-латентных вызванных по-
тенциалов, изучение вестибулярной функции. 
Для определения состояния трансплантирован-
ного материала в отдаленном периоде нами 
применялся рентгенографический метод, вы-
полняемый в укладке по Шуллеру, компьютер-
ная томография и части больным гистоморфо-
логическое исследование тканей из зоны транс-
плантата.  

 Полученные результаты позволили су-
дить о методе костно-мозговой аутотрансплан-
тации как о клинически высоко эффективном 
хирургическом приеме, который позволяет дос-
тичь в отдаленном периоде стойкой санации 
очага, формирования адекватного слухового 
канала, сохранения и улучшения функций внут-
реннего уха. Ни у одного больного из 58-ми че-
ловек не наблюдалось нагноения, отторжения, 
полной резорбции аутотрансплантата. На ком-
пьютерной томограмме на месте операционного 
дефекта определялась спонгиозная ткань, напо-
минающая губчатую кость. Те больные, у кото-
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рых была выявлена значительная и тяжелая сте-
пени вестибулярной дисфункции и в последую-
щем в ходе операции выполнена пластика де-
фекта костной стенки полукружного канала 
губчатой костью и костным мозгом, в отдален-
ном послеоперационном периоде не предъявля-
ли жалоб вестибулярного характера. У 28,3 % 
больных в отдаленном периоде наблюдалось 
уменьшение порогов восприятия костно-
проведенных звуков (на 10 дБ и более) и появ-

ление у 8,6 % пациентов восприятия в области 
высокочастотных звуков (расширение диапазо-
на), утраченного в процессе заболевания.  

Таким образом, больным с обострениями 
хронического отита, имеющим большие объемы 
полостей (более 3 см3) и осложненные после-
операционные полости следует планировать 
хирургическую реконструкцию височной кости 
с использованием костно-мозговой аутотранс-
плантации. 

 
© А.А. Гусакова, А.Д. Гусаков, В.И. Диденко, 2009  
 
 
 
 
 
 

В.В. ДВОРЯНЧИКОВ, И.А. ИВАШИН, Л.С. ЦЫГАН, И.В. МАНАКОВА  
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

 МОДИФИКАЦИЯ РИНОЛОГИЧЕСКОГО ЭТАПА В СТРУКТУРЕ СИМУЛЬТАННЫХ 
РИНООТОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 

Вступление. Слуховая труба является од-
ной из важных вспомогательных структур сред-
него уха. Она выполняет роль воздуховода, ес-
тественного дренажа, а также клапана, регули-
рующего давление в среднем ухе. В связи с раз-
витием эндоскопической техники патологию 
слуховой трубы стали диагностировать чаще, и 
на современном уровне развития оторинологии 
принято мнение о непосредственной связи пато-
логии полости носа и носоглотки с развитием 
воспалительного процесса в полости среднего 
уха. Лечение длительной дисфункции слуховой 
трубы должно быть направлено на восстановле-
ние структурно-функционального единства гло-
точного устья слуховой трубы и устранение 
причин, ведущих к нарушению этого единства. 
Таким образом, одномоментное (симультанное) 
оперативное вмешательство, включающее уст-
ранение патологии со стороны полости носа, а 
также санирующее и реконструктивное воздей-
ствие на среднем ухе, является патогенетически 
корректным и оправданным. Одним из направ-
лений развития ринохирургии в аспекте симуль-
танной риноотохирургии могут являться разра-
ботка и внедрение щадящих методик, позво-
ляющих в ранние сроки восстанавливать все 
функции носа. Нами была предложена методи-
ка, модифицирующая ринологический этап в 
структуре симультанной риноотохирургии. 

Цель исследования. Изучение эффек-
тивности модифицированного ринологического 
этапа, создающего благоприятные условия для 
профилактики кровотечений и восстановления 

функций носа в ближайшем послеоперационном 
периоде, в структуре симультанных риноотохи-
рургических вмешательств. 

Материалы и методы. Нами были об-
следованы 24 больных (14 мужчин, 10 женщин) 
в возрасте от 18 до 60 лет с патологией полости 
носа, сочетавшейся с различными формами 
хронических средних отитов. Всем больным 
было проведено предоперационное и послеопе-
рационное обследование, включавшее обще-
клиническое и комплексное риноотологическое 
(осмотр, эндоскопия, риноманометрия, тимпа-
нометрия, рентгенологические методы) обсле-
дование. В исследуемой группе (14 человек) и в 
группе контроля (10 человек) всем больным бы-
ло выполнено симультанное риноотохирургиче-
ское вмешательство. Для профилактики крово-
течений больным группы контроля выполнялась 
тампонада полости носа, а больным исследуе-
мой группы – введение аутофибринового клея в 
операционные полости после подслизистой ва-
зотомии, а также между листками слизистой 
после септопластики, электоркоагуляция задних 
концов нижних носовых раковин после частич-
ной конхотомии, аргоноплазменная коагуляция 
свода носоглотки после аденотомии. Данная 
методика эффективна для профилактики крово-
течений, что позволило не выполнять тампонаду 
полости носа больным исследуемой группы. 

Результаты исследования. Применение 
модифицированного этапа ринологического ле-
чения позволило ускорить восстановление 
функций полости носа и глоточного отверстия 
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слуховой трубы. У всех больных исследуемой 
группы наблюдалась отчетливая положительная 
динамика восстановления функций носа, что 
подтверждалось данными риноманометрии на 
первые сутки после операции. Вмешательство 
на ухе (санирующий и реконструктивный этап) 
позволило создать благоприятные условия для 

нормальной дренажной функции слуховой тру-
бы. 

Выводы. Полученные результаты свиде-
тельствуют об эффективности использованных 
приемов во время ринологического этапа в 
структуре симультанных риноотохирургических 
вмешательств. 

 
© В.В. Дворянчиков, И.А. Ивашин, Л.С. Цыган, И.В. Манакова, 2009  
 
 
 
 
 

В.В. ДВОРЯНЧИКОВ, Л.С. ЦЫГАН, И.А. ИВАШИН, И.В. МАНАКОВА  
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

МАЛОИНВАЗИВНАЯ РИНОХИРУРГИЯ  
В АСПЕКТЕ СИМУЛЬТАННОЙ РИНООТОХИРУРГИИ 

 

Актуальность. Заболевания носа и носо-
глотки, ведущие к затруднению носового дыха-
ния, предрасполагают к дисфункции слуховой 
трубы. В частности, при односторнней и дву-
сторонней обструкции полости носа нарушают-
ся вентиляционная, дренажная, бароаккомода-
ционная функции слуховой трубы. Во всех слу-
чаях реактивные изменения достигают глоточ-
ного отверстия, затем распространяются на про-
свет слуховой трубы, создавая условия для раз-
вития хронического среднего отита. Одномо-
ментное выполнение оперативных вмеша-
тельств в полости носа и в полости уха позволя-
ет сократить сроки лечения, количество госпи-
тализаций, оперативных вмешательств, анесте-
зий у больных хроническим средним отитом. В 
то же время, хирургическое лечение полости 
носа временно препятствует функционирова-
нию полости носа как самостоятельного органа, 
что в значительной степени увеличивает объем 
лечения и сроки реабилитации больных хрони-
ческими средними отитами. Для улучшения 
восстановления функций полости носа нами 
была модифицирована методика ринохирурги-
ческого лечения как этапа симультанной рино-
отохирургии. 

Цель исследования. Целью исследования 
явилось изучение эффективности ринохирурги-
ческого лечения как этапа симультанной рино-
отохирургии, позволяющей создать благоприят-
ные условия для профилактики кровотечений и 
восстановления функций носа в ближайшем по-
слеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Нами были об-
следованы 20 больных (13 мужчин, 7 женщин) в 

возрасте от 18 до 60 лет с различными формами 
хронических средних отитов. Всем больным 
было проведено всестороннее предоперацион-
ное и послеоперационное обследование, вклю-
чавшее общеклиническое и комплексное рино-
отологическое исследования. Группу контроля 
составили 10 больных, пролеченных с примене-
нием симультанной риноотохирургии и тампо-
нады полости носа. Всем больным исследуемой 
группы (10 человек) во время операции выпол-
нялась подслизистая механическая дезинтегра-
ция нижних носовых раковин с последующим 
введением аутофибринового клея с целью про-
филактики кровотечений и восстановления 
функций носа в ближайшем послеоперационном 
периоде. 

Результаты. Выполнение подслизистой 
механической дезинтеграции нижних носовых 
раковин с последующим введением аутофибри-
нового клея позволило ускорить восстановление 
вентиляционной, дренажной, бароаккомодаци-
онной функций полости носа. У всех больных 
исследуемой группы наблюдалась отчетливая 
положительная динамика восстановления функ-
ций носа, так и санирующих и слухоулучшаю-
щих элементов симультанной оторинохирургии, 
что позволило в значительной степени улуч-
шить восстановление в послеоперационном пе-
риоде и уменьшить сроки лечения. 

Заключение. Полученные результаты сви-
детельствуют об эффективности применения 
модифицированной методики ринохирургиче-
ского лечения при симультанной риноотохирур-
гии. 

 
© В.В. Дворянчиков, Л.С. Цыган, И.А. Ивашин, И.В. Манакова, 2009  
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В.Р. ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПУНКЦИОННОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ  
ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ГАЙМОРИТОВ 

 

Больные с воспалительными процессами 
в околоносовых пазухах составляют около 30% 
всех госпитализированных в ЛОР-отделения и 
первое место среди них занимают пациенты с 
острыми гайморитами. 

На протяжении многих десятилетий в 
комплексном лечении их используется пункци-
онный метод. В последние годы в зарубежной и 
отечественной литературе появились сообще-
ния, что больных с острыми гайморитами, в том 
числе и гнойными, можно лечить без примене-
ния пункций. Частно практикующие врачи при-
влекают пациентов объявлениями: «Лечу гай-
мориты без пункций» и назначают больным 
большие дозы антибиотиков широкого спектра 
действия на длительные сроки от нескольких 
недель до месяца и более. Не трудно понять, 
кому выгоден этот метод лечения, но только не 
больному, какие изменения произойдут в желу-
дочно-кишечном тракте, какие возможны аллер-
гические реакции. Наконец сколько будет сто-
ить такое лечение, учитывая дороговизну лекар-
ственных препаратов, в том числе и антибиоти-
ков. С точки зрения практического врача, труд-
но представить себе, как можно санировать гай-
морову пазуху наполненную гноем только с по-
мощью антибиотиков вводимых парентерально. 
Известно, что гайморова пазуха взрослого чело-
века имеет от 5 до 35 см3, в среднем 10-15 см3. 
Такой гнойник следует расценивать как абсцесс, 
только окруженный не мягкими тканями, а ко-
стными стенками. А если это так, то золотое 
правило хирургии гласит: «абсцесс любой лока-
лизации в обязательном порядке должен быть 
вскрыт и дренирован». Именно эту цель и пре-
следует пункционный метод лечения, так как 
игла, введенная в пазуху позволяет через нее 
удалить весь гной, промыть ее растворами анти-
септиков и антибиотиков и ввести депо препа-
ратов. Через пункционное отверстие пазуха 
дренируется. Этот метод лечения позволяет со-
кратить сроки пребывания больных в стациона-

ре до 7-9 суток. За этот период больным выпол-
няются 2-3 пункции (чаще 3) через сутки. Ред-
кие случаи осложнений после пункции гаймо-
ровых пазух в виде инфильтрации мягких тка-
ней щеки при одновременном проколе медиаль-
ной и передней стенки пазух, эмфизема клет-
чатки глазницы, абсцесс орбиты, воздушная эм-
болия обусловлены недостаточной профессио-
нальной подготовкой того кто проводит пунк-
цию. На наш взгляд следует категорически за-
претить после пункции вводить в пазуху воздух 
или кислород. 

При лечении этой категории больных 
можно обойтись и производством одной пунк-
ции, когда после прокола пазухи и удаления 
гноя через иглу в полость ее вводится тонкий 
полиэтиленовый дренаж, второй конец которого 
фиксируется на щеке больного пластырем. Че-
рез него пазуха ежедневно промывается раство-
рами антисептиков и антибиотиков, при необ-
ходимости по несколько раз в сутки. Этот метод 
используется нами преимущественно у детей, у 
них для санации пазух используется и метод 
перемещения лекарственных веществ. 

Однако проведенные нами сразу после 
использования этого метода диагностические 
пункции гайморовых пазух показали, что пол-
ного удаления гноя из пазух не происходило. 

У многих больных с острыми гнойными 
гайморитами сложилось мнение, что если один 
раз произвести пункцию пазухи, то пункцион-
ное отверстие в стенке ее остается на всю 
жизнь, что способствует свободному проникно-
вению инфекции из полости носа и пазухи и 
хронизации процесса. По нашим данным эти 
отверстия закрывались самостоятельно в тече-
ние месяца. 

Мы полагаем, что в комплексном лече-
нии больных с острыми гнойными гайморита-
ми пункционный метод и в отдаленной пер-
спективе остается на вооружении оторинола-
рингологов. 

 
© В.Р. Деменков, Т.М. Приставко, 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 63

М.І. ДЕРЕВ’ЯНКО (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИЧНІ ТА ЛІКУВАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ, 
СПРОВОКОВАНОГО ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 

 

Даним повідомленням передбачається 
привернути увагу до проблеми сенсибілізуючої 
ролі важких металів (ВМ) в розвитку алергійно-
го риніту (АР). ВМ, накопичуючись в рослин-
них, харчових та побутових алергенах, можуть 
посилювати їх алергенні властивості, а в органі-
змі людини можуть модифікувати імунну відпо-
відь, спричиняючи гіперсенсибілізацію. Так до-
ведено, що 13% дорослого населення і 8% дітей 
мають алергію на нікель. ВМ можуть 
зв’язуватись з протеїнами на поверхні клітинної 
мембрани, модифікувати комплекси МНС-
пептид і індукувати Т-клітинну відповідь з боку 
СD4 та СD8 лейкоцитів. Важливо встановити 
природу патогенетичних ланок розвитку алергії 
на ВМ, розробити діагностичні тести алергії на 
ВМ та її специфічну імунотерапію. 

Серед 125 діагностичних тестів на алер-
гію, що пропонує Вінницьке підприємство 
«Імунолог» тести на алергію до ВМ відсутні. 
Водночас в літературі повідомляється про діаг-

ностику алергії на ВМ за допомогою prick- та 
pach-тестів, специфічних до ВМ IgE, визначення 
чутливості лімфоцитів до ВМ in vitro тощо. Є 
також повідомлення про розробку вакцини про-
ти нікелю та специфічну імунотерапію алергію 
до нікелю. 

Виходячи з викладеного вище розробили 
програму дослідження ролі ВМ в розвитку АР, 
яка включає: вивчення розпосвюдженості АР на 
певній території; співставлення розпосвюдже-
ності АР з даними про екологічне забруднення 
ВМ вод та ґрунтів території; скринінгове дослі-
дження концентрації ВМ у виділеннях з носа та 
у крові у хворих на АР; скринінгове досліджен-
ня концентрації ВМ у найпоширеніших рослин-
них, харчових та побутових алергенах; прове-
дення тестів in vitro на чутливості лімфоцитів до 
ВМ в реакції бластної трансформації і продукції 
цитокінів, що відповідають за алергійні реакції. 

Розробляється також питання елімінації 
важких металів з організму. 

 
© М.І. Дерев’янко, 2009 
 
 
 
 
 

С.С. ДЖЕМИЛЕВ, В.В. БОГДАНОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, В.В. ШТЫРКОВ  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

РАК НОСОГЛОТКИ. ПРИЧИНЫ ЗАПУЩЕННОСТИ 
 

Рак носоглотки (РН) относительно редко 
встречающаяся патология. Частота её составляет 
0,1-3% среди всех новообразований и до 2% среди 
злокачественных опухолей головы и шеи. Пик 
заболеваемости приходится на возрастной проме-
жуток между 30 и 50 годами. Среди мужчин забо-
леваемость в 2-4 раза выше, чем среди женщин. 

РН – специфическая опухоль, которая 
резко отличается по своему развитию, клиниче-
скому течению и лечебной тактике от других 
опухолей головы и шеи, что, в известной мере, 
обусловлено особенностями анатомического 
строения носоглотки. Такое расположение от-
ражается на клинических проявлениях опухолей 
развивающихся в полости носоглотки. Так, пер-
выми клиническими проявлениями являются 
заложенность носа, периодические кровянистые 
выделения из полости носа, снижение слуха на 
стороне поражения, появление косоглазия. Сле-

дует отметить, что перечисленные симптомы не 
являются строго специфичными для рака носо-
глотки и могут встречаться также и при других 
заболеваниях. 

Представленные данные свидетельству-
ют, что 60–84% больных к началу лечения име-
ли значительную распространенность опухоли 
(III–IV стадии). Метастазы в лимфатические 
узлы шеи определялись у 78% больных, а у 45% 
из них являлись первым признаком заболевания. 
Двустороннее поражение лимфатических узлов 
отмечено у 34% больных. Несмотря на довольно 
типичную клиническую картину заболевания, 
продолжительность периода от появления пер-
вых симптомов до установления диагноза ново-
образования колебалась от 6 до 24 мес. Только 
13,5% больных начали противоопухолевое ле-
чение в сроки до 3 мес. с момента обращения к 
врачу, а 9% – спустя 2-3 года. 
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Выявляемость РН по стадиям в АР Крым (2004-2008 гг.) 

 всего I ст II ст III ст IV ст 
2004 г. 10 2 (20%) 1 (10%) -- 7 (70%) 
2005 г. 6 -- 1 (16,6%) 4 (66,6%) 1 (16,6%) 
2006 г. 10 1 (10%) 3 (33,3%) 1 (10%) 5 (50%) 
2007 г. 8 1 (1,25%) 1 (1,25%) 2 (25%) 4 (50%) 
2008 г. 6 1 (16,6%) -- 1 (16,6%) 4 (66,6%) 

 
 
Проведенный нами анализ позволил выявить 

следующие причины поздней выявляемости РН: 
- поздняя обращаемость пациентов за ме-

дицинской помощью по различным причинам 
(пренебрежительное отношение к собственному 
здоровью, экономические трудности, использо-
вание лечебных средств нетрадиционной меди-
цины и т.д.); 

- отсутствие онкологической насторожен-
ности и, как следствие, неправильная трактовка 
врачами общей практики, невропатологами, 
отоларингологами, хирургами-стоматологами 
таких симптомов, как заложенность уха, затруд-
нение носового дыхания, носовые кровотечения, 
шейный лимфаденит, боли в шее может привес-
ти к ошибочному диагнозу и длительному без-
успешному лечению; 

- несоблюдение отоларингологами стан-
дартов сбора жалоб и анамнеза заболевания, а 

также рутинного обследования с использовани-
ем анемизации полости носа и задней риноско-
пии; 

- отсутствие на местах (ЦРБ, ГБ) у отола-
рингологов технической возможности для про-
ведения эндоскопического обследования носо-
глотки (жесткими и фиброэндоскопами); 

- длительное «скрытое» течение с мани-
фестацией в виде метастазов в лимфатические 
узлы шеи; 

- несвоевременное проведение высоко-
технологичных исследований носоглотки (КТ, 
МРТ, СКТ). 

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют, что преодоление поздней выяв-
ляемости РН может и должно быть достигнуто 
во многом путем повышения санитарной куль-
туры населения и квалификации медицинского 
персонала. 

 
© С.С. Джемилев, В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, В.В. Штырков, 2009  
 
 
 
 
 

В.В. ДИДЕНКО, А.Д. ГУСАКОВ, В.И. ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ФЛОТАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 

 

В настоящее время при выполнении под-
слизистой резекции перегородки носа одни ри-
нохирурги предпочитают классическую („ради-
кальную”) резекцию по G. Кillian, другие кон-
сервативную операцию по В.И.Воячеку, третьи 
– пользуются методом М. Cottlе в различных его 
модификациях. 

После таких операций нередко возникают 
флотации перегородки, дегенеративно-
дистрофические изменения в ее слизистой с по-
следующей перфорацией. 

В отечественной и зарубежной литерату-
ре мы не нашли данных о том, как часто и при 
каких резекциях перегородки носа возникают 
вышеуказанные осложнения, их характер и ло-
кализация, а также клинические проявления. 

Выяснение этих вопросов стало целью 
нашего исследования.  

Материалы и методы исследования. На 
протяжении последних 5 лет под нашим наблю-
дением находилось 988 больных, которым была 
произведена операция на перегородке носа в 
связи с ее деформацией. У 774 (78,3%) больных 
операция произведена, как начальный этап 
вмешательства при хронических риносинуситах, 
у 175 (17,7%) случаев при деформации перего-
родки и патологии остиомеатального комплекса, 
у 39 (4%) пациентов только при деформации 
перегородки носа с нарушений функций носа. 

В своей работе мы придерживались клас-
сификации деформаций перегородки носа по R. 
Mladinа (1997). Размеры резецированного осто-
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ва перегородки носа оценивались по длине, ши-
рине или диаметру образовавшегося послеопе-
рационного дефекта. 

Степень флотации мы определяли по мере 
отклонения перегородки и сужения общего но-
сового хода. Первая степень – сужение общего 
носового хода на треть его просвета, вторая – на 
половину, третья – полное его перекрытие с со-
прикосновением с поверхностью носовых рако-
вин. 

Флотация перегородки носа, дегенератив-
но-дистрофические процессы в слизистой и ее 
перфорация верифицировались на основе жалоб 
больных, риноскопии, исследования носового 
дыхания по Глятцелю, эндоскопии с помощью 
жестких эндоскопов фирмы К. Шторц, КТ ис-
следований, цитологического исследования пре-
печатков со слизистой, изучении микробного 
ландшафта в динамике послеоперационного пе-
риода. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Первый и второй типы деформации перегородки 
носа выявлены у 17,4% случаев, третий тип у 
24,2%, четвертый у 13,9%, пятый у 14,6%, шес-
той у 9,8%, седьмой у 20,1% пациентов. 

Резекция перегородки по G. Killian произ-
ведена у 148 (15%) больных, по В.И. Воячеку – 
у 612 (62%), по М. Cottle – у 227 (23%) случаев. 

Флотация перегородки носа наблюдалась 
после резекции хрящевой и костной части если 
длинник ее превышал 2,5-3 см, а поперечный 
размер – более 2,5. Степень флотации зависела 
не только от площади резецированного остова, 
но и локализации резекции. Так, если длинник 
дефекта остова после резекции совпадал с век-

тором потока вдыхаемого воздуха и захватывал 
хрящевую и костную часть остова то флотация 
почти всегда наблюдалась при вдохе, а при го-
ризонтальном характере дефекта, флотация воз-
никала чаще всего на выдохе через нос, что со-
ответствовало пятому типу деформации, в тоже 
время, при флотации на вдохе чаще всего она 
коррелировала третьему и седьмому типам де-
формаций. При овальной форме или прибли-
женной к кругу более 3 см в диаметре, захваты-
вавшей большую часть хряща и костной части 
перегородки носа флотация наблюдалась как 
при вдохе, так и при выдохе. 

Флотация перегородки носа выявлена у 
133 (13,5%) оперированных. При операции по 
G. Кillian она наблюдалась у 57 (38,3%), по В.И. 
Воячеку – у 23 (3,8%), по М. Cottle – у 
26(11,5%). 

Перфорация перегородки носа наступила 
через 6-38 месяцев у 51 (5,2%) больных, из них: 
у 22 (14,8%) – оперированных по G. Кillian, у 15 
(2,4%) – оперированных по В.И. Воячеку, у 14 
(6,2%) – оперированных по M. Cottle.  

Выводы: 1) послеоперационная флотация 
перегородки носа наблюдается у 13,5% случаев 
и наиболее часто она возникает после ее резек-
ции по G. Кillian, в меньшей мере – по М. Сottle 
и в незначительном количестве – по 
В.И.Воячеку; 2) флотация перегородки и ее сте-
пень зависит от объема резекции ее остова, а так 
же от локализации и напраленности резециро-
ваного участка; 3) дегенеративно-
дистрофические процессы во флотирующей пе-
регородке и возникшие вторичные ее перфора-
ции наблюдаются у 5,2% оперированных. 

 
© В.В. Диденко, А.Д. Гусаков, В.И. Диденко, 2009  
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Г.В. ЛАТИШЕВСЬКА, Л.Б. КУЦЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ, У ЯКИХ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНІ  
ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ПОРОЖНИНИ НОСА ТА БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ  

У 2002-2004 РОКАХ В УКРАЇНІ 
 

За даними канцер-реєстру, у 2002-2004 
роках в Україні виявлено 956 хворих із злоякіс-
ними новоутвореннями носа та біляносових па-
зух. Серед них 605 чоловік та 351 жінка. 

 З загальної кількості у 127 хворих 
(13,3%) захворювання виявлено у I-II стадіях; у 
291 хворого (30,4%) – у III стадії; у 278 хворих 

(29,1%) – у IV стадії; у 260 хворих (27,2%) – 
стадія не була визначена. 

 У 694 хворих (72,6%) новоутворення ло-
калізувалися у верхньощелепній пазусі, у 174 
хворих (18,2%) – у етмоїдальній пазусі. Значно 
рідше (9,2%), злоякісні новоутворення вражали 
лобну та клиновидну пазухи. 
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 Найбільш поширеною нозологічною 
одиницею в структурі визначених діагнозів є 
плоскоклітинний рак, на який припадає 442 ви-
падки (46,2%) злоякісних новоутворень та аде-
нокарцинома – у 170 випадках (17,8%). Інші 
нозологічні форми захворювання (меланома, 
гемангіоперицитома, рабдоміосаркома, нейроб-
ластома) складають 36% загалом.  Лікування 
хворих здійснювалось із застосуванням як мо-
нометодів, так і комбінованих схем. Найбільш 
застосованим було променеве лікування та його 
поєднання з хірургічним та хіміотерапевтичним 
методами. Найбільш інформативними показни-
ками ефективності терапії хворих є показники 
трьохрічного та пятирічного виживання. 

 Із 605 чоловіків зі злоякісними новоутво-
реннями носа та біляносових пазух протягом 3-х 
років вижили 22,2% ±1,8%, а із 351 жінки – 
31,2% ± 2,7%. 

 Протягом 5-ти років вижили 14,7% ± 
1,7% чоловіків і 21,5% ± 2,7% жінок відповідно. 

 В залежності від стадії захворювання, 
протягом 3-х років вижило 29,4 ±4,5% з I – II 
стадіями хвороби, 24,2% ±2,7% - з III стадією та 
17,5% ± 2,4% - із IV стадією хвороби відповідно. 
Протягом 5-ти років вижило 20,1% ±4,5% з I – II 
стадіями хвороби, 18% ± 2,7% - з III стадією 
хвороби та 7,4% ± 1,8% - з IV стадією хвороби 
відповідно. 

 Приведені дані свідчать, що стан ліку-
вання хворих із злоякісними новоутвореннями 
носа та біляносових пазух вкрай незадовільний. 
Зважаючи на недостатньо високий відсоток ви-
явлення новоутворень носа та біляносових пазух 
на ранніх стадіях захворювання, потрібен пошук 
нових інформативних методів виявлення злоякі-
сних новоутворень та вдосконалення методів їх 
лікування. 

 
© В.Я. Діхтярук, Ю.О. Сережко, В.В. Стрижак, Є.М. Цимбалюк, Н.В. Зайцева, Г.В. Латишевська,  
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А.В. ДОВЖЕНКО, И.В. ДЕДИКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА  
С СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К ПЛЕСНЕВЫМ ГРИБКАМ  

 

Респираторные микоаллергозы чрезвы-
чайно распространены, поскольку самые раз-
личные грибы могут выступать как провоци-
рующий фактор таких заболеваний как аллерги-
ческий ринит (АР) и бронхиальная астма (БА). 
Многочисленные литературные данные говорят 
о возможности индуцировать IgE-опосре-
дованную аллергию для большого количества 
микромицетов. 

С целью изучения частоты и распростра-
ненности АР на плесневые грибы (ПГ) мы про-
вели ограниченное клинико-эпидемиологичес-
кое обследование среди различных категорий 
населения Одесской области. Первый этап ис-
следования включал анкетирование. Второй 
этап – отбор контингента для верификации ди-
агноза. После проведения обеих этапов клини-
ко-эпидемиологического исследования, выясни-
лось, что АР с сенсибилизацией к различным 
группам аллергенов, в том числе и к ПГ, имеют 
202 пациента из 792 обследованных (25,51%). 96 
из 202 пациентов (47,52%) имеют АР только на 
ПГ.  

 Частота АР, вызванного ПГ у городских 
жителей значительно выше, чем среди осталь-

ных категорий населения и составляет 19,23%, 
что в 2,5 раза превышает частоту АР, вызванно-
го ПГ среди представителей общей популяции 
(Р<0,01). Среди медицинских работников также 
чаще встречается АР, вызванный ПГ. Частота 
АР, на ПГ среди данной категории населения 
составляет 13,29%, что почти в 2 раза больше, 
чем в общей популяции (Р<0,05). Среди лиц 
общей популяции частота АР, вызванного ПГ 
составила 7,4%. Несколько чаще, чем в общей 
популяции АР, вызванный ПГ встречался у сту-
дентов медицинского университета 8,65%. Од-
нако разница была не существенная (Р>0,05). 

Кроме того, для сравнения полученных 
нами данных с другими данными относительно 
АР, вызванного ПГ мы проанализировали мате-
риалы ретроспективного анализа результатов 
статистических отчетов, а также данных доку-
ментации аллергологического кабинета Одес-
ской областной поликлиники за 2000-2005 гг. 

Распространенность АР, вызванного ПГ 
2000-2001 годах составляла 1,7%, а в 2004-2005 
годах уже возросла до 8,4%, то есть в 5 раз. Со-
гласно материалам наших исследований, рас-
пространенность АР, вызванного ПГ среди всех 
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категорий обследованных составляла 12,12%. 
Таким образом, показан неуклонный рост забо-
леваемости АР с сенсибилизацией к ПГ среди 
населения. 

Выводы: 1) по клинико-анамнестическим 
данным частота АР с сенсибилизацией к раз-
личным группам аллергенов, в том числе и к ПГ 
имеют 202 пациента из 792 обследованных 
(25,51%). 96 из 202 обследованных (47,52%) 
имеют АР с изолированной сенсибилизацией к 
ПГ; 2) распространенность АР с изолированной 

сенсибилизацией к ПГ среди всех категорий 
обследованных 12,12%, что в 7 раз больше, чем 
в 2001 году и в 1,4 раза больше, чем в 2005 году; 
3) значительно чаще, чем в общей популяции 
(7,4%), АР на ПГ возникал у городских жителей 
(19,23%) и медицинских работников (13,29%) 
(при Р<0,01 и Р<0,05 соответственно). Несколь-
ко чаще (Р>0,05), чем в общей популяции, АР на 
ПГ встречался среди студентов медицинского 
университета и сельских жителей (8,65% и 
12,90% соответственно). 
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И.В. ДОЛИНА (МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА  
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Вазомоторный ринит занимает большой 
удельный вес в структуре ЛОР патологии и воз-
никает на разных сроках беременности (геста-
ции). По некоторым данным он развивается у 5–
32 % беременных женщин, по другим – у каж-
дой второй – пятой. Причинами возникновения 
данной патологии у женщин в период гестации 
являются: изменение гормонального фона, уве-
личение объема циркулирующей крови, искрив-
ление перегородки носа. Действие этих факто-
ров различно в разные периоды беременности. 
Пусковым моментом для развития вазомоторно-
го ринита может служить переохлаждение, пе-
ренесенная острая респираторная вирусная ин-
фекция, снижение артериального давления. 

Цель работы: выявить частоту возникно-
вения вазомоторного ринита в разные периоды 
гестации и определить наиболее часто встре-
чаемую патологию, сочетающуюся с вазомо-
торным ринитом. 

Материалы и методы. Под наблюдением 
находились 328 беременных женщин. Все об-
следуемые были разделены на три группы в за-
висимости от срока гестации: 7-16 недель−I 
группа, 17-26− II и 27-30− III. Все пациентки не 
имели аллергий в анамнезе и нарушений носо-
вого дыхания до наступления беременности. 
Комплекс исследования включал: сбор жалоб и 
анамнеза, исследования полости носа, опреде-
ление функционального состояния слизистой 
оболочки носа и проведение дифференциальной 
диагностики с аллергическим процессом.  

Результаты и обсуждение. Вазомотор-
ный ринит в период гестации развился у 47 

женщины из 328, что составило 14,3%. Частота 
возникновения данной патологии зависела от 
срока беременности. Наибольшее количество 
пациентов с данной патологией наблюдалось на 
сроке 7-16 недель−25пациенток(53,2%) и 27-40 
недель−19 беременных женщин(40,4%). Во вто-
рой группе вазомоторным ринитом страдало 3 
беременные женщины. При подробном анализе 
каждой группы выявлено, что в первой группе 
из 25 женщин у 6 − вазомоторный ринит соче-
тался с искривлением перегородки носа что со-
ставило 24%, с гипотонией беременных у 5 
(20%,) у одной женщины (4%) сопутствующим 
заболеванием было варикозное расширение вен. 
Не имели сопутствующей патологии 13 (52%) 
беременных женщин I группы с вазомоторным 
ринитом.  

Во второй группе вазомоторный ринит у 
одной из женщин (33,3%) сочетался с гипотони-
ей беременных и у одной (33,3%) с искривлени-
ем перегородки носа. Одна женщина II группы 
(33,3%) не имела сопутствующей патологии. 

В третьей группе женщин с патологией 
носа искривление перегородки носа отмечалось 
у 3 (15,8%), у 4 (21%) - гипотония беременных, 
у 1 (5,3%) женщины вазомоторный ринит со-
провождался артериальной гипертензией и у 1 
(5,3%) − варикозным расширением вен. Наибо-
лее часто вазомоторный ринит у женщин на 
сроке 27-40 недель гестации сочетался с гесто-
зом. Одновременное присутствие этой патоло-
гии было обнаружено у 5 (26,3%) беременных, 5 
пациенток (26,3%) этой группы не имели сопут-
ствующей заболеваний. 
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Выводы 
1. Вазомоторный ринит является частой 

патологией и встречается у 14,3% беременных 
женщин. 

2. Чаще всего вазомоторный ринит возни-
кает на сроках 7-16 недель (в 53,2% случаях) и в 
27-40 недель беременности−40,4% случаев. 

3. В период 7-16 недель вазомоторный 
ринит чаще всего сочетается с искривлением 

перегородки носа-24% случаев и гипотонией 
беременных-20% случаев. 

 4. Наиболее частое сочетание на сроке 
27-40 недель наблюдалось с гестозом 26,3% и 
гипотонией беременных (в 21% случаях).  

5. Проявления вазомоторного ринита без 
сочетания с другой патологией чаще наблюда-
лось в I группе больных (7-16 недель−52%) и 
наиболее редко в III группе−26,3%. 

 
© И.В. Долина, 2009  
 
 
 
 
 

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

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ГЕМАНГІОМАМИ ЛОР-ОРГАНІВ 
 

Гемангіоми являється доброякісними су-
динними пухлинами. Частіше виявляються в 
ранньому дитячому віці і локалізуються на різ-
них ділянках тіла, особливо на шкірі та в підшкі-
рній клітковині, рідше в слизових та підслизових 
оболонках дихальних шляхів, порожнині рота та 
інших органах. Вони виникають через надмір 
судинних включень, які мають нахил до прогре-
суючого деструктивного росту. По походженню 
більшість гемангіом відносять до вад розвитку 
кровоносних судин. Можливий спадковий та го-
рмональний фактор в ґенезі їх виникнення.  

Під нашим наглядом було 23 дітей з ге-
мангіомами ЛОР-органів віком від 2 місяців до 
7 років. Дівчат було 16 (69,6%), хлопців – 7 
(30,4%). Із них виявлено гемангіоми носа (кін-
чика, крила, спинки, порожнин) у 13, гортані – у 
3, ротоглотки – у 2, вуха (вушної раковини і 
преаурікулярних ділянок) – у 5 дітей. 

Діагноз судинної пухлини встановлював-
ся на основі даних анамнезу та огляду дитини, 
інколи виконували гістологічне дослідження. 
При гемангіомі гортані проводилось ультразву-
кове, рентгенологічне та ендоскопічне дослі-
дження. Розпізнання гемангіом зовнішних по-
кривів і видимих слизових оболонок не предста-
вляло складності. 

Клінічна симптоматика гемангіом зале-
жала від локалізації пухлини, форми, типу росту 
та її розмірів. У 13 дітей були виділені прості 
капілярні форми, у 6 кавернозні, у 3 змішані і у 
1 гілчаста. Колір гемангіом був багрово-
червоного, нерідко з синюшним відтінком, м’я-
кої консистенції, гладкі або горбисті та виступа-
ли над поверхнею шкіри чи слизової оболонки. 
Спостерігався важкий стан у дітей з гемангіо-
мою гортані. Основним симптомом підскладко-

вої гемангіоми гортані було прогресуюче утру-
днення дихання, захриплість голосу. При прямій 
ларингоскопії під голосовими складками вияв-
лено односторонньо округлої форми утворення 
– пухлину, темно-червоного кольору (у 1 синю-
шного) з рівними контурами, на широкій основі, 
при незміненій слизовій оболонці і значне зву-
ження просвіту дихальних шляхів. 

Лікування хворих проводилось в залеж-
ності від форми, розмірів і локалізації гемангіо-
ми. У 2 хворих виконано хірургічне видалення 
пухлини, у 3 використано гормональну терапію, 
у 14 – кріолікування і у 4 – комбіноване хірургі-
чне та кріовплив. Тривалість кортикостероїдної 
терапії складало 1-1,5 міс., у 2 з повторним кур-
сом лікування. У 2 дітей з підскладковою геман-
гіомою гортані проведена трахеостомія. При 
кріолікуванні гемангіом рідким азотом викорис-
товували апарат КАО-02. Кріовплив на пухлину 
проводився індивідуально дозовано, поступово і 
багаторазово. Кровотеч не було. Рецидиву пух-
линного процесу не відмічали. Спонтанного 
зникнення гемангіом ми не спостерігали. Одно-
часно призначались загальнозміцнюючі препа-
рати, комплекс вітамінів, імуномодулятори та 
природні адаптогени 

Отже, кріотерапія являється методом ви-
бору при лікуванні поверхневих гемангіом ЛОР-
органів у дітей. Метод доступний, простий, не 
травматичний, безкровний, органо- та космети-
чнозберігаючий, може проводитися як в амбула-
торних, так і в стаціонарних умовах. Кріодест-
рукція дає можливість проводити сеанси неод-
норазово в залежності від результатів лікуваль-
ного ефекту. Діти з підскладковою гемангіомою 
гортані потребують тривалого стаціонарного 
спостереження та лікування, яке включає накла-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 69

дання трахеостоми, введення кортикостероїдних 
препаратів та обережного часткового видалення 

пухлини. Прогноз при підскладковій гемангіомі 
гортані серйозний. 
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ  
ДЕЯКИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ 

 

При інфекційних захворюваннях виявля-
ються ті чи інші ураження ЛОР-органів, особли-
во верхніх дихальних шляхів. Так, при дифтерії, 
інфекційному мононуклеозі запалення слизових 
оболонок являється основним клінічним прояв-
ленням захворювання. Інколи ЛОР-симптоми 
появляються дещо раніше до маніфестації інфе-
кційного захворювання, що може сприяти більш 
ранній діагностиці. В щоденній роботі дитячий 
отоларинголог постійно зустрічається з різними 
симптомами інфекційних захворювань, тому 
знання їх являється вкрай важливим та актуаль-
ним. 

 Під нашим спостереженням було 125 ді-
тей віком від 2 до 14 років з такими інфекцій-
ними захворюваннями: кір – 10 хворих, коклюш 
– 5, скарлатина – 8, вітряна віспа – 12, епідеміч-
ний паротит – 15, краснуха – 4, менінгококова 
інфекція – 2, інфекційний мононуклеоз – 4, диф-
терія – 2, герпес звичайний – 6, кандидозна ін-
фекція – 5, ГРВІ – 52. 

 Кір починався з запалення слизової обо-
лонки верхніх дихальних шляхів, стійкої фебри-
льної температури тіла, кашлю, коньюнктивіту 
та світлобоязні. За 1-3 дні, до появи загальних 
шкірних висипів, на мягкому піднебінні появля-
лась енантема (рожево-червоні плями), а на гі-
перемійованих слизових оболонках щік – плями 
Бельського-Філатова-Копліка (сірувато-білуваті, 
величиною макового зерна, з червоним віноч-
ком навколо). 

 При коклюші були незначні катаральні 
явища верхніх дихальних шляхів. Захворювання 
супроводжувалося частим специфічним спазма-
тичним кашлем з репризами, що в двох випад-
ках було сприйнято як сторонне тіло нижніх 
дихальних шляхів. Крововиливів в слизові обо-
лонки не виявлено. 

 Для скарлатини типовою ознакою почат-
ку хвороби була ангіна (від катаральної до нек-
ротичної), висока температура тіла, а також яск-
раве почервоніння слизової оболонки стінок 
зіву, яке обривалось на границі твердого підне-

біння та висип на шкірі Наліт на мигдаликах був 
сірувато-білий, інколи поширювався на слизову 
дужок, легко знімався. У всіх хворих, крім шкі-
рних висипів, блідості носогубного трикутника, 
на 3-4 день захворювання язик набував яскраво-
червоного кольору – «малиновий язик», виявля-
лись збільшені, болючі регіональні лімфовузли. 
При скарлатині часто виникають гнійні риніти 
та ураження приносових пазух. У двох хворих 
скарлатина ускладнилась гострим середнім оти-
том з послідуючою приглухуватістю І-ІІ ст. 

 При краснусі була незначна гіперемія 
слизових оболонок ротоглотки. Виявлялась ге-
нералізована лімфоденопатія, особливо збіль-
шувались і були болючими задньо-шийні і по-
тиличні лімфовузли. 

 При вітряній віспі ще за 1-2 дні до зага-
льних, типових шкірних висипів на тілі, появля-
лись окремі везикулярні пухирці на слизових 
оболонках дихальних шляхів і порожнині рота , 
спочатку у вигляді папул, які потім формува-
лись в везикули з утворенням дрібних вогнищ 
некрозу та крововиливів. Катаральні процеси 
слизової оболонки дихальних шляхів були слабо 
виражені. 

 Для менінгококової інфекції характерним 
був рінофарингіт, почервоніння, інфільтрація 
слизової оболонки ротоглотки, зернистість зад-
ньої стінки глотки, кровоточивість з носа. Зага-
льний стан хворих був дуже важким з вираже-
ною інтоксикацією, гіпертермією та млявістю, 
адинамією. Уражень слухового аналізатора не 
виявлено. 

 При кандидозній інфекції на слизовій 
оболонці порожнин рота, глотки, особливо на 
мигдаликах, без гіперемії, був білий або білува-
то-жовтуватий наліт з нерівною поверхнею, пу-
хкий, піднімався над повехнею тканини, інколи 
зливався між собою, легко знімався. Регіональні 
лімфовузли не збільшувались. 

 При епідемічному паротиті у третини 
хворих виявлялась оталгія ще за 2-3 дні до при-
пухання слинних залоз та відчуття стороннього 
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тіла в вухах. Була гіпертермія, головні болі. Ка-
таральних процесів в дихальних шляхах не ви-
явлено. У одної дитини розвилась сенсоневра-
льна проглухуватість ІІ ст. 

Дифтерія (токсична форма) характеризу-
валась важким загальним станом, початковою 
гіпертермією, вираженою інтоксикацією, ади-
намією, слабкістю, блювотою, задишкою та 
утворенням гладких, товстих, сірувато-білого 
кольору фібринозних нальотів на гіперемійова-
них, набряклих мигдаликах, які поширювались 
за їх межі на стінки глотки і мягке піднебіння, 
язичок, були щільно повязані з прилеглими тка-
нинами, а при їх видаленні повехня кровоточи-
ла. Наліт не розтирався між шпателями. Виявля-
влявся набряк, блідість слизової оболонки під-
небіння, а також підшкірної жирової клітковини 
шиї та збільшення регіональних лімфовузлів. 
Спостерігалось ураження серцево-судинної сис-
теми, нирок Це були діти циганської національ-
ності, які мігрували і не були щеплені. 

При інфекційному мононуклеозі основним 
симптомом захворювання була ангіна та товстий 
наліт, який вкривав всю поверхню мигдаликів, 
брудного кольору, легко знімався. Була фебриль-
на температура тіла, збільшення задньо-шийних 
лімфовузлів, гепатомегалія. Виявлялись також 
петехії на слизовій оболонці порожнини рота. 

 При герпесі звичайному на гіперемійова-
ній слизовій оболонці порожнини рота, мигда-

ликах та інших частинах тіла спостерігалась 
група дрібних червонуватих пухирців, які через 
1-2 дні тріскалися з утворенням болючих ерозій. 
Регіональні лімфовузли збільшувалися, були 
болючими. 

При ГРВІ переважало ураження слизової 
оболонки верхніх дихальних шляхів, поскільки 
вона була вхідними воротами в організмі дити-
ни для адгезії патогенної мікрофлори. Клінічна 
картина ГРВІ характеризувалась високою тем-
пературою тіла, інтоксикацією різного ступеня, 
затрудненням носового дихання та гіперемією, 
набряком інколи з крововиливами в слизову 
оболонку дихальних шляхів, мягке піднебіння, 
стінки зіву. Симптоми хвороби дещо різнилися 
при грипі, парагрипі, аденовірусній, РС- та ри-
новірусній інфекції. В багатьох випадках ГРВІ 
ускладнювалась отитом, ангіною, синуситом, 
ларингітом та носовими кровотечами, особливо 
при грипі. 

В діагностиці інфекційних захворювань 
використовували необхідні лабораторні дослі-
дження. 

Отже, своєчасна діагностика інфекційних 
захворювань дозволяє правильно призначити та 
виконати етіопатогенетичне лікування, одноча-
сно попередити розповсюдження хвороби та 
уникнути можливого розвитку ускладнень, що 
приводить до більш швидкого та повного оду-
жання дитини. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2009 
 
 
 
 

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

ЗНАЧЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
В ДІАГНОСТИЦІ ХІМІЧНИХ ОПІКІВ СТРАВОХОДУ У ДІТЕЙ 

 

Хімічні опіки стравоходу у дітей продо-
вжують часто зустрічатися. Цьому сприяє ши-
роке використання в побуті препаратів хімії та 
знижена настороженість батьків і дітей. Не-
своєчасне звернення за медичною допомогою, 
а часом неповне або недостатньо кваліфікова-
не обстеження і лікування хворих приводить 
до розвитку післяопікового стійкого рубцево-
го звуження стравоходу з відповідними нас-
лідками. Діагностика хімічних травм страво-
ходу основується на даних анамнезу, клінічній 
картині захворювання та додаткових методів 
дослідження. Існують різноманітні методи 
лікування, що вказує на актуальність даної 
проблеми. 

Метою нашого дослідження являлось ви-
вчення даних ендоскопічного обстеження стра-
воходу при його хімічних опіках та вибір най-
більш раціонального методу лікування. 

Під нашим спостереженням за 1979-2008 
рр в ЛОР-відділенні ОДЛ було 378 дітей з хімі-
чними опіками стравоходу в гострій стадії за-
хворювання і 23 хворих із стійко сформованими 
рубцевими стриктурами. Дівчат було 189, хлоп-
ців – 212. Частіше травми були виявлені в віці 
від 2 до 10 років і викликані в основному луж-
ними хімічними речовинами (64,2%), рідше – 
кислотами. 

Клінічна картина гострої стадії захворю-
вання була типовою для опіку і отруєння при 
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проникненні корозивного агента в організм ди-
тини (підвищена салівація, неспокій, збудли-
вість, повна відмова від вживання їжі та пиття, 
періодичне блювання, гіпертермія) Хворі скар-
жилися на сильну біль при ковтанні і за груди-
ною, інколи в шлунку. В ротовій порожнині ви-
являлася вогнищево чи дифузно гіперемія сли-
зової оболонки, її набряк та наявність фібриноз-
них нальотів. Часом було ураження губ та інших 
ділянок тіла. У декількох хворих були явища 
ларингіту. При рубцевому звуженні стравоходу 
спостерігалося значне затруднення приймання 
їжі, часте її зригування чи вибльовування зразу 
після їди, схуднення дитини. 

В залежності від клінічних проявів і да-
них ендоскопічного дослідження була виділена 
легка, середня і важка форма захворювання. 

Всім хворим, в залежності від важкості, 
стадії, характеру хімічної травми, в кінці 1-го чи 
на 2-му тижні захворювання, проводилася під-
наркозна езофагоскопія для візуального визна-
чення характеру запального процесу в страво-
ході, стан його слизової, наявність ерозування. 
Одночасно виясняли стан стінок зіву, глотки, 
входу в гортань, устья стравоходу. Останнім 
часом для більш детальної візуалізації страво-
ходу використовується фіброезофагогастроско-
пія, що дозволяє краще оглянути зони ураження 
та провести контроль за лікуванням. В процесі 
обстеження враховувався стан функціональної 
анорексії чи дисфагії та механічної непрохідно-
сті стравоходу, ступінь звуження, локалізація 
стриктури, її протяжність, кількість, форма, су-
прастинотичне розширення і застійний езофагіт, 
наявність ускладнень – дивертикулів, нориць 
тощо. У 10 дітей просвіт стравоходу в ділянці 

звуження був менше 5 мм (непрохідність 11 – 
111 ст), у інших – від 5 до 10 мм. В гострому 
періоді захворювання виявляли виражену гіпер-
емію, фібринозний наліт, відторгнуту некротич-
ну тканину, контактну кровоточивість слизової 
оболонки, розвиток ерозування чи утворення 
язв, запальних інфільтратів, розростання грану-
ляційної тканини тощо. У хворих з рубцевим 
звуженням спочатку виконували контрасну рен-
тгенографію стравоходу в 2-х проекціях на якій 
виявлялося супрастенотичне звуження, його 
протяжність, форма, локалізація тощо. Всім 
хворим з хімічними опіками стравоходу прово-
дилося комплексне медикаментозне лікування з 
врахуванням загальних клінічних проявів захво-
рювання, ступеня і характеру уражень, даних 
ендоскопії та ощадливе, індивідуально виваже-
не, механічне розтягування просвіту стравоходу 
з допомогою бужів необхідного розміру. Конт-
рольне ендоскопічне дослідження стравоходу 
проводилося в динаміці в процесі лікування і 
через 2-3 міс. після його закінчення. Ми корис-
туємося гнучким оптичним ендоскопом фірми 
«OLYMPUS» із спеціальною відеосистемою. 
Результати ендоскопічного дослідження доку-
ментуються письмово чи наглядно в вигляді 
схем-зарисовок, фотографій і відеоопису. 

Таким чином, використання ендоскопіч-
ного дослідження стравоходу дозволяє вибрати 
найбільш правильний підхід в плані тактики 
лікування дітей, як з гострими, так і з рубцеви-
ми його звуженнями, врахувати характер пато-
логічного процесу, визначити його локаліза-
цію, попередити можливість розвитку важких 
ускладнень та добитися повного одужання 
хворих. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2009 
 
 
 
 
 

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

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ МУКОЦЕЛЕ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ 
 

Мукоцеле – кістоподібне розтягнення при-
носових пазух, відноситься до рідкісних захво-
рювань дитячого віку. Воно характеризується 
закриттям вивідних отворів приносових пазух та 
накопиченням в них патологічного вмісту (тягу-
чого слизу, жовтуватого кольору). По даних бі-
льшості авторів, мукоцеле розвивається в резуль-
таті травми лицевого скелету, запальних процесів 
та аномалій розвитку вивідних отворів пазух. 

Під нашим наглядом за 1979-2009 рр було 
4 дітей віком від 10 до13 років. Всі хворі були 
дівчата. Двоє дітей вказували на отримання 
травм обличчя під час заняття спортом, інші – 
заперечували травми. 

Клінічно мукоцеле у трьох дітей проявля-
лось головним болем, сльозотечею, відчуттям 
тиску в підорбітальній ділянці, значним утруд-
ненням або повною відсутністю носового ди-
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хання на стороні ураження та наявністю пух-
линного утворення в порожнині носа. В одної 
дитини було випинання нижньої стінки лобної 
пазухи, обмеження рухомості очного яблука, 
відхилення його вниз і назовні. У всіх дітей за-
хворювання тривалий час протікало безсимпто-
мно. 

При ЛОР-огляді порожнина носа була 
обтурована пружним утворенням, блідо-
розового кольору, гладкої поверхні. Протилеж-
на порожнина носа була звужена за рахунок 
випинання перегородки. Інші ЛОР-органи були 
в нормі. 

На рентгенограмах приносових пазух ви-
явлено зниження прозорості і розширення вех-
ньощелепної пазухи та клітин решіткової кістки 
в сторону носа, утворюючи одну велику порож-
нину. Медіальна кісткова стінка не визначалась 
через її стончення. Лобна пазуха (одна дитина) 
також була затемнена та розширена в сторону 
орбіти. При пункції пухлинного утворення аспі-
ровано більше 30 мл желеподібної, вязкої ріди-
ни, жовто-сірого кольору. В двох дітей в порож-
нину введено йодоліпол і виконана контрасна 
рентгенографія приносових пазух в двох проек-
ціях, на яких виявлено гомогенне затемнення, 
що розповсюджувалося на всю половину поро-

жнини носа і проекцію верхньощелепної пазухи 
та решіткової кістки. Перегородка носа відхиле-
на медіально. В інших двох випадках проведена 
КТ, де також виявлені подібні зміни. 

При цитологічному дослідженні вмісту 
мукоцеле виявлено кристали холестерину, му-
цин, жир, клітини епітелію та поодинокі лейко-
цити. Мікрофлора не виявлена. 

Всім дітям проведено хірургічне втручан-
ня під загальним знеболенням, у 3-х ендоназа-
льна гаймороетмоідотомія, у 1 фронтотомія. 
При цьому встановлено, що медіальна стінка 
верхньощелепної пазухи і клітин решіткового 
лабіринту значно виступала в порожнину носа і 
була стончена до 1 мм. При мукоцеле лобної 
пазухи видалена її нижня стінка і проведено 
сполучення з порожниною носа. Утворені пато-
логічним процесом загальні порожнини були 
великих розмірів. Післяопераційний період про-
тікав без ускладнень Всі хворі одужали. При 
контрольному огляді через 3 і 5 років патології 
ЛОР-органів не виявлено. 

Отже, в діагностиці мукоцеле приносових 
пазух важливе значення має рентгенологічне 
обстеження та додаткове пункційне досліджен-
ня. Хворі підлягають хірургічному втручанню 
для повного одужання. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2009 
 
 
 
 
 

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

ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ В 
КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ РИНОСИНУСИТАМИ 

 

Запальні захворювання носа і приносових 
пазух являється найбільш розповсюдженою па-
тологією ЛОР-органів у дітей різних вікових 
групах. Щорічно кількість синуситів збільшу-
ється на 1,5-2%, а хронізація процесу відбува-
ється в 10-15% випадках (С.З. Пискунов, 1994; 
Д.І. Заболотний, 1999; Ю.В. Мітін, 2001; С.Б. 
Безшапочний, В.В. Лобурец, 2002). Це повязано 
з частими респіраторно-вірусними інфекціями, 
зниженням специфічної і неспецифічної резис-
тентності організму дітей, підвищенням алергі-
чного фону, вірулентністю патогенної флори та 
стійкістю штамів через безконтрольне і необду-
мане використання антибіотиків, а також анато-
мічними порушеннями носового дихання, погі-
ршенням екологічних умов і рядом інших фак-
торів. 

Актуальним завданням являється пошук 
та використання нових ефективних методів лі-
кування даної патології. 

Мета дослідження - вивчення ефектив-
ності використання лазерного опромінення в 
комплексному лікуванню хворих дітей з хроніч-
ними риносинуситами. 

Матеріали та методи. Під нашим спо-
стереженням знаходилося 76 дітей з хронічними 
риносинуситами віком від 5 до 15 років (дівчат -
34, хлопців – 42), давністю захворювання від 2 
до 5 років, які перебували на лікуванні в ЛОР-
відділенні ОДЛ.  

Діагноз захворювання встановлювався на 
підставі скарг хворих, анамнезу, риноскопії, да-
них рентгенографії, комп’ютерної томографії, 
загальноклінічних лабораторних досліджень, В 
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сумнівних випадках проводилася діагностична 
пункція верхньощелепної пазухи. Показовим 
було те, що у 14 (18,4%) випадках рентгенологі-
чні дані не відповідали результатам, отриманих 
при пункції. 

У всіх дітей були ознаки загострення хро-
нічного риносинуситу. Основними скаргами 
були періодичні головні болі в лобній ділянці, 
утруднене носове дихання, виділення з носа, 
інколи підвищення температури тіла та загальна 
слабкість. З порожнин носа висівались переваж-
но Staph. aureus, Staph. pneumonia, Str. pyogenus. 
Всі хворі були розділені на дві групи, які не від-
різнялися за віком, перебігом та тяжкістю за-
хворювання і отримували традиційне комплекс-
не медикаментозне лікування, яке включало в 
себе антибактеріальні препарати, місцеві та за-
гальні деконгестанти, десенсибілізуючі, несте-
роїдні протизапальні засоби, муколітики, про-
мивання порожнин носа по Проетцу розчинами 
антисептиків, використання гомеопатичних 
препаратів, вітамінів, рідко пункції та фізіоте-
рапевтичні процедури. В основній групі (56 ді-
тей) хворим додатково проводилося лазерне ен-
доназальне опромінення. Інші діти (20) складали 
контрольну групу. Для проведення лазерного 
опромінення порожнин носа ми використовува-
ли багатофункціональний лазерний фізіотерапе-
втичний апарат МЛФС -3 в безперервному ни-
зькоенергетичному режимі інфрачервоного ви-
промінювання, довжиною хвилі 0,89 мкм, сере-
дньою потужністю 50 мВт. Процедури викону-
валися щоденно по 3 хв. Курс лікування складав 
10 сеансів. Науково доведено, що лазерне опро-
мінення має протизапальну, протинабрякову, 
знеболюючу, бактеріостатичну і бактеріоцидну, 
десенсибілізуючу, імунномоделюючу, антиок-
сидантну, регенеративну, вегетотропну дію, по-
кращує місцеву мікроциркуляцію крові, активі-
зує метаболічні процеси в тканинах, відновлює 
провідність нервових волокон та інше. 

 Результати дослідження та їх обгово-
рення. В процесі обстеження встановлено, що у 

31(40,8%) дитини було ураження верхньощеле-
пних пазух (одно чи двобічне), у 20 (26,3%) – 
гратчастого лабіринту, у 9 (11,8%) – лобної, у 5 
(6,6%) – основної. У 6 (7,9%) хворих був гемі-
синусит, у 5 (6,6%) – пансинусит. Критеріями 
ефективності лікування були дані риноскопії – 
стан слизової оболонки порожнин носа, кіль-
кість виділень, функція носового дихання, дані 
рентгенографії приносових пазух, а також суб-
єктивні відчуття хворих. Результати лікування 
оцінювалися по шкалі «повне одужання», «по-
кращення», «без перемін» і «погіршення». Порі-
внюючи симптоматику захворювання у дітей 
основної та контрольної груп спостерігалася 
більш швидка та більш виражена тенденція ефе-
ктивності лікування при використанні в компле-
ксній терапії лазерного опромінення. В групі 
дітей, які отримували лазеротерапію, клінічне 
покращення виявлялося уже на 3-4 день від по-
чатку лікування, покращувався загальний стан, 
зникали головні болі, гіперемія, набряк слизової 
оболонки носа, відновлювалося носове дихання, 
значно зменшувалося виділення з носа, в той 
час як в контрольній групі загальне покращення 
наступали лише на 6-7 добу, реактивні явища в 
порожнинах носа зберігалися. При виписуванні 
хворих із стаціонару у дітей основної групи від-
новилися всі функціональні показники носа, 
ефективність лікування складала 94,3%, в конт-
рольній групі – 78,5%. Катамнестичне спосте-
реженнями за хворими на протязі 6 місяців ви-
явило рецидив захворювання в основній групі у 
7,1%, через 1 рік – у 10,7%, в контрольній – у 
35,0% і 45,0 випадках. 

Висновки 
В результаті проведеного нами дослі-

дження встановлено, що використання лазеро-
терапії в комплексному лікуванні дітей з хроні-
чними риносинуситами дає високу клінічну 
ефективність, сприяє попередженню рецидивів 
захворювання, добре переноситься, не викликає 
побічних явищ та веде до повного одужання 
хворих. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2009 
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В.Н. ЖАКОВА, В.А. ШАМЕНКО, Т.Н. МАТВЕЙШИНА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАБЛЮДЕНИЯ НЕЙРОБЛАСТОМЫ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В настоящее время особенно актуальной 
является проблема диагностики и лечения эсте-
зионейробластомы. В связи с отсутствием пато-
гномоничных симптомов и стертостью клиники, 
диагностика нейроэпителиомы на ранних стади-
ях затруднена. В связи с вышесказанным актуа-
льным является приведение клинического слу-
чая наблюдения нейробластомы в детском воз-
расте. 

Эстезионейробластома (нейроэпителиома 
обонятельного нерва, ольфакторная нейроблас-
тома) – злокачественная опухоль, происходящая 
из обонятельного нейроэпителия и имеющая 
недифференцированные нейроэктодермальные 
структуры. По морфологическому строению 
выделяют три типа ольфакторной нейробласто-
мы: эстезионейробластому, эстезионейроцитому 
и эстезионейроэпителиому. Опухоль быстро 
прорастает в придаточные пазухи носа, орбиту, 
основание черепа, лобную долю головного моз-
га, метастазирует в лимфатические узлы шеи, 
средостение, легкие, плевру, кости. 

В зависимости от путей распространения 
эстезионейробластомы выделяют клинико-
анатомические варианты: ринологический (рас-
пространение опухоли на передние и средние 
клетки решетчатого лабиринта, в глазницу, вер-
хнечелюстную пазуху, полость носа), носогло-
точный (распространение опухоли на задние 
клетки решетчатого лабиринта, в хоану, носо-
глотку), неврологический (распространение 
опухоли на основание черепа). 

К нам в клинику поступил больной Ш., 10 
лет, с жалобами на затруднение дыхания через 
правый и левый носовой ход, гнойные выделе-
ния из носа, головные боли, экзофтальм слева. 

Согласно данным анамнеза больной на-
ходился на лечении в ЛОР-отделении ЦРБ в те-
чение недели. За время проведенного лечения 
динамика отрицательная, появился экзофтальм. 
При проведении полипозиционного КТ обнару-
жено резкое снижение воздушности всех около-
носовых пазух слева и наличие в полости носа 

округлого образования, оттесняющего перего-
родку вправо и проникающее в полость левой 
верхнечелюстной пазухи с нарушением и де-
струкцией костной ткани решетчатого лабирин-
та слева; орбиты слева, левых носовых ходов; 
медиальной стенке левой верхнечелюстной па-
зухи. С предварительным диагнозом новообра-
зование полости носа; хронический синусит, 
больной переведен для дальнейшего лечения в 
областное детское ЛОР-отделение. 

При внешнем осмотре на момент поступ-
ления отмечается экзофтальм слева. Риноскопи-
чески выявляется «+»-ткань в области среднего 
носового хода слева. Рентгенографически опре-
деляется снижение воздушности левой верхне-
челюстной пазухи, носовые ходы резко сужены. 
С целью верификации диагноза больному про-
ведена левостороння гемисинусотомия (гаймо-
роэтмоидотомия по Виклеру) с интраопераци-
онной биопсией. 

Согласно патогистологическому заклю-
чению, в биоптате обнаружены признаки нейро-
бластомы с инфильтрацией подлежащих тканей. 

В послеоперационном периоде состояние 
больного соответствовало тяжести перенесен-
ной операции. За время нахождения в клинике 
состояние прогрессивно не ухудшалось, отме-
чалось лишь нарастание экзофтальма без при-
сутствия глазной симптоматики. Больной выпи-
сан на 7-е сутки после операции в удовлетвори-
тельном состоянии. Для дальнейшего лечения 
направлен в онкологический диспансер. 

Больным с диагнозом эстезонейробласто-
ма показано пожизненное наблюдение. Общая 
выживаемость составляет 67% согласно данным 
Российской ассоциации ЛОР-педиатров. На 
Украине этот показатель составляет около 30%. 
После окончания лечения рекомендовано на-
блюдение онколога, оториноларинголога. 

Таким образом, раннее выявление и свое-
временное лечение способствует увеличению 
процента общей выживаемости детей с диагно-
зом эстезионейробластома. 

 
© В.Н. Жакова, В.А. Шаменко, Т.Н. Матвейшина, 2009  
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРАПА 
 

Современное состояние экосферы харак-
теризуется возрастающими психоэмоциональ-
ными нагрузками, стрессами ожидания, напря-
жения, которые в сочетании с неблагоприятны-
ми факторами внешней среды способствуют 
нарушение ритма сна с развитием более или 
менее выраженного храпа и апноэ во сне. Это 
приводит к снижению работоспособности паци-
ентов, развитию у них невротических состоя-
ний.  

Кроме того, при этом возникают наруше-
ния кислотно-щелочного баланса, что способст-
вует каскадному процессу расстройств отдель-
ных звеньев и систем организма.  

К настоящему времени разработана сис-
тема консервативных и хирургических методов 
лечения храпа и апноэ во сне.  

Основные элементы хирургического ле-
чения связаны с ликвидацией обструкции в раз-
личных отделах верхних дыхательных путей: на 
уровне полости носа, в носо- и ротоглотки, а 
также гортаноглотки.  

Использование лазерных технологий по-
зволило достигнуть значительного повышения 
эффективности в устранения храпа и апноэ во 
сне.  

Среди большого набора имеющихся ме-
тодов коррекции нарушения функции небной 
занавески и глоточного мышечного кольца дос-
таточно широкое распространение получили 
такие методы хирургического лечения, как па-
латофарингопластика, увулопластика и палато-
тонзиллопластика. Данные методы лечения мо-
гут включать в себя, как этап операции, также и 
тонзилэктомию. Целесообразность ее выполне-
ния зависит от выраженности местных воспали-
тельных процессов и характера его воздействия 

на мышечно-рефлекторный аппарат ротоглотки 
и, в частности, на релаксацию небной занавески. 
Последняя является одним из элементов, участ-
вующих в формировании физического субстрата 
храпа.  

В связи с этим, в клинике ЛОР-болезней 
ХНМУ за последние 15 лет было выполнено 86 
операций по устранению храпа и апноэ во сне. 
С 2004 года все операции проводились с исполь-
зованием лазерных технологий на лазерной ус-
тановке «Лазермед». Характер проводимых 
оперативных вмешательств позволил выделить 
следующие группы: 

1. Удаление (иссечение) гипертрофиро-
ванных, гиперплазированных или релаксиро-
ванных участков ротоглотки; 

2. Точечное или линейное лазерное коа-
гулирование прблемных зон мягкого неба и 
язычка с формированием вторичного фиброзно-
го уплотняющего и фиксирующего каркаса. 

3. Удаление отдельных зон или структур 
рото- или носоглотки (язычка, небных минда-
лин). 

Оценка эффективности выполненных 
оперативных вмешательств производилась как 
на основании устранения местных симптомов 
храпа во сне, так и исчезновения или уменьше-
ния интенсивности общесоматических проявле-
ний (нормализация сна, восстановление его глу-
бины, исчезновение дневной дремоты, нормали-
зация артериального давления). 

Использование данных методик позволи-
ло у 47 больных (53%) полностью устранить 
явления апноэ во сне, 35 (39%) значительно 
уменьшить проявления храпа и 6 (8%) пациен-
тов достигнуть удовлетворительного клиниче-
ского эффекта. 

 
© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, 2009 
 
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТОТРАНСПЛАНТАНТОВ  
ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ НАРУЖНОГО НОСА 

 

При деформациях наружного носа, тре-
бующих восполнения дефектов тканей, хирург 
всегда сталкивается с проблемой выбора транс-
плантационного материала. Наиболее опти-

мальными трансплантантами, по нашему мне-
нию, являются аутоткани. Разными авторами 
предложены для ринопластики хрящ носовой 
перегородки, сектор ушной раковины, передняя 
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грань большеберцовой кости, ткань, извлечен-
ная из гребня тазобедренной кости, ребра. Все 
эти образцы, как и их извлечение у пациентов 
имеют свои достоинства и недостатки: малый 
объем тканей, нанесение дополнительной трав-
мы пациенту, возможность развития послеопе-
рационных осложнений в области взятия мате-
риала и другие. 

Этот вопрос с учетом всех особенностей 
решается в каждом конкретном случае индиви-
дуально. При больших костных дефектах на-
ружного носа мы берем материал из ребра паци-
ента. Это обеспечивает нам достаточный в лю-
бом случае объем используемого трансплантан-
та, возможность забора как хрящевой, так и ко-
стной ткани (или и то и другое), отсутствие по-
слеоперационных осложнений. Для проведения 
оперативного вмешательства на грудной клетке 
в области реберного сочленения 6-8 ребер нами 
предложено новое долото, имеющее оптималь-
ную геометрию и дизайн. 

В ЛОР-клинике ХНМУ нами проведено в 
течение 5 лет 29 подобных операций. При этом 

разрез кожи до 10 см производится по нижнему 
краю реберной дуги. Подкожная клетчатка и 
мышцы послойно рассекались. Надхрящница 
разрезалась одним продольным разрезом и по 
краям его двумя поперечными. Образованные 
листки разъединялись. С помощью долота из-
влекался реберный фрагмент необходимой дли-
ны и толщины. Надхрящница ушивалась. Швы 
на мышцы, подкожную клетчатку, кожу. Перед 
аутотрансплантацией завершалось моделирова-
ние по поверхности костного дефекта. В после-
операционном периоде больные получали про-
тивовоспалительную, дегидратационную, сим-
птоматическую терапию. Осложнений во время 
операций и в катамнезе не наблюдалось. После-
операционный рубец выглядел удовлетвори-
тельно и не причинял психологических страда-
ний пациентам.  

Таким образом, наш опыт извлечения ре-
берного аутотрансплантанта у пациентов при 
деформациях наружного носа может быть реко-
мендован для практического здравоохранения 
как метод выбора. 

 
© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, 2009 
 
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, Ю.М. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОМ ФАРИНГИТЕ  
И ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

 

В патогенезе хронических фарингитов 
значительную роль играет состояние местного 
иммунитета (Д.И. Заболотный и соавт., 2003; 
В.В. Кіщук та співавт., 2005). Характер ответ-
ных иммунных реакций глотки обусловлен, как 
раздражающими факторами внешней среды, так 
и системными патологическими процессами 
организма (М.С. Плужников, 2006). Среди по-
следних, заслуживают особое внимание рециди-
вирующие патологические рефлюксы содержи-
мого желудка в пищевод и глотку, способст-
вующие развитию гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни (ГЭРБ).  

В задачи нашего исследования входило 
изучение состояния местного иммунитета при 
хроническом гипертрофическом фарингите 
(ХГФ) в зависимости от наличия гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни с определением 
следующих показателей: sIgA, IL-1β, IL-8. 

Под нашим наблюдением находился 51 
пациент с ХГФ на фоне ГЭРБ и без патологиче-

ских проявлений со стороны желудочно-
кишечного тракта. Больным проводилась ком-
плексная терапия, включающая одномоментное 
лечение гастроэнтерологической патологии и 
локального фарингеального очага поражения, а 
также изолированная санация хронического фа-
рингита. 

В результате наших исследований выяв-
лен положительный клинический эффект от 
проводимого лечения. Так, при комбинирован-
ной терапии было установлено достоверное 
уменьшение уровня s Ig A в 1,6 раз в сравнении 
с начальными данными. В то же время, прове-
дение изолированной терапии оказало менее 
выраженный эффект, сопровождаясь снижением 
секреторной формы иммуноглобулина в 1,2 раза 
по отношению к исходному уровню.  

Исследование уровня интерлейкина-1β и -8 
в ротоглоточном секрете больных ХГФ с ГЭРБ 
после комплексного лечения также выявило 
уменьшение их концентрации и приближение по-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 77

казателей к контрольным величинам клинически 
здоровых лиц. Наблюдалось достоверное пониже-
ние их концентрации относительно показателей 
до лечения почти в 1,7 и 1,5 раза соответственно. 
При лечении только воспалительного очага в 
глотке данные изменения были менее значимыми, 
составляя для IL-1β и IL-8 в 1,2 и 1,3 раза соответ-
ственно. При изолированной же форме ХГФ на-
блюдалась нормализация всех показателей.  

Таким образом, проведенные исследова-
ния показателей местного иммунитета после 
применения различных схем лечения пациентов 

с хроническим гипертрофическим фарингитом 
на фоне гастроэзофагальной рефлюксной болез-
ни выявили наиболее существенные изменения 
при комплексном лечении с использованием 
антисекреторных препаратов у пациентов с 
ХГФ на фоне ГЭРБ. 

При монотерапии рефлюкс-
ассоциированной формы фарингита, без учета 
лечения агрессивного кислотно-щелочного за-
броса в ротоглотку, отмечалась менее выражен-
ная достоверная динамика нормализации пока-
зателей секреторного иммунитета. 

 
© А.С. Журавлев, Ю.М. Калашник, 2009 
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК, Е.В. ДЕМИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКССУДАТИВНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ 
 

В настоящее время наметилась четкая 
тенденция к значительному увеличению случаев 
экссудативных средних отитов в оториноларин-
гологической практике. Этому способствует 
изменение условий экологической ситуации, 
снижение местного и системного иммунитета 
организма пациентов и другие. 

Установление диагноза заболевания осно-
вывается на жалобах больных (чувство зало-
женности, переливания жидкости в ухе), данных 
аудиометрии и импедансометрии (кондуктив-
ный тип нарушения слуха, тип В при тимпано-
метрии, отсутствие акустических рефлексов). 

В ЛОР-клинике ХНМУ нами обследованы 
и подвергнуты комплексному лечению 64 чело-
века (68 ушей) с экссудативными средними оти-
тами. При обследовании ЛОР-органов у них вы-
явлено выпячивание и помутнение барабанной 
перепонки в пораженном ухе. Все отмечали ту-
гоухость в различной степени выраженности. 
При аудиометрии имел место костно-
воздушный разрыв до 30-35 дБ, снижение под-
вижности барабанной перепонки при тимпано-
метрии. 

В качестве комплексного лечения все 
больные подверглись на первом этапе тимпано-
томии с помощью хирургического лазера «Ла-
зермед» режим роботы: постоянный, экспозиция 
1-2 сек, до появления жидкости. Перфорация 
формировалась в типичном месте, края ее были 
слегка обуглены. Эта методика избавляла хи-
рурга от установления шунта, а пациента от его 
приобретения. Такое перфоративное отверстие 

носило стойкий характер и закрывалось лишь на 
10-14-й день после операции соединительнот-
канным рубцом. 

В послеоперационном периоде больные 
получали в наружный слуховой проход капли 
Отофа фирмы «Фик медикал» по 3-5 капель 3 
раза в день. Действующим агентом в составе 
этих капель является рифампицин, который 
особенно активен в отношении грамположи-
тельных микроорганизмов (стафилококки, 
стрептококки). Механизм положительного дей-
ствия рифампицина основан на образовании 
стабильного комплекса с ДНК-зависимой РНК-
полимеразой. Кроме того, больные получали 
сосудосуживающие капли в нос в течение 7 
дней, десенсибилизирующую терапию. 

Такое комплексное лечение способство-
вало быстрой элиминации патологического оча-
га в среднем ухе, что проявлялось снижением 
заложенности уха с восстановлением слуховой 
функции. 

Наблюдением за больными в катамнезе на 
протяжении 1 года установлено, что рецидив 
заболевания возник лишь у 9 лиц (15%), кото-
рые имели сопутствующие заболевания в полос-
ти носа (искривление носовой перегородки, по-
липозный этмоидит). 

Таким образом, комплексное лечение 
больных хроническим экссудативным средним 
отитом с использованием хирургического лазера 
и отофа представляется перспективным и может 
быть рекомендовано практическому здраво-
охранению как метод выбора. 

 
© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, Е.В. Демина, 2009 
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК, М.Н. ПУСТОВАЛОВА, И.В. КРЫЛОВА  
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТОЧКИ АКУПУНКТУРЫ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДИСФОНИЙ 

 

Лечение голосовых дисфункций является 
актуальной проблемой современной оторинола-
рингологии. Используемые при этом медика-
ментозные схемы лечения не всегда дают же-
лаемый результат. 

В клинике ЛОР-болезней ХНМУ широко 
используется методика воздействия лазером на 
точки акупунктуры в лечении данной патоло-
гии. Использовался лазерный аппарат ЛГ-75. За 
период с марта 2008 г. по январь 2009 года в 
ЛОР-отделении ОКБ пролечено 86 человек с 
заболеваниями голосового аппарата, сопровож-
дающимися потерей голоса, носящей функцио-
нальный характер. Давность заболевания коле-
балась от 1 месяца до 2-4 лет.  

До поступления в клинику 25 пациентов 
лечились без видимого эффекта в районных 
ЦРБ. Две трети больных составили женщины, 
52 человека являлись представителями так на-
зываемых голосовых профессий, у 5 – работа 
была связана с профессиональными вредностя-
ми, 19 пациентов связывали свое заболевание с 
нервными перенапряжениями. 

При обследовании отмечались асин-
хронные колебательные движения голосовых 
складок, у меньшей части больных – неполное 
их смыкание, чаще в задней трети (поперечная 
черпаловидная мышца), реже – в средних  
отделах (поражение голосовой мышцы горта-
ни). 

Наряду с традиционными схемами лече-
ния больных, включающих в себя противовос-
палительную, витаминотерапию, стимулирую-
щие препараты, физиолечение, мы использовали 
воздействие лазером на точки акупунктуры, ха-
рактерные для лечения патологии голосового 
аппарата. Лазерное воздействие проводилось на 
локальные точки (фу-ту, жень-ин, шуй-ту, ци-
ше, тянь-ю), в отдаленные точки (тун-ли, хе-гу, 
цзин-цюй, да-чжун и пр.) проводилось класси-
ческое воздействие акупунктурными иглами. В 
острых случаях использовались тормозные ме-
тодики воздействия, в хронических – комбини-
рованные (местные точки тонизировали, отда-
ленные-седировали). 

Больным проводилось по 2 курса ИРТ (по 
10 сеансов) с перерывами между ними в 2-3 не-
дели. 

Из 86 больных с голосовыми дисфунк-
циями, пролеченных с использованием игло-
рефлексотерапии, выздоровление наступило у 
27 человек, значительное улучшение – у 51 
больных, незначительный эффект достигнут в 5 
случаях, без эффекта у 3-х пациентов. 

Таким образом, опыт нашей клиники по 
использованию лазерного воздействия на точки 
акупунктуры в лечении больных с голосовыми 
дисфункциями, позволяет рекомендовать дан-
ную методику для широкого применения в ЛОР-
практике. 
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РОЛЬ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ГЛОТКИ ТА ГОРТАНІ 

 

На протязі останнього десятиріччя захво-
рюваність усіма формами туберкульозу в Украї-
ні збільшилась на 72,5% або з 32,0 до 55,2 на 
100 000 населення. Така епідеміологічна ситуа-
ція є наслідком обтяження перебігу туберкульо-
зного процесу і погіршенням результатів спе-
цифічного консервативного лікування хворих. 
Однією з причин такого становища вважається 
наявність симбіозу туберкульозної та неспеци-

фічної патогенної флори. У зв’язку з чим, нами 
було обстежено 23 хворих на туберкульозне 
ураження глотки та гортані (жінок – 10, чолові-
ків – 13) віком від 35 до 60 років. Всім хворим 
проводилось бактеріологічне дослідження маз-
ків зі слизової оболонки глотки та гортані. Ви-
вчено якісний склад мікробіологічного пейзажу 
патологічного осередку. Крім того, нами було 
проаналізовано частоту та склад асоціації мік-
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рофлори, виділених у хворих на туберкульоз з 
захворюванням глотки та гортані. 

Аналіз результатів дослідження виявив, що 
у 17 (74%) хворих мала місце неспецифічна флора. 
Серед грампозитивних форм найчастіше зустріча-
лись E. Faccalis (14,5%), C. haemolytis (13%), 
Staphylococcus aureus (23,2%), а серед грамнегати-
вних штамів Esсherichia coli (32,2%) та Klebsiella 
(7%). Ці дані свідчать про полімікробне забруд-
нення слизової оболонки гортані та глотки. Також 
нами були виділені збудники які найчастіше зу-
стрічались у бактеріологічних мазках ізольовано – 

Staphylococcus aureus (36,5%), Esсherichia coli 
(17,2%), лептотріхії (2%), стрептобацили (3%). 
Наявність даних видів мікробів як ізольовано, так і 
у мікробних асоціаціях обумовлюють стійке про-
довження мікобактеріовиділення. 

Таким чином, у мікробіологічному об-
стеженні на туберкульозне ураження глотки та 
гортані в більшості випадків 74% не виявляється 
монокультура мікобактерії туберкульозу. Наяв-
ність супутнього неспецифічного бактеріовиді-
лення у хворих з ЛОР-патологією обумовлює 
значну уповільненість дослідження. 

 
© А.С. Журавльов, Н.О. Шушляпіна, М.І. Ященко, А.В. Дзиза, 2009 
 
 
 
 
 

Б.З. ЖУСУПОВ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) 

ВЛИЯНИЕ МЕСТНОЙ ОКСИГЕНОГЕНОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ С 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИЕЙ МЕКСИДОЛОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ  
ОСТРЫМИ ГНОЙНЫМИ РИНОГЕННЫМИ ПОЛИСИНУСИТАМИ 

 

Цель настоящего фрагмента собственных 
исследований состояла в изучении влияния ло-
кальной оксигенотерапии в сочетании с введе-
нием местно действующего антиоксиданта мек-
сидола на функциональное состояние слизистой 
оболочки полости носа у больных острыми 
гнойными риногенными полисинуситами. 

Материал и методы 
Настоящее исследование проведено на 

клинической базе кафедры оториноларинголо-
гии Медицинского Университета «Астана» - в 
ЛОР-отделении ГККП «1-я городская больница 
г. Астана». Под нашим наблюдением находи-
лись 192 больных с острыми гнойными риноси-
нуситами. У 138 больных отмечался острый 
гнойный гаймороэтмоидит (71,9%), у 31 отме-
чалось наличие острого одонтогенного гайморо-
этмоидита (10,9%), и у 33 (17,2%) – острого 
гнойного гемисинусита. Согласно дизайну ис-
следования, больных с острым гнойным фрон-
титом, а также больных с пансинуситом в дан-
ное исследование не включали.  

Всем больным, вошедшим в группы об-
следованных (n=132 в основной группе, и n=60 
в группе сравнения), осуществлялся комплекс 
стандартной консервативной терапии острого 
гнойного риносинусита. Лечение больных ос-
новной группы отличалось тем, что после про-
мывания пазухи накладывали подачу в нее ки-
слородно-воздушной смеси с помощью аквари-
умного микропроцессора с производительно-

стью около 30 мл/кг массы тела больного в ми-
нуту. Процедуру заканчивали введением в по-
раженную пазуху 5% раствора мексидола в объ-
еме 5,0 мл. Такие процедуры в дальнейшем по-
вторялись ежедневно. При отсутствии патоло-
гического отделяемого на 3-4-е сутки лечения в 
случае нормально функционирующего соустья с 
полостью носа и при отсутствии признаков вос-
паления по риноскопическим данным, исчезно-
вении других клинических и лабораторных по-
казателей воспаления, промывания прекращали, 
и катетер из пазухи удаляли. 

Функциональное состояние слизистой 
оболочки полости носа исследовали общеприня-
тыми методами, включая оценку транспортной 
функции мерцательного эпителия, или мукоци-
лиарного клиренса (МЦК) с помощью сахарино-
вого теста, калориферную функцию – с помощью 
электротермометра, водородного показателя – с 
помощью индикаторной бумаги “Multiphan” c 
градацией в десятых долях единиц рН. 

Результаты и обсуждение 
Проведенные исследования показали, что 

при применении предложенного комплекса лече-
ния у больных основной группы достоверно 
раньше восстанавливались нарушенные парамет-
ры, характеризующие функциональное состояние 
слизистой оболочки полости носа. Так, в первые 
6 суток наблюдения у больных обеих сравнивае-
мых групп показатели МЦК оставались досто-
верно более высокими (14,3±0,2 мин и 14,5±0,2 
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мин соответственно. P<0,001) по сравнению с 
показателями контроля (10,3±0,2), при этом дос-
товерно не отличаясь друг от друга (P>0,1). С 
другой стороны, если в основной группе через 
месяц после проведенного лечения длительность 
МЦК составила 11,0±0,3 мин и уже сравнялась с 
показателем контрольной группы (P>0,1), то в 
группе сравнения она все еще достоверно отли-
чалась от параметра здоровых лиц (13,6±0,2 мин, 
P1<0,001). Более того, при сравнении длительно-
сти МЦК у больных сравниваемых групп ОГРС 
также было выявлено наличие статистически 
достоверного различия. 

 Аналогичные закономерности были на-
ми выявлены и при оценке в динамике парамет-
ров калориферной функции слизистой оболочки 
полости носа, а также при исследовании водо-
родного показателя. 

 Полученные результаты позволили нам 
заключить, что местная оксигеногенотерапия в 
сочетании с антиоксидантной терапией мекси-
долом оказывала благоприятное влияние на 
функциональное состояние слизистой оболочки 
полости носа у больных острыми гнойными ри-
ногенными полисинуситами, способствуя их 
скорейшему и более полному выздоровлению. 
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ДИНАМІКА МІКРОБНОГО ПЕЙЗАЖУ ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ  
ПІСЛЯ АВТОВАКЦИНАЦІЇ 

 

Етіологічні фактори, які приводять до 
розвитку поліпозного риносинуїту, остаточно не 
визначені, хоча основні моменти патогенезу до-
статньо відомі. Існує більш 10 теорій поліпозно-
го риносинуїту (автоімунна, алергічна, інфек-
ційна, поліетіологічна та ін.). Відомо, що в ос-
нові патогенезу поліпозного риносинуїту поля-
гає запальний процес, визначна роль в якому 
належить інфекційним збудникам. 

Тому метою роботи було вивчення мікро-
бного складу у хворих на поліпозний риносину-
їт і його зміни на протязі року в залежності від 
типу лікування.  

Всього обстежено 105 хворих на поліпоз-
ний риносинуїт. В залежності від метода ліку-
вання пацієнтів було розподілено на дві групи: у 
першій групі (56 осіб) до традиційної терапії 
(поліпоетмоідотомії) додатково підшкірно вво-
дили бактеріальну вакцину, у другій (49 осіб) – 
автовакцинацію проводили інтраназально. Якіс-
ний і кількісний склад мікрофлори біотопу но-
соглотки визначали згідно з наказом № 535 МЗ 
СРСР від 22.04.1985 загальноприйнятими мето-
дами в 4 етапи: до лікування, через 7-10 діб, мі-
сяць й рік. Ідентифікацію виділених культур 
бактерій і штамів грибів здійснювали за морфо-
логічними, тинкторіальними, культуральними 
та біохімічними властивостями у визначниках 
згідно з затвердженими рекомендаціями. 

В ході дослідження встановлено, що з 
представників індігенної мікрофлори були виді-
лені: Neisseria spp. (N.sicca, N.subflava, N. elon-

gata), B. catarrhalis, Corynebacterium spp. (C. 
xerosis, C. haemolyticum), Streptococcus spp. (S. 
salivarius, S. iniaе, S. mutans), Enterococcus spp. 
(E. faecalis, E, faecium, E. durans), Staphylococcus 
spp. (плазмонегативні); серед умовно патоген-
них культур найчастіше – S. pneumoniae, S. pyo-
genes, S. aureus, Stomatococcus mucilaginosus, P. 
aeruginosa, E.coli, другі представники сімейства 
Enterobacteriaceae (K. pneumoniae, E. aerogenes, 
E.cloaceae, S.marcescens, P.mirabilis), C.albicans. 

Виявлено, що найбільший ступінь обсі-
меніння та різноманітність видового складу мік-
робіоценозу із носоглотки хворих спостерігався 
в період першого і четвертого етапів обстежен-
ня. Через рік при достатньої кількості і високо-
му рівні пенентрантності індігенної мікрофлори 
в носоглотці частіше персистували асоціації 
грамнегативних ентеро- і неферментуючих бак-
терій та інші. 

Підшкірне введення автовакцини сприяло 
поступовому зниженню популяційного рівня і 
пенентрантності ентеробактерій, кандид, умов-
но патогенних стрептококів і золотистого стафі-
лококу. При цьому частота виділення представ-
ників індігенної мікрофлори практично не змі-
нювалась, за виключенням ентерококів (їх рі-
вень пенентрантності впав в 1,33 рази), кількість 
мала тенденцію до зниження, особливо серед 
нейсерій (в 2,1 рази) і бранхамел (в 2 рази).  

Інтраназальне введення автовакцини 
сприяло з часом повної елімінації кандид, пнев-
мококів і синьогнійної палички, знизилась час-
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тота вилучення ентеробакетрій і золотистого 
стафілококу, проте через рік були випадки по-
вторного виділення золотистого стафілококу, 
синьогнійної та кишкової паличок. Популяцій-
ний рівень умовно патогенних мікроорганізмів 
носоглотки мав загальну тенденцію до знижен-
ня (за виключенням піогенного стрептококу). 
Представники мікрофлори якщо і висівалися 
рідше і в меншої кількості, то через рік всі пока-
зники майже досягли попереднього рівня. 

Порушення в досягнутому рівні нормалі-
зації стану мікробіоценозу за тривалий час (рік), 
можливо пояснити первісним порушенням біо-
ценозу всього організму людини, що потребує 
більш комплексного підходу до лікування з ура-
хуванням всіх біотопів. 

Як показує світова практика, контроль за 
бактеріальними інфекціями з допомогою імуні-
зації є важкою задачею по декільком причинам. 
По-перше, при зараженні в природних умовах 
“дикими” штамами вказаних вище збудників 
створюємий в організмі специфічний імунітет 
нетривалий. Тому було б доцільним, при вакци-
нації проти цих інфекцій введення підтримуючих 
доз. Вдруге, є широке різноманіття антигенних 
варіантів одного і того ж збуднику (наприклад, 
пневмококу), що викликає необхідність створю-
вання комбінованих вакцин. В той же час проти 
пневмококовій, синегнійній, стафілококовій ін-
фекцій необхідно проводити вибіркову вакцина-
цію визначених груп хворих людей, які мають 
небезпечний популяційний рівень цих культур. 
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 ИММУНОТЕРАПИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛОР-ОРГАНОВ  

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
 

Заболевания ЛОР-органов инфекционной 
и аллергической природы практически всегда 
обусловлены количественной и функциональ-
ной недостаточностью иммунокомптентных 
клеток и взаимодействующих с ними клеток 
нелимфоидного ряда, при этом дефицит может 
быть как системным так и локальным. Это оп-
ределяет патогенетический характер иммуноте-
рапии в клинике отоларингологии.  

Сегодня клиническая иммунология реша-
ет несколько основных задач применительно к 
проблемам иммунотерапии и иммуномодуля-
ции. Прежде всего, это диагностика состояния 
иммунной системы с учетом факторов местного 
иммунитета, врожденного иммунитета, количе-
ственной и качественной характеристики имму-
нокомпетентных клеток. Затем следуют задачи 
объективного выбора препарата и контроля за 
эффективностью и достаточностью его приме-
нения. 

Наибольшее распространение иммуномо-
дулирующая терапия получила при наличии 
иммунодефицитов и, прежде всего, вторичных, 
которые развиваются вследствие инфекции, 
различных эндогенных и экзогенных интокси-
каций, неблагоприятных экологических факто-
ров и т.д. Главной мишенью применения имму-
номодулирующимх препаратов являются вто-

ричные иммунодефициты, которые характери-
зуются частыми, рецидивирующими, трудно 
поддающимися лечению инфекционно-
воспалительными процессами всех локализаций 
и любой этиологии. В основе любого хрониче-
ского инфекционного процесса лежат количест-
венные и функциональные изменения в иммун-
ной системе, которые не способны обеспечить 
защиту организма как иммунными механизмами 
прямо так и через процесс воспаления (К.А. Ле-
бедев, И.Д. Понякина, 2003). Лабораторные ис-
следования параметров иммунной системы да-
леко не всегда способны выявить эти измене-
ния, поэтому при наличии клинической манифе-
стации хронического инфекционно-
воспалительного процесса некоторые авторы 
рекомендуют назначать больному иммуномоду-
лирующие препараты даже без проведения им-
мунологического обследования (К.А. Лебедев, 
И.Д. Понякина, 2003; Р.М. Хаитов, Б.В. Пине-
гин, 2003). Другие иммунологи (Е.Ф. Черну-
шенко, 1998; О.Ф. Мельников и соавт., 1998; 
Oheling et al., 1998) считают необходимым ус-
ловием для назначения имунотерапевтических 
средств выявление характера иммунодефицита, 
место «полома» в системе иммунитета и ориен-
тировочного подбора того или иного иммуно-
модулятора. 
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Подавляющее большинство направлений 
в проведении системной иммунотерапии свя-
зано с активирующими влияниями на Т-клетки 
и факторы врожденного иммунитета - NK и фа-
гоцитирующие клетки. При инфекционно-
воспалительных заболеваниях, как правило, ис-
пользуется активная неспецифическая иммуно-
терапия. Важнейшими моментами в осуществ-
лении иммунотерапии на современном этапе 
являются два. Первый из них связан с необхо-
димостью отбора (подбора) иммуномодулятора, 
его дозы и длительности введения. Второй – с 
решением о совместном или раздельном приме-
нении иммуномодуляторов и антиинфекцион-
ных средств (К.А. Лебедев, И.Д. Понякина, 
1990; 2003). 

В современном подходе к назначению 
препаратов иммуномодулирующего действия 
часто используются так называемые нагрузочные 
тесты, когда клетки крови пациента культивиру-
ются с препаратами и по наиболее эффективной 
стимуляции, например, экспресии CD2-антигена, 
активации цитотоксических клеток, чаще всего 
NK , усилению фагоцитарной активности фаго-
цитов или их ферментных систем судят об опти-
мальном препарате для данного больного. Со-
временные подходы к поведению иммунотера-
пии в сочетании с использованием антибактери-
альных средств предполагают использование на 
первых этапах лечения антибактериальных 
средств, особенно тех, которые не обладают им-
мунодепрессорным действием. На заключитель-
ном этапе предполагается стимулирование реак-
ций иммунитета для полной элиминации антиге-
нов и приведения иммунной системы в состояние 
нормы для предупреждения рецидивов заболева-
ния или последующих инфекций (В.М. Манько и 
соавт., 2002; Д.К. Новиков и соавт., 2002). 

Локальная иммунотерапия предполагает 
местное применение различных препаратов, 
аплициируемых или вводимых в очаг воспале-
ния и применялось давно, однако направленное 

влияние с целью повышения иммунобиологиче-
ских свойств слизистых оболочек, тканей и от-
дельных лимфоидных структур получило обос-
нование и было разработано в последние два 
десятилетия. Первыми исследователями , ис-
пользовавшими иммунотропные препараты ло-
кально при стимуляции функциональных 
свойств миндалин были Э.В Гюллинг и О.Ф. 
Мельников (1979). Локальная иммунофармако-
терапия с 80-х лет прошлого столетия получила 
достаточно широкое распространение, особенно 
при лечении заболеваний верхних дыхательных 
путей и ротовой полости. Основные преимуще-
ства локальной фармакотерапии сформулирова-
ны в монографиях Д.И. Заболотного и О.Ф. 
Мельникова (1999), А.М. Земскова и соавторов 
(1994), С.В. Колобова и соавторов (2001). Пре-
жде всего, при локальном введении иммуномо-
дуляторов легче создать в месте применения 
необходимые эффективные концентрации пре-
паратов. Во-вторых, локальная фармакотерапия 
предполагает разнообразие форм применения 
лекарственных веществ. В-третьих, при локаль-
ной аппликации иммуномодуляторов удается 
избежать ненужного стимулирования значи-
тельной части клеток системы иммунитета, а 
также нелимфоидных клеточных элементов, 
прежде всего, эпителия. Наконец, локальная 
фармакотерпия предполагает отсутствие или 
минимальное влияние лекарственных веществ 
на различные органы и системы организма, т.е. 
снижает лекарственную интоксикацию и воз-
можность развития леакрственной аллергии. 

Недостатками локальной иммунофарма-
котерапии, по мнению О.Ф. Мельникова (1993), 
являются трудность выбора концентрации пре-
парата и иммунологический контроль за эффек-
тивностью его применения. Основным критери-
ем эффективности является улучшение клини-
ческого течения заболевания, субъективные 
ощущения больного и данные его объективного 
обследования. 

 
© Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 2009  
 
 
 
 
 

Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, Н.О. ЮРЕВИЧ, А.В. ДЗИЗА (КИЇВ, ХАРКІВ)  

КЛІНІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНИХ АЛЕРГІЧНИХ РИНІТІВ  
З ГРИБКОВОЮ СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ: ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ  

 

Серед алергічних захворювань найбільш 
розповсюдженим є цілорічний алергічний риніт 
(ЦАР), що реєструється у 10-25% населення не-

залежно від віку та статі. Роль „винних” алерге-
нів у розвитку алергічного процесу найчастіше 
відіграють побутові (кліщі домашнього пилу) й 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 83

пилкові, які надходять в організм інгаляційним 
шляхом. Нерідко перебіг ЦАР супроводжують 
соматичні та інфекційні ускладнення, що обтя-
жує стан хворих. 

Урбанізація населених місць призводить 
до тривалого перебування людини (до 95% ча-
су) у приміщеннях. У цьому зв’язку особливий 
інтерес представляють синантропні симбіози 
мікроорганізмів, які формуються у житлових 
приміщеннях та які можуть впливати на здо-
ров’я людини. У житлових приміщеннях в ціло-
му виявлено близько 250 видів плісньових гри-
бів. Добре відомо, що присутність плісньових 
грибів та їх метаболітів в навколишньому сере-
довищі людини може викликати токсичну дію 
та сприяти розвитку мікозів, а також провокува-
ти розвиток алергічних реакцій. Існує група за-
хворювань, об’єднаних під загальною назвою 
„синдром хворих будинків”, на які страждають 
люди, що знаходяться тривалий час у примі-
щеннях, уражених плісньовими грибами. Існує 
гіпотеза про те, що гриби можуть відігравати 
роль неспецифічних імунних тригерів при роз-
витку алергічних захворювань та посилювати 
імунну відповідь на інші алергени, зокрема, по-
бутові (кліщові).  

На жаль, на Україні дослідження щодо 
вивчення поширеності, інформативності різних 
методів гігієнічної оцінки приміщень та клініч-
ної діагностики грибкового ґенезу ЦАР не про-
водилися з двох причин. По-перше, через відсу-
тність лікувальних вітчизняних алергенів, по-
друге, через відсутність дотепер наступності 
між гігієністами та алергологами і оторинола-
рингологами. Аналізуючи наведене, стає зрозу-
мілим вибір напрямку роботи, обумовлений об'-

єктивною необхідністю вдосконалення діагнос-
тики й лікування пацієнтів на ЦАР, викликаний 
ПА та з поєднаною сенсибілізацією до грибів. 

Виходячи із наведеного та враховуючи 
екологічну гетерогенність довкілля регіону, об-
ґрунтована необхідна кількість осіб молодого 
віку, яких необхідно обстежити при популяцій-
ному аналізі частоти і тяжкості симптоматичних 
проявів ЦАР та, тим самим, обґрунтована міні-
мальна вибірка по кожній із популяційних груп 
населення молодого віку Харківського регіону. 

З метою підвищення якості діагностики та 
ефективності диспансерного нагляду за хворими 
на ЦАР, викликаний побутовими та кліщовими 
алергенами з додатковою сенсибілізацією до 
грибів у Харківському регіоні досліджуються: 
поширеність ЦАР, викликаного ПА з поєднаною  
сенсибілізацією до грибів серед загальної попу-
ляції населення, особливості шкірних алергоп-
роб до грибкових та побутових алергенів у хво-
рих з ЦАР, стан медіаторів імунних реакцій та 
особливості імунної відповіді. 

Отже, популяційний аналіз факторів ри-
зику ЦАР повинен враховувати демографічну 
структуру населення та екологічні фактори. З 
позицій сучасних вимог доказової медицини 
визначена мінімально необхідна кількість осіб 
молодого віку для клініко-популяційного об-
стеження у районах з різним рівнем екологічно-
го благополуччя. Подальші дослідження симп-
томатичних проявів та поширеності ЦАР пови-
нні бути спрямовані на визначення прогностич-
ного значення та діагностичної цінності окре-
мих факторів та їх комплексів у системі діагнос-
тики цього захворювання і вивчення регіональ-
них особливостей його поширення. 

 
© Д.І. Заболотний, Н.О. Юревич, А.В. Дзиза, 2009  
 
 
 
 
 

Г.И. ГАРЮК, Т.В. ПОЧУЕВА, Д.В. КИРИЧЁК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ  
У ЛИЦ С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ 

 

Одонтогенный остеомиелит – это инфек-
ционный гнойно-некротический воспалитель-
ный процесс, развивающийся в костной ткани 
челюстей под влиянием различных агрессивных 
факторов различной природы на фоне предвари-
тельной сенсибилизации организма и нейрогу-
моральных сдвигов, предшествующих началу 
развития заболевания. Одонтогенный остеомие-
лит является заранее хроническим процессом. 

По течению одонтогенный остеомиелит делят 
на острый, подострый и хронический периоды 
развития.  

По размеру поражения выделяют ограни-
ченный (в пределах 3-4 зубов), разлитой, или 
диффузный (половина или вся челюсть) и оча-
говый одонтогенный остеомиелит. В последнее 
время участились случаи атипичного течения 
остеомиелита, при котором отсутствуют четкие 
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границы остеонекроза и секвестробразования. 
Однако вопросы происхождения и особенностей 
клинического течения данного заболевания ос-
таются малоизученными. 

Цель исследования - определение часто-
ты и видов осложнений остеомиелита челюстей 
с атипичным течением. 

Материалы и методы исследования. 
Нами проведен ретроспективный анализ 51 ар-
хивной истории болезни пациентов, находив-
шихся на стационарном лечении в отделении 
стоматологии, хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии ХМАПО на базе 
клинической больницы скорой и неотложной 
медицинской помощи г. Харькова за период с 
января 2008 по июнь 2009 г.г. На основании 
клинических, лабораторных, рентгенологиче-
ских исследований всем больным был установ-
лен диагноз хронический одонтогенный остео-
миелит с атипичным течением, в стадии обост-
рения. Наркомания. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение.  

 Осложнения в виде абсцесса скуловой 
кости встречались в 1 (1,9%) случае всех ослож-
нений, абсцесс подчелюстного треугольника – в 
4 (7,8%) случаях, так же в одном случае следует 
отметить абсцесс подглазничной области. Гной-
ный периостит нижней челюсти выявлен в 3 
(21,5%) случаев, патологический перелом ниж-

ней челюсти в 5 (35,7%) проанализированных 
историй болезни.  

 У большинства больных находившихся 
на стационарном лечении наблюдались сопутст-
вующие соматические заболевания, среди кото-
рых преобладали патологические процессы, 
обусловленные злоупотреблением наркотиками 
кустарного приготовления и их токсичным дей-
ствием на организм: расстройство личности и 
поведения у 17 больных, гепатит С и В у 14 и 10 
больных соответственно, хронический гайморит 
у 11 больных. Следует отметить, что хрониче-
ское воспаление гайморовых пазух у 6 больных 
протекало с перфорацией дна пазухи через лун-
ки разрушенных зубов. 

Выводы. 
1. Общее тяжёлое состояние пациентов 

обусловлено основным заболеванием, наркоти-
ческой интоксикацией и синдромом нарушения 
личности, общесоматической патологией и её 
декомпенсацией. 

2. 27,4% случаев гнойно-воспалительного 
процесса сопровождается разнообразными ос-
ложнениями, как местного, так и общего харак-
тера. Осложнения характеризуются быстрым 
развитием и широким спектром хирургической 
патологии. 

3. Воспаление гайморовых пазух больше 
чем у 50% больных протекает с перфорацией 
дня пазухи через лунки разрушенных зубов. 

 
© Г.И. Гарюк, Т.В. Почуева, Д.В. Киричёк, 2009  
 
 
 
 
 

А.В. ЗАВАДСКИЙ, Н.В. ЗАВАДСКИЙ, Е.А. ЗАВАДСКАЯ, С.А. ЗУБКО  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ  
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОЛИПОЗЕ НОСА 

 

Несмотря на большое количество иссле-
дований этиологии и патогенеза полипоза но-
са, это заболевание продолжает оставаться 
одной из наиболее сложных проблем риноло-
гии, проводимое у больных консервативное и 
оперативное лечение сопровождается частыми 
рецидивами. Поэтому проведение различных 
методов морфологического исследования, од-
ним из которых является цитологическое ис-
следование слизистой оболочки носа и непо-
средственно полипозной ткани, представляет 
значительный интерес для лучшего понима-
ния этого заболевания и эффективного его 
лечения. 

Учитывая это, мы у 205 больных полипо-
зом носа, поступавших в ЛОР-клинику для опе-
ративного лечения, провели сравнительную 
оценку некоторых методов цитологического 
исследования мазков-отпечатков в трех группах. 
В I группе - 50 больных - производился соскоб 
со слизистой оболочки среднего отдела нижней 
носовой раковины с помощью бакпетли или кю-
ретки. Во II группе - 50 больных - после опера-
тивного удаления полипа производился мазок-
отпечаток путем прижатия поверхности полипа 
к предметному стеклу. В III группе – 105 боль-
ных – после удаления полипа из него одновре-
менно приготавливались 2 отпечатка на одном 
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предметном стекле – с поверхности и среза по-
липа. Отпечатки затем высушивались на возду-
хе, фиксировались и окрашивались по Романов-
скому-Гимза и Паппенгейму. 

Сравнение этих методов цитологического 
исследования указывает на большую информа-

тивность препаратов, приготовленных из поли-
позной ткани – с поверхности и среза полипа - в 
III группе. Оно позволяет одновременно судить 
о состоянии поверхностного эпителия, а также 
под базальной мембраной и в строме полипо-
зной ткани. 

 
© А.В. Завадский, Н.В. Завадский, Е.А. Завадская, С.А. Зубко, 2009  
 
 
 
 
 

Г.К. ЗАДОРОЖНИКОВ (СЕВАСТОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ИЗОЛИРОВАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 
 

Может ли указанная патология существо-
вать изолировано, без каких либо объективных 
изменений со стороны смежных органов? На-
блюдение пяти больных с подобными состоя-
ниями, во временном периоде в 15 лет, позволя-
ет дать положительный ответ.  

 Жалобы больных сводились к ощущени-
ям тяжести, давления в ухе, иногда шум в ухе, 
явления аутофонии. В анамнезе у всех больных 
с описанными состояниями в отдаленные сроки 
были острые риниты. По собственной инициа-
тиве больные, неудовлетворенные лечением в 
первичном звене, консультировались у невропа-
толога, но никаких отклонений в неврологиче-
ском статусе не выявлялось. При осмотре ЛОР-
органов, отмикроскопии, рентгенографии око-
лоносовых пазух патологии не обнаружено. Ис-
следование слуха шепотной и разговорной ре-
чью, свидетельствовали о нормальном слухе. 

Тональная аудиография – показатели нормаль-
ные, симметричные. Но вот в опыте Вебера, 
проведенном костным телефоном, определялась 
латерализация в соответствующую сторону в 
промежутке 250-1000Грц, начиная с интенсив-
ности звука с 30-40 ДцБ.  

Исследование функции слуховых труб 
импедансометром: четкое уплощение кривой со 
стороны предъявляемых жалоб. Оптическая эн-
довидиоскопия: признаки вялотекущего воспа-
ления слизистой оболочки в области носогло-
точного устья слуховой трубы с соответствую-
щей стороны.  

 Лечебный эффект достигнут после дву-
кратного введения в слизистую оболочку в об-
ласти устья слуховой трубы 0,2мл суспензии 
гидрокортизона, тонкой специальной иглой с 
ограничителем проникновения (Г.К. Задорож-
ников, 2005). 

 
© Г.К. Задорожников, 2009  
 
 
 
 
 
 

Г.К. ЗАДОРОЖНИКОВ (СЕВАСТОПОЛЬ, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИЯХ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ 
 

Данная статья в силу обязательной тезис-
ной краткости, не оснащена доказательной ба-
зой. Подробности в монографии автора: «Очер-
ки практической ринологии» (2008г). 

Из года в год возрастает количество 
больных, страдающих нарушениями носового 
дыхания. Эта тенденция позволяет предполо-
жить неуклонный рост этой патологии в даль-
нейшем. 

Кроме известных причин, ведущих к 
стойким затруднениям носового дыхания (изме-
нение иммунного статуса, аллергия, повреж-
дающего действия местного применения неко-
торых лекарств, неправильное лечение острых 
ринитов, безалаберное применение гипотензив-
ных препаратов и кортикостероидов, беремен-
ность и многое прочее) возможно говорить о 
глобальных изменениях в человеческой популя-
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ции, грядущих экологических сдвигах и косми-
ческих влияниях.  

На наш взгляд при лечении патологии но-
са, в настоящее время довлеет коммерческий 
подход, чем обусловлен рост хирургической 
агрессии. Виды оперативных вмешательств на-
ми подробно отражены в периодике (2006-2008 
гг.). При хирургическом воздействии не учиты-
ваются общие причины, ведущие к нарушениям 
носового дыхания. В то время как верно на-
правленная медикаментозная коррекция общих 
и местных мероприятий может привести к вы-
здоровлению. Но успех при таком подходе на-
ступает не столь быстро, а посему такая тактика 
рассматривается как помеха в благородной кон-
курентной борьбе.  

Так же перед поспешным применением 
оперативного лечения не проводится диагности-
ческая микрориноскопия, позволяющая детально 
изучить состояние слизистой оболочки (отек 
стромы, состояние сосудов, истинная гиперплазия 
тканей, сопутствующая патология, обратимость 
выявляемых состояний). Огульно назначаются 

операции на носовой перегородке. Не учитывается 
анамнестический фактор о том, что ее анатомиче-
ские особенности существовали ранее, ничем не 
проявлялись, и к наступившим нарушениям носо-
вого дыхания, отношения не имеют.  

В защиту максимального снижения трав-
матичности любых воздействий на человече-
ский организм следует напомнить, что совре-
менные представления о сверхмалых влияниях 
свидетельствуют, о том, что существует всеоб-
щая закономерность (во всех областях науки и в 
частности в биологии и медицине), когда почти 
не материальные факторы оказывают более 
сильное и благотворное воздействие, чем тра-
диционные мощные, с «запасом прочности», не 
дозируемые мероприятия.  

В давние годы автор грешил в стремлении 
удовлетворить «хирургический зуд», но послед-
ние 35 лет ни одно вмешательство в полости 
носа (от блокады ager nazi до разработанной им 
микрогайморотомии (1987) не производилось 
без помощи операционного микроскопа. Что 
автор и советует коллегам. 

 
© Г.К. Задорожников, 2009  
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НАРУЖНЫЕ ОТИТЫ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 
 

Вопросы диагностики и лечения воспали-
тельных заболеваний наружного уха до настоя-
щего времени остаются актуальными для прак-
тической оториноларингологии. По данным ра-
зличных авторов на долю наружных отитов 
(НО) приходится от 17 до 23% от всей ушной 
патологии, при этом на протяжении последних 
двух десятилетий сохраняется устойчивая тен-
денция к росту заболевания (Е.А. Евдощенко, 
А.Т. Шевченко, 1989; А.В. Орлов, А.М. Иванен-
ко, 2001; А.М. Поливода, 2006). Это объясняет-
ся нерациональным применением различных 
лекарственных средств, аллергизацией организ-
ма пациентов, неблагоприятными профессиона-
льными факторами, ухудшением экологической 
обстановки. Возникновению воспаления наруж-
ного уха благоприятствуют анатомическая из-
вилистость и узость наружного слухового про-
хода, слабо выраженная подкожно-жировая кле-
тчатка, нарушение кислотно-щелочного равно-
весия в сторону алкалоза, а также повышенная 
влажность кожи (А.А. Ланцов и соавт., 1994). 

Ведущим фактором в патогенезе НО по 
мнению большинства авторов является микрот-
равма кожи наружного слухового прохода раз-
личными предметами, используемыми для уда-
ления серы и почесывания, а также в результате 
различных врачебных манипуляций (В.Я. Куне-
льская, 1988; М.И. Курдина, 2002; T. Martin et 
al., 2005). Группу риска составляют также поль-
зователи слуховых аппаратов в результате дав-
ления, оказываемого индивидуальными ушны-
ми вкладышами на кожу слухового прохода и 
нарушения его природной вентиляции (В.В. Бе-
резнюк и соавт., 2007). Возникновению НО спо-
собствует и ряд эндогенных факторов, таких как 
общее ослабление организма, нарушение обме-
на веществ, гиповитаминозы, дисбактериоз, ра-
сстройства в системе неспецифического и спе-
цифического иммунитета (В.Я. Кунельская, Г.Б. 
Шадрин, 2008). 

Воспалительные заболевания наружного 
уха входят в компетенцию как оториноларинго-
логов, так и дерматологов. Если для ЛОР-
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специалистов эти заболевания проще в плане 
диагностики, то успех лечения во многом зави-
сит от дерматологов, однако редко кто из них 
занимается этой проблемой из-за отсутствия 
навыков в осмотре наружного слухового прохо-
да. Кроме того поражение кожи наружного слу-
хового прохода и прилегающих участков ушной 
раковины нередко является единственным про-
явлением дерматоза или начальной его стадией, 
поэтому больные чаще обращаются за помощью 
к оториноларингологу. 

В ЛОР-кабинете НМЦ «Клиника семей-
ной медицины» нами проведено амбулаторное 
обследование 29 больных с НО. Возраст боль-
ных колебался от 18 до 66 лет, среди них преоб-
ладали мужчины – 23 (79,3%), женщин было 
значительно меньше – 6 (20,7%). Пик обраще-
ний приходился на сезон купания в весенне-
летние месяцы. Это объясняется тем, что попа-
дание в ухо воды нередко приводит к мацерации 
эпителия наружного слухового прохода, а со-
держащиеся в воде открытых водоемов пато-
генные микроорганизмы выполняют роль ин-
фекционного агента. 

Диффузное поражение стенок наружного 
слухового прохода отмечено у 19 (65,6%) боль-
ных, при этом у 6 из них воспалительный про-
цесс был двухсторонним, а еще у 5 – распро-
странялся на эпидермис барабанной перепонки 
(мирингит). У 4 пациентов из этой группы с со-
путствующим сахарным диабетом отмечалось 
тяжелое течение НО с глубоким поражением 
кожи слухового прохода, развитием среднего 
отита, вовлечением в воспалительный процесс 
тканей ушной раковины (хондроперихондрит). 
Однако отсутствие роста грануляций, некроза 
мягких тканей слухового прохода, поражения 
черепно-мозговых нервов не дало нам основа-
ний отнести эти случаи к злокачественной фор-
ме НО. У 7 (24,1%) больных наблюдался огра-
ниченный НО с формированием фурункула в 
хрящевом отделе наружного слухового прохода. 
У 2 (6,9%) пациентов на фоне острого респира-
торно-вирусного заболевания на коже наружно-
го слухового прохода и барабанной перепонке 
выявлялись геморрагические буллы. Еще у 1 
(3,4%) больного, ранее перенесшего санирую-
щую операцию на ухе, НО развился в период 
рецидива воспалительного процесса в послеопе-
рационной полости. 

Комплексное обследование наблюдаемых 
нами больных включало изучение анамнестиче-
ских данных, осмотр наружного слухового про-
хода и барабанной перепонки с помощью ото-
скопа, взятие мазков из уха на микрофлору и 
определение чувствительности к антибиотикам. 
Всем больным проводилось стандартное обще-

клиническое обследование, а в случае необхо-
димости назначались консультации дерматоло-
га, терапевта. 

В анамнезе у 5 (17,3%) пациентов были 
выявлены проявления атопического дерматита. 
Влияние неблагоприятных факторов в виде пе-
реохлаждения, попадания воды в ухо, повышен-
ной запыленности отмечено у абсолютного бо-
льшинства – 25 (86,2%) больных. У 8 (27,6%) 
пациентов заболеванию предшествовало трав-
мирование кожи наружного слухового прохода. 
У 4 (13,8%) больных НО протекал на фоне са-
харного диабета. Острый НО был диагностиро-
ван у 21 (72,4%) больного, а обострение (реци-
див) хронического – у 8 (27,6%). 

При бактериологическом исследовании 
посевов из наружного слухового прохода в 17 
(58,6%) случаях определялся один микробный 
возбудитель. Доминирующими микроорганиз-
мами были Staphylococcus epidermidis, высеян-
ный у 7 (24,1%) больных, Staphylococcus aureus 
– у 5 (17,3%) и Pseudomonas aeruginosa – у 4 
(13,8%). В 8 (27,6%) случаях в наружном слухо-
вом проходе выявлены микробные, а в 3 (10,3%) 
– микробно-грибковые ассоциации. У 1 (3,4%) 
пациента посев роста не дал. 

При определении антибактериальной чув-
ствительности установлено, что Staphylococcus 
epidermidis наиболее чувствителен к амоксикла-
ву (91%), ципрофлоксацину (82%) и цефтриак-
сону (73%). Staphylococcus aureus проявлял наи-
большую чувствительность к ципрофлоксацину 
и цефтриаксону (90%), а так же к гентамицину 
(80%). Наряду с этим оба микроорганизма обна-
руживали высокую резистентность к незащи-
щенным пенициллинам и макролидам. 
Pseudomonas aeruginosa проявлял 100% чувстви-
тельность лишь к препарату из группы фторхи-
нолонов – ципрофлоксацину. 

На основании данных клинического и ба-
ктериологического исследований с учетом клас-
сификации, предложенной Е.А. Евдощенко и 
А.Т. Шевченко (1989), выявленные у наших па-
циентов НО распределены следующим образом. 
Наибольшую группу – 23 (79,3%) больных со-
ставили инфекционные бактериальные НО. Сре-
ди них 7 (24,1%) отнесены к острому ограни-
ченному НО (фурункул), 11 (37,9%) – к острому 
диффузному, и 5 (17,3%) – к хроническому ди-
ффузному НО. У 3 (10,3%) пациентов диагно-
стирован грибковый НО (отомикоз), у 2 (6,9%) – 
вирусный буллезно-геморрагический и у 1 
(3,5%) – атопический дерматит. 

С учетом установленного микробного 
спектра и чувствительности выявленных возбу-
дителей к антибиотикам всем больным назнача-
лась эмпирическая антибактериальная терапия. 
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При тяжелом течении заболевания лечение на-
чинали с парентерального (предпочтительно 
внутривенного) введения антибиотика и по мере 
улучшения состояния, обычно на 3-4 день, пе-
реходили на пероральный прием (ступенчатая 
терапия). 

Важной составляющей лечения НО явля-
ется местное применение лекарственных 
средств с целью купирования отечного и боле-
вого синдрома, а также непосредственного воз-
действия на возбудителя заболевания. Перед 
введением лекарственного препарата в наруж-
ный слуховой проход мы проводили тщатель-
ный его туалет путем аспирации патологическо-
го содержимого. Для местной терапии НО бак-
териальной этиологии мы использовали комби-
нированные капли, содержащие антибиотики и 
кортикостероиды (полидекса, софрадекс, оти-
пакс), оказывающие бактерицидное, противо-
воспалительное и противоаллергическое дейст-
вие. У пациентов с высеянным Pseudomonas 
aeruginosa назначали препарат из группы фтор-

хинолонов – нормакс. При подтверждении 
грибковой этиологии НО в схему лечения вклю-
чались комбинированные препараты, обладаю-
щие антимикотическим действием (тридерм, 
кандибиотик). Критериями эффективности ле-
чения НО были исчезновение болей и зуда в 
области пораженного уха, прекращение выделе-
ний из наружного слухового прохода, уменьше-
ние инфильтрации его стенок и побледнение 
кожи, нормализация слуха. С использованием 
предложенных схем лечения больных НО у 
большинства из них – 26 (89,7%) был достигнут 
выраженный клинический эффект, приводив-
ший к выздоровлению или длительной ремис-
сии заболевания. 

Таким образом, лечение НО должно быть 
комплексным и проводиться с учетом формы 
заболевания, сопутствующей патологии и чув-
ствительности к антибиотикам выделенного ми-
кроорганизма. Отступление от этого правила 
может приводить к пролонгации заболевания и 
ухудшению прогноза в отношении его исхода. 

 
© В.С. Зайцев, Л.А. Буцукина, Л.А. Чигирина, 2009  
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 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОКОСТИ В СОЧЕТАНИИ С СИНТЕКОСТЬЮ ПРИ 
ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 

Несмотря на успехи в диагностике и ле-
чении заболеваний среднего уха, до сих пор 
проблема хронического среднего отита остается 
актуальной. Хронический средний отит пред-
ставляет из себя воспалительное заболевание, 
которое может приводить к тяжелым осложне-
ниям, при несвоевременном выявлении послед-
них возможен летальный исход. Именно поэто-
му очень важно провести своевременное кон-
сервативное лечение, при необходимости вы-
брать правильную тактику при выборе опера-
тивного вмешательства. 

За период 2008-2009 гг. в отделении вос-
палительных заболеваний ЛОР-органов на ста-
ционарном лечении с диагнозом хронический 
средний отит находилось 50 пациентов. Из них с 
хроническим мезтотимпанитом 30 пациентов, с 
єпимезотимпанитом 20 больных. Нами был 
предложен двухэтапный метод оперативного 
вмешательства на среднем ухе. При рентгеноло-
гическом исследовании сосцевидных отростков 
у половины пациентов был выявлен склеротиче-
ский тип строения при наличии воспалительно-

го процесса. Также при микробиологическом 
исследовании секрета среднего уха (мазок из 
уха) рост патологической микрофлоры отсутст-
вовал у 75% обследованных больных. Именно 2 
эти фактора определили способ оперативного 
вмешательства на среднем ухе, который был 
нами предложен. 

Каждый пациент проходил ряд обследо-
ваний, а именно: 

- общеклинические анализы (общий ана-
лиз крови, мочи); 

- рентгенография, КТ сосцевидных отро-
стков; 

- исследование слуха (аудиометрия, им-
педансометрия); 

- рентгенологическое исследование при-
даточных пазух носа. 

Первый этап оперативного вмешательства 
заключался в проведении аттикоантрумома-
стоидэктомии. Проводился типичный разрез в 
заушной области, отепаровка кожи и подлежа-
щих тканей, после этого задняя тимпанотомия, 
вскрытие антрума, аттика. Все перечисленные 
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этапы позволяли полностью удалить патологич-
секий процесс из барабанной полости, при этом 
определить состояние кости (здоровая неизме-
ненная кость пациента формалинизировалась), 
удалить грануляции, холестеатомные массы, 
более прицельно провести микробиологическое 
исследование патологического отделяемого ба-
рабанной полости. Рана не ушивалась – прово-
дилось рыхлое тампонирование барабанной по-
лости с антисептиком, накладывалась повязка. 
Аутокость пациента формалинизировалась от 5 
до 7 дней. Оперативное вмешательство прово-
дилось под эндотрахеальным наркозом. Через 5-
7 дней пациентам проводился 2-й этап опера-
тивного вмешательства: в мастоидальную по-
лость укладывались кусочки вымытой аутоко-

сти и синтекости, в некоторых случаях пациен-
там проводилось костное экранирование, с ис-
пользованием височной фасции. Все пациенты 
обследовались нами через месяц и через 6 меся-
цев после проведенного оперативного вмеша-
тельства, и у всех было отмечено приживление 
синтекости, таким образом полное склерозиро-
вание сосцевидного отростка, что препятствова-
ло в дальнейшем развитию воспалительного 
процесса. При сохраненной цепи слуховых кос-
точек нами проводилась тимпанопластика, что 
позволяло улучшить слух на 10-20 дБ.  

Проведенные нами оперативные вмеша-
тельства на среднем ухе, позволяют предложить 
данный 2-этапный подход для хирургическом ле-
чения пациентов с хроническим средним отитом. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ „СУЛЬБАКТОМАКС” 
В ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМИ ХРОНІЧНОГО  

БАКТЕРІАЛЬНОГО СИНУЇТУ 
 

Мета. Вивчити клінічну ефективність та 
безпеку парентерального застосування препара-
ту „Сульбактомакс” в терапії пацієнтів із загос-
треннями хронічного бактеріального синуїту за 
клінічними та бактеріологічними ефектами. Су-
льбактомакс – є бета-лактамним антибіотиком, 
відноситься до цефалоспоринів третього поко-
ління, випускається у комбінації з сульбакта-
мом. 

Фармакодинаміка: Цефтріаксон натрію - 
цефалоспориновий антибіотик ІІІ покоління. Діє 
бактерицидно, за рахунок пригнічення синтезу 
клітинної стінки бактерій. Цефтріаксон ацетил-
ює мембранні транспептидази, порушуючи пе-
рехресну зшивку пептидогліканів, що порушує 
міцність клітинної стінки бактерій. Має широ-
кий спектр протимікробної дії, що включає ае-
робні та анаеробні грампозитивні і грамнегати-
вні мікроорганізми.  

Сульбактам натрію - похідне основного 
ядра пеніциліну. Є необоротним інгібітором β-
лактамаз і призначений для парентерального 
застосування. За хімічною структурою являє 
собою натрію пеніцилінату сульфон. Сульбак-
там виявляє власну антимікробну активність у 
відношенні A. calcoacetіcus (МПК=1 мг/л), P. 
acіdovorans (2 мг/л), N. gonorrhoeae (0,39 мг/л) і 
N. menіngіtіdіs (менше 0,5 мг/л), а також у від-

ношенні деяких анаеробів. У біохімічних дослі-
дженнях з використанням бактеріальних систем, 
що не містять клітинного матеріалу, було пока-
зано, що сульбактам є необоротним інгібітором 
більшості основних β-лактамаз (як плазмідних, 
так і хромосомних), що виробляються стійкими 
до дії β-лактамних антибіотиків мікроорганіз-
мами.  

Здатність сульбактаму запобігати інакти-
вації цефалоспоринів ферментами мікрооргані-
змів була підтверджена у дослідженнях з вико-
ристанням резистентних штамів, у відношенні 
яких сульбактам виявляє синергізм з цефалос-
поринами. Сульбактам також зв'язується з де-
якими білками, що зв'язують цефтріаксон, тому 
Сульбактомакс часто виявляє більш виражену 
дію на штами, чутливі до цефтріаксону, ніж сам 
цефтріаксон. Особливість дії сульбактаму поля-
гає в тому, що під час розпаду його молекули 
відбувається руйнування ферменту (цефтріаксо-
нази). 

Активний проти таких мікроорганізмів: 
грампозитивні аероби: Staphylococcus aureus 
(також і штами, що продукують пеніциліназу), 
Staphylococcus epidermitis, коагулазо-негативні 
стафілококи, Streptococcus pyogenes (β-
гемолітичний, группа А), Streptococcus 
agalactіae (β-гемолітичний, група B), β-
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гемолітичні стрептококи (група ні А, ні В), 
Streptococcus vіrіdans, Streptococcus pneumonіae. 
За рахунок вмісту сульбактаму виявляє більшу 
активність відносно Staphylococcus spp. 

Анаероби: Clostrіdіum spp. (крім C. 
dіffіcіle), Fusobacterіum nucleatum, Fusobacterіum 
spp. (інші), Gaffkіa anaerobіca (раніше називала-
ся Peptococcus), Peptostreptococcus spp. За раху-
нок вмісту сульбактаму виявляє більшу, ніж 
окремо цефтріаксон, активність щодо 
Bacteroides spp. 

Фармакологічна сумісність цефтриак-
сон/сульбактам вивчались під час декількох до-
слідженнях, в яких було доведено відсутність 
фармакологічної взаємодії компонентів.  

Подібні результати були отримані при до-
слідженні комбінацій сульбактама з іншими бе-
та-лактамними антибіотиками: цефаперазоном, 
ампіциліном, амоксиціліном, піперациліном, 
тому дозування проводиться виходячи з кратно-
сті введення антибіотика – цефтриаксон / суль-
бактам 1-2 рази на добу. 

Фармакокінетика цефтріаксону: Період 
напіввиведення у здорових дорослих доброво-
льців становить близько 8 годин. У немовлят 
до восьмиденного віку і у людей похилого 
віку середній період напіввиведення приблиз-
но вдвічі більший. У дорослих 50-60% цефтрі-
аксону виділяється в незміненій формі із  
сечею, а 40 - 50% - також у незміненій формі  
з жовчю. Під впливом кишкової флори цефт-
ріаксон перетворюється в неактивний метабо-
літ. 

Цефтріаксон оборотно зв'язується з аль-
буміном і це зв'язування обернено пропорційне 
концентрації: наприклад, при концентрації пре-
парату в сироватці крові менш 100 мг/л зв'язу-
вання цефтріаксону з білками становить 95%, а 
при концентрації 300 мг/л тільки 85%. Завдяки 
більш низькому вмісту альбумінів у інтерстиці-
альній рідині концентрація цефтріаксону в ній 
вища, ніж у сироватці крові. Як сульбактам, так 
і цефтріаксон добре розподіляються в різних 
тканинах і рідинах організму. 

Фармакокінетика сульбактаму: після вну-
трішньом'язового введення 0,5 г сульбактаму 
максимум його в крові спостерігається на 30 хв 
після введення. Біодоступність внутрі-
шньом’язових та внутрівенних доз однакова. 
Період напіввиведення з крові сульбактаму ста-
новить 1 годину. До 85% сульбактаму виводить-
ся з сечею протягом 8 годин після введення. 
Близько 38% сульбактаму оборотно зв'язується з 
білками плазми крові. Даних про наявність 
будь-якої фармакокінетичної взаємодії між су-
льбактамом і цефтріаксоном при введенні суль-
бактомаксу немає.  

Рекомендується для використання у дітей 
від 1 місяця. 

Розчини готують безпосередньо перед за-
стосуванням. Після додавання розчинника по-
трібно візуально оцінити повноту розчинення. 
Сульбактомакс можна застосовувати внутріш-
ньовенно або внутрішньом’язово.  

Добова доза для дорослих становить 1,5- 
3 г сульбактомаксу (залежно від типу і тяжкості 
інфекції). Дозу 3 г рекомендується вводити вну-
трішньовенно у вигляді інфузії. Максимальна 
добова доза для дорослих не повинна переви-
щувати 6 г (4 г цефтріаксону та 2 г сульбакта-
му), розподілених на два введення у рівній кіль-
кості.  

Наведена вище інформація стосовно влас-
тивостей СУЛЬБАКТОМАКСУ дає змогу засто-
совувати його в лікуванні пацієнтів із загост-
ренням хронічних бактеріальних синуїтів.  

Матеріали та методи. Було проліковано 
65 хворих із загостренням хронічних синуїтів із 
застосуванням цефтріаксону/сульбактаму (СУ-
ЛЬБАКТОМАКСу). У дослідження було залу-
чено пацієнтів з найбільш складними випадками 
захворювання, що було обумовлено поширеніс-
тю процеса або порушенням евакуаторної фун-
кції синусів (поліпозно-гнійний процес). 

Хворі були поділені на 2 групи. До І-ї 
групи було відібрано 35 пацієнтів із загострен-
ням хронічного ексудативного синуїту, у котрих 
було одночасно уражено 3 або більше синусів 
(одно- або двобічне ураження верхньощелепної 
пазухи; клітин гратчастого лабіринту, лобних 
або сфеноїдальних синусів). Вік пацієнтів - від 
20 до 44 років (у середньому – 29,45± 2,63 р). 
Давнина захворювання складала від 3 до 12 ро-
ків (7,35±3,12). Чоловіків було 15 осіб (42,86%), 
жінок – 20 осіб (57,14 %). 

 ІІ-у групу складали пацієнти з поліпозно-
гнійним полісинуїтом, які отримували 
СУЛЬБАКТОМАКС для санації пазух перед 
плановим хірургічним втручанням (одномомен-
тно, септопластика з полісінусотомією з вида-
ленням поліпів). З 30 пацієнтів, у 14 було діаг-
ностовано поліпозно-гнійний фронто-етмоідит 
(у 5 – з риногенним орбітальним ускладненням), 
у 8 – поліпозно-гнійний гайморо-сфено-
етмоідит. У 8 пацієнтів, за даними МРТ, було 
встановлено діагноз поліпозно-гнійний панси-
нуїт, який клінічно супроводжувався вираженим 
запальним процесом у порожнині носа та яви-
щами інтоксикації. 

   Вік пацієнтів був від 27 до 59 років (у 
середньому – 37,23±3,14 р). Давнина захворю-
вання складала від 5 до 28 років (у середньому -
13,62±3,12). Чоловіків було 14 (46,67 %), жінок 
– 16 (53,33%).  
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До дослідження не залучали пацієнтів з 
індивідуальною непереносимістю препаратів 
цефалоспоринового ряду. 

Усі хворі мали суб'єктивні симптоми й 
об'єктивні ознаки запалення з боку приносових 
пазух. Клінічний діагноз ставився на підставі 
інтерпретації синдромів і ознак, прийнятої в 
клінічній оториноларингології.  

На початку та після лікування всім паціє-
нтам проводилося мікробіологічне дослідження 
вмісту носової порожнини з визначенням мік-
рофлори, а, також, визначенням її чутливості до 
антибіотиків, у тому числі й до 
СУЛЬБАКТОМАКСУ. Оскільки результати чу-
тливості мікрофлори можна отримати лише че-
рез декілька діб після виконання мазка, а при-
значення антибіотикотерапії у більшості випад-
ків повинно відбутися негайно, ми призначали 
СУЛЬБАКТОМАКС усім пацієнтам з подаль-
шою корекцією лікування у разі необхідності.  

Усім хворим проводилося виконання за-
гального аналізу крові та дослідження функції 
печінки до і після лікування. 

При лікуванні хворих із загостреннями 
хронічних синуїтів цефтріаксон/сульбактам 
(СУЛЬБАКТОМАКС) виробництва фірми MILI 
Health Care, Ltd. (Великобританія) призначали 
по 1000/500 мг внутрішньом’язево двічі на день 
на протязі 7-10 днів. Крім того, хворі кожної 
групи отримували відповідне лікування – топіч-
ні деконгестанти, нестероїдні протизапальні 
засоби, муколітики. Хворим із ураженням гай-
морових пазух виконувалися пункції пазух з їх 
промиванням розчином фурациліну, введенням 
розчину кортикостероїдів. Пацієнтам із загост-
ренням фронтоетмоїдиту та сфеноетмоїдиту 
проводили промивання порожнини носа та но-
соглотки розчинами антисептиків із застосуван-
ням методу переміщення (за Пройцем). Стан 
хворих ІІ-ї групи оцінювали на 5-8-й день з ме-
тою визначення строків хірургічного лікування 
(в більшості випадків, у цей термін хворим про-
водилася операція, під час якої пацієнтам одно-
часно виконували видалення поліпів з корекці-
єю анатомічних структур порожнини носа – се-

птопластику, турбінопластику, латералізацію 
носових раковин, розширення співустя пазух, 
тощо).  

Результати. Ефективність лікування хво-
рих із застосуванням препарату 
СУЛЬБАКТОМАКС оцінювалася нами на осно-
ві динаміки клінічних проявів захворювання у 
балах за наступною шкалою: 

- 0 балів – відсутність ефекту (на 3-й день 
лікування спостерігалася відсутність покращан-
ня або, навпаки, погіршення клінічних проявів 
захворювання); 

- 1 бал – низька ефективність (на 5-7-й 
день лікування спостерігалася незначна позити-
вна динаміка); 

- 2 бала – помірна ефективність ( на 3-5-й 
день спостерігалася позитивна динаміка захво-
рювання; на 7-10 – й день - виражене покращан-
ня стану хворого); 

- 3 бали - висока ефективність (на 3-5-й 
день відмічалася виражена позитивна динаміка 
захворювання; на 7-10-й день – повна відсут-
ність будь-яких клінічних проявів захворювання 
або його ускладнення)  

Безпечність та переносність застосування 
цефтріаксону/сульбактаму (СУЛЬБАКТОМАК-
Су) оцінювали наступним чином: 

Повна відсутність побічних ефектів (0 ба-
лів – дуже добра переносимість) 

Незначні побічні ефекти, які не суттєво 
докучають хворому і не вимагають відміни пре-
паратів (1 бал – добра переносимість) 

Побічні ефекти, які суттєво докучають 
хворому і вимагають призначення симптомати-
чної терапії (2 бали – задовільна переносимість) 

Побічні ефекти, які суттєво докучають 
хворому і вимагають відміни препаратів ( 3 бали 
– незадовільна переносимість) 

Побічні ефекти, які спричиняють екстре-
ну медичну ситуацію, вимагають негайної від-
міни препарату і невідкладної медичної допомо-
ги пацієнту (4 бали – вкрай незадовільна пере-
носимість). 

Результати, які було отримано підчас лі-
кування хворих обох груп наведено у таблиці. 

 
 
Оцінка терапевтичної ефективності лікування пацієнтів із загостренням хронічних синуїтів 

Шкала оцінки ефективності І група (n=35) ІІ група (n=30) 
0 балів – ефективність відсутня 1 1 
1 бал – низька ефективність 3 5 
2 бала – помірна ефективність 14 13 
3 бали – висока ефективність 17 11 
Середня оцінка ефективності у балах 2,34 2,13 
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Як видно з даних таблиці, 
СУЛЬБАКТОМАКС виявив досить високу ефе-
ктивність при лікуванні пацієнтів кожної групи 
(середня оцінка ефективності у балах - вище 2 
при максимальній оцінці у 3 бали). Повної лік-
відації симптомів захворювання або покращан-
ня стану досягнуто у 55 з 65 пацієнтів (84,6 %). 

За результатами мікробіологічного дослі-
дження виявлено досить високу чутливість мік-
рофлори до СУЛЬБАКТОМАКСу – 86 % шта-
мів від усіх виділених мікроорганізмів. Майже у 
всіх випадках відсутності ефекту від лікування 
були зафіксовані негативні результати у визна-
ченні чутливості мікрофлори носової порожни-
ни до цефтріаксон/сульбактаму (отримані на 3-5 
– й день лікування). У цих випадках прийом 
СУЛЬБАКТОМАКСУ відмінявся та проводила-
ся корекція призначень згідно отриманих ре-
зультатів мазка. Так, наприклад, хворим, у кот-
рих було виділено грибкову мікрофлору (5 осіб, 
– 2 - у I-й та 3 – у II-й групі), після дообстежен-
ня були призначені відповідні антимікотики (у 
II-й групі-після проведеного оперативного втру-
чання). Пацієнтам, у котрих були висіяні мети-
цилінрезистентні штами Staphylococcus 
epidermidis, нечутливі до СУЛЬБАКТОМАКСУ 
(4 особи) та Pseudomonas aeruginosa (1 особа) , 
було призначено гатіфлоксацин. 

Під час лікування із застосуванням 
СУЛЬБАКТОМАКСУ ми не спостерігали жод-
ного випадку побічної дії препарату.  

На підставі вивчення даної вибірки хво-
рих із загостренням хронічних синуїтів був 
зроблений висновок, що застосування препарата 

цефтріаксону/сульбактаму (СУЛЬБАКТОМАК-
Су) для лікування цієї групи пацієнтів виявило-
ся ефективним. Найближчий клінічний ефект 
лікування складає понад 84 %. Мікробіологіч-
ний ефект склав 86 %. Вибірка хворих, що бра-
ли участь у даному дослідженні, є нечисленою, 
однак вона достатня для статистичних виснов-
ків. Тому за результатами даного клінічного ви-
пробування можна зробити висновок, що 
СУЛЬБАКТОМАКС є ефективним етіотропним 
засобом для лікування пацієнтів із загостренням 
хронічних синуїтів. 

Висновки. 
1. Клінічна ефективність застосування 

препарату СУЛЬБАКТОМАКС при лікуванні 
пацієнтів із загостренням хронічних синуїтів 
становить 84,6 %, (видужання та клінічне по-
кращення). 

2. Мікробіологічна ефективність застосу-
вання препарату цефтріаксону/сульбактаму 
(СУЛЬБАКТОМАКС) при лікуванні хронічного 
синуїту становить 86%. 

3. Клінічна переносимість препарату 
СУЛЬБАКТОМАКС в даному досліджені була 
дуже доброю – при його застосуванні не спосте-
рігалося жодного випадку побічної дії препара-
ту.  

4. СУЛЬБАКТОМАКС є ефективним еті-
отропним засобом для лікування пацієнтів із 
загостренням хронічних синуїтів. Застосування 
препарату цефтріаксону/сульбактаму 
(СУЛЬБАКТОМАКС) є перспективним з погля-
ду ефективності лікування, безпеки застосуван-
ня і фармакоекономіки. 

 
© Д.О. Зінченко, 2009  
 
 
 
 
 

Д.А. ЗИНЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ В ЛОР-ПРАКТИКЕ 
 

Подавляющее большинство заболеваний 
ВДП развивается с предшествующей вирусной 
инфекцией, которая активизирует бактериаль-
ную микрофлору, что, в итоге, требует назначе-
ния антибиотикотерапии. Последняя способст-
вует элиминации возбудителя при условии аде-
кватности антибактериального спектра назна-
чаемого препарата.  

Как известно, правильное назначение ан-
тибиотикотерапии базируется исключительно 
на проведении микробиологического обследо-
вания, которое занимает по меньшей мере 3-е 

суток. В отдельных случаях, например, при обо-
стрении хронического воспалительного процес-
са в небных миндалинах или полости носа, без-
условно есть необходимость дождаться резуль-
татов для проведения более успешной терапии. 
Однако, в подавляющем большинстве случаев, 
назначение антибактериальных препаратов про-
водится эмпирически, чтобы как можно быстрее 
«обуздать» воспалительный процесс и не допус-
тить развития осложнений! Для купирования 
воспаления, наряду с использованием препара-
тов, способствующих элиминации повреждаю-
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щего агента, особую актуальность имеет приме-
нение лекарственных средств, которые могли 
бы регулировать процессы воспаления, ограни-
чивать его развитие на стадии физиологической 
защиты, препятствовать выраженному повреж-
дению тканей и хронизации процесса.  

С этой задачей успешно справляются не-
стероидные противовоспалительные средства 
(НПВС), механизм действия которых основан на 
ингибировании циклооксигеназы (ЦОГ) – одно-
го из ключевых звеньев в цепи развития воспа-
ления. 

 По сути дела, препараты антибактери-
ального и противовоспалительного действия 
являются самыми востребованными в лечении 
воспалительного процесса. Эффективность их 
применения находится в прямой зависимости 
как от выбора препарата, так и от соблюдения 
режима его приёма.  

С учетом доминирования в лечебной так-
тике эмпирической антибактериальной терапии 
ориентировка на наиболее вероятные возбуди-
тели приобретает основное значение при выборе 
первоначального антибактериального препара-
та. 

Правильный выбор последнего поможет 
осуществить знание бактериального спектра 
возбудителей, которые встречаются при кон-
кретной патологии. Практикующему отоларин-
гологу важно опираться на результаты исследо-
ваний проведенных в данном ареале местности.  

За границей, в частности в США, посто-
янно проводится периодическое изучение мик-
рофлоры, которая чаще всего высеивается при 
острых воспалительных заболеваниях верхних 
дыхательных путей и уха во всех регионах, а 
также изучение чувствительности выделенной 
микрофлоры к антибиотикам. На основе таких 
исследований формируются рекомендации по 
эмпирической антибиотикотерапии при разных 
нозологических формах по регионам. Такие ис-
следования проводятся и в Украине – в 2005 
году Институтом отоларингологии им. проф. 
А.С. Коломийченко АМН Украины было прове-
дено исследование видового состава микрофло-
ры, высеваемого при ЛОР-патологии. 

 Определение оптимального спектра ан-
тибиотиков для лечения острого воспаления 
верхних дыхательных путей и уха существенно 
повышает эффективность лечения пациентов, 
снижает риск перехода острого воспаления в 
хроническое и предупреждает создания условий 
для формирования резистентности микрофлоры.  

Этиология бактериальных инфекций 
верхних дыхательных путей обусловлена опре-
деленными видами микроорганизмов (табл. 1). 
Некоторые из них иногда называют “респира-

торными патогенами” (пневмококк, моракселла, 
гемофильная палочка). 

 
Таблица 1 

Основные патогены инфекций  
верхних дыхательных путей 

Тонзилло- 
фарингит 

Острый  
средний отит Синусит 

Streptococcus 
pneumoniae 

Streptococcus 
pneumoniae 

Haemophilus 
Influenzae 

Haemophilus 
Influenzae Streptococcus 

pyogenes 

Moraxella 
catarrhalis 

Moraxella 
catarrhalis в 
ассоциации с 
анаэробами 

 
 
 
Поскольку инфицирование среднего уха и 

околоносовых пазух имеет риногенную приро-
ду, бактериальная флора, высеваемая при сину-
сите и среднем отите, примерно одинакова. 
Наиболее частыми возбудителями этих заболе-
ваний являются Str. рneumoniae и Haemophilus 
Influenzae, высеваемые в 60–80% случаев. Реже 
патогенами являются Moraxella catarralis: она 
высевается примерно в 10% случаев, а также 
Staphylococcus aureus Str. haemolythicus (typa A). 
В последние годы отмечается увеличение часто-
ты случаев синуситов и отитов, вызванных мик-
робными ассоциациями (более 12%)  

При хронизации воспалительного процес-
са видовой состав микрофлоры, населяющей 
полость носа и околоносовые пазухи, претерпе-
вает значительные изменения.  

При хроническом синуите чаще встреча-
ется смешанная инфекция: коагулазоотрица-
тельные стафилококки – 51% (24-80%), золоти-
стый стафилококк – 20% (9-33%), S.pneumoniae 
– 4% (0-7%), анаэробы – 3% (хотя по данным 
Brook – до 82% – PeptoStreptococcus, 
Bacteroides, Veillonella, Prevotella, 
Fusobacterium). Также, встречаются грамотрица-
тельные бактерии и грибы. 

При обострениях хронического отита бак-
териальная флора среднего уха представлена 
стрептококками, пневмококками, грамотрица-
тельной микрофлорой: синегнойная и кишечная 
палочки, во многих случаях высевается «ати-
пичная» микрофлора (табл. 2). 
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Таблица 2 

Ключевые возбудители внебольничных инфекций дыхательных путей и ЛОР-органов 

Типичные бактерии «Атипичные» микроорганизмы Сравнительно редкие  
микроорганизмы 

• Streptococcus pneumoniae 
• Haemophilus influenzae 
• Moraxella catarrhalis 

 

• Mycoplasma pneumoniae 
• Chlamydia pneumoniae 
• Legionella pneumophila 

 

• Staphylococcus spp. 
• Streptococcus spp. (кроме 

пневмококков) 
• представители семейства 

Enterobacteriaceae 
 
 
Эти данные накладывают значительный 

отпечаток на характер проводимого антибакте-
риального лечения.  

При остром бактериальном синуите и 
отите «золотым стандартом» принято считать 
назначение пациенту амоксицил-
лин/клавуланата в течение 7-10 дней. Клиниче-
ски эффективными зарекомендовали, также, 
себя цефалоспорины ІІ-ІІІ поколений, менее 
эффективно проявили себя макролиды. Однако 
при обострениях хронического синуита эти пре-
параты являются менее эффективными из-за 
изменения видового состава микрофлоры, а 
также, в связи с развитием её резистентности. 
Для успешного лечения как хронических синуи-
тов, так и обострения хронических отитов, в 
большинстве случаев, требуется хирургическое 
вмешательство. Роль антибиотиков при этом 
значительно уменьшается, увеличивается срок 
их применения до 2-3 недель. При отсутствии 
результатов микробиологического исследова-
ния, общепризнанным эмпирическим лечением 
является пероральное применение ингибиторо-
защищенных пенициллинов (амоксицилли-
на/клавуланат) и респираторных фторхиноло-
нов, поскольку эти препараты характеризуются 
более высокой активностью в отношении широ-
кого круга этиологических агентов, в том числе 
анаэробов, а также антибиотикоустойчивых 
микроорганизмов.  

 В амбулаторных условиях не просто не-
желательно, но в большинстве случаев противо-
показано применять антибиотики парентераль-
но. В этой связи мало пригодны для применения 
в амбулаторных условиях ампициллин (из за 
своей низкой биодоступности – 30–40% по 
сравнению с 90-процентной биодоступностью 
амоксициллина), а также большинство цефалос-
поринов. 

При тяжелом течении синуита с возмож-
ным развитием осложнений возникает необхо-
димость в стационарном лечении и назначении 
парентеральных форм антибиотиков (прежде 
всего цефалоспоринов ІІІ поколения или респи-
раторных фторхинолонов). Итак, синтетические 

пенициллины или фторхинолоны? Каждый во-
лен выбирать сам с учетом различных факторов: 
возраст, наличие сопутствующей патологии, 
удобный график приема. Кстати, о комплаент-
ности: многочисленными исследованиями дока-
зано, что при назначении препаратов с режимом 
дозирования 3-4 раза в день, на курс с длитель-
ностью более 5-7 дней рекомендации врача на-
рушаются приблизительно в 50% случаев. На-
против, прием антибиотиков 1-2 раза в сутки, 
как правило, осуществляется больными в 80% 
случаев. 

Таким образом, в качестве антибактери-
ального препарата для проведения эмпириче-
ской терапии воспаления в отоларингологии 
нами был избран Гатифлоксацин- лекарствен-
ный препарат из группы фторхинолонов, произ-
водства компании MILI Health Care, Ltd. (Вели-
кобритания) Гатифлоксацин это 8-
метоксифлороквинолон, который имеет анти-
бактериальную активность к широкому диапа-
зону грамотрицательных и грамположительных 
микроорганизмов. По механизму действия 
фторхинолоны относятся к бактерицидным пре-
паратам, основной путь действия которых со-
стоит в нарушении синтеза ДНК бактериальной 
клетки. 

Биодоступность гатифлоксацина 
(ТЕБРИСА) достигает 96% при пероральном 
применении, что, в большинстве случаев, ис-
ключает необходимость парентерального введе-
ния препарата. Концентрация гатифлоксацина в 
тканях совпадает / превышает концентрации 
препарата в сыворотке крови, что создает высо-
кий антимикробный эффект в органах-мишенях 
(например, в легочной ткани). 

Очень важным положительным моментом 
является длительный период элиминации в 
плазме (около 7-17 часов), что обеспечивает 
возможность однократного приема в сутки. 

Благодаря уникальному механизму анти-
бактериальной активности препарат имеет ми-
нимальную вероятность развития резистентно-
сти микроорганизмов по сравнению с антибио-
тиками других групп. Единственный путь выве-
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дения через почки обеспечивает отсутствие по-
требности корригировать дозу при печеночной 
недостаточности. 

Гатифлоксацин эффективен по отноше-
нию к бактериям резистентным к β-лактамным и 
макролидам.  

Препарат выпускается в двух формах – 
парентеральной (раствор для инфузий – 200,0 
мл (400 мг) и пероральной - таблетки, покрытые 
оболочкой по 200 и 400 мг, что дает возмож-
ность обосновать проведение ступенчатой тера-
пии и высокую фармакологическую экономич-
ность. Так, например, наличие одной из выше-
упомянутых лекарственных форм, а именно – 
таблеток по 200 мг (10 таблеток в конвалюте, 2 
конвалюты в упаковке) позволяет пациенту зна-
чительно сэкономить при покупке одной конва-
люты (если антибиотикотерапия начата до по-
лучения результатов мазка и есть необходи-
мость в отмене препарата после получения ре-
зультатов – высеяна грибковая флора, имеется 
индивидуальная непереносимость и т.д.). На-
значение же препарата при острой ЛОР-
патологии позволяет часто обойтись кратким, 5-
ти дневным курсом, что также позволяет паци-
енту сохранить средства. 

В качестве противовоспалительного пре-
парата для эмпирической терапии мы избрали 
ДЕНЕБОЛ (Рофекоксиб) – высокоселективный 
ингибитор ЦОГ-2, обладающий быстрым обез-
боливающим эффектом, с пролонгированным 
действием. Наш выбор был обусловлен сле-
дующими факторами.  

1. Биодоступность рофекоксиба в среднем 
достигает 93%, а у инъекционной формы – 
100%, что приводит к быстрому наступлению 
эффекта 

2. Период полувыведения препарата со-
ставляет 6-17 часов, т.е. он обладает пролонги-
рованным действием – применяется 1 раз в су-
тки перорально или парентерально 

3. Прием пищи не влияет на биодоступ-
ность Денебола. Метаболизируется внепеченоч-
но, не ингибируя цитохром Р450, – что делает 
его препаратом выбора при комплексной тера-
пии 

4. Обладает хондропротекторным дейст-
вием, что позволяет использовать его у пациен-

тов с истонченной хрящевой тканью сустава, 
для защиты хрящевой ткани при лечении препа-
ратами, обладающими хондротоксическим дей-
ствием  

5. Проникает через гемато-энцефали-
ческий барьер (ГЭБ). Обеспечивает дополни-
тельно центральное противоболевое действие 

6. Благодаря высокой селективности по 
отношению к ЦОГ-2, Денебол является эффек-
тивным в отношении подавления воспаления и 
боли, но имеет значительно меньший риск воз-
никновения побочных явлений по сравнению с 
обычными НПВП. Имеет высокий профиль 
безопасности по отношению к ЖКТ, что позво-
ляет использовать его длительный срок (до 1 
месяца и более). 

Денебол (рофекоксиб) производства фир-
мы MILI Health Care, Ltd.(Великобритания) на-
значался больным в зависимости от патологии в 
дозе от 25 мг 1 раз в день перорально в течение 
5 дней при остром синуите до 50 мг 1 раз в день 
при переломах костей лицевого черепа. 

Выпускается в трех лекарственных фор-
мах – инъекции, таблетки, гель – что делает 
возможным проведение ступенчатой терапии.  

В заключение хочется отметить, что эти 2 
препарата используются уже несколько лет в 
клинической практике и успели хорошо себя 
зарекомендовать. Тебрис доказал свою высокую 
эффективность при лечении различной ЛОР-
патологии бактериального генеза. При остром 
среднем отите, остром ларингите, обострении 
хронического диффузного наружного отита, 
обострении хронического синуита выздоровле-
ние и клиническое улучшение было достигнуто 
в 82,7% (синуит) – 92,9% (остр. отит) случаев, 
при средней оценке эффективности – 2,27-2,51 
балла, соответственно (из 3 возможных). 

Клиническая эффективность применения 
препарата ДЕНЕБОЛ при лечении пациентов с 
воспалительными заболеваниями наружного уха 
(фурункул наружного слухового прохода, на-
ружный диффузный отит, перихондрит ушной 
раковины) составила 84%, (выздоровление и 
клиническое улучшение), а при переломах кос-
тей лицевого черепа она достигает 89%. 

 
© Д.А.Зинченко, 2009  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТЕОМИЕЛИТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  
У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ  

 

Важное значение в работе детских отола-
рингологов имеет пограничная патология око-
лоносовых пазух и челюстно-лицевой области. 
При ряде заболеваний имеет место единый па-
тогенетический механизм, обуславливающий их 
одновременное или этапное поражение. Особое 
место в структуре госпитализируемой заболе-
ваемости занимает остеомиелит верхней челю-
сти у грудных детей.  

Актуальность определяется нарастанием 
числа детей с воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области, увеличением тяже-
сти клинического течения заболевания, трудно-
стями их диагностики и лечения. 

В отоларингологическом отделении Рес-
публиканской детской клинической больницы г. 
Симферополя накоплен достаточный опыт ди-
агностики и лечения детей с данной патологией.  

Для развития остеомиелитического про-
цесса недостаточно одного воздействия микро-
организмов на макроорганизм. Необходимы 
факторы, повышающие вирулентность микро-
организмов либо ослабляющие сопротивляе-
мость организма ребенка. У маленьких детей 
решающее значение принадлежит возрастному 
несовершенству защитной реакции организма и 
местного тканевого иммунитета. Усложняет 
симптоматику и течение воспалительного забо-
левания также обильность лимфатической тка-
ни, наличие анатомо-физиологических особен-
ностей строения зубов и челюстей. 

Возникновению патологического процесса 
предшествуют переохлаждение или наоборот 
перегрев организма, а также ослабление ребенка 
после перенесенных инфекционных заболеваний. 
Развивается данный процесс, вследствие проник-
новения инфекции через рот. Источником зара-
жения чаще всего бывает инфицированный сосок 
матери или загрязненные игрушки. Последова-
тельно возникает гингивит, затем в процесс во-
влекается зубной зачаток и верхнечелюстная 
кость. В альвеолярном отростке образуются сек-
вестры и фистулы. Быстро развивается односто-
ронняя инфильтрация тканей лица, закрывая 
глаз, припухлость нижнего века, хемоз. 

 В остром периоде заболевания существу-
ет прямая угроза для жизни ребенка. Опасность 
остеомиелита верхней челюсти заключается и в 
возможности развития септицемии, которая в 
отдельных случаях приводит к гнойному плев-

риту, бронхопневмонии, перикардиту, абсцессу 
легкого. Клиническое течение и симптомы ос-
теомиелита верхней челюсти во многом схожи с 
острыми риносинуситами.  

Начальный период заболевания проходит 
часто незамеченным. Обычно на фоне выздо-
ровления от острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) или гриппа вновь появляется 
температурная реакция. Ребенок отказывается 
от груди, становится беспокойным, плохо спит. 
Кишечные расстройства, рвота, иногда судоро-
ги, свидетельствующие о раздражении ЦНС, 
отвлекают внимание врача от основного про-
цесса. Одновременно появляются заложенность 
носа, слизистые или гнойные выделения и в свя-
зи с этим – респираторная гипоксия. Значитель-
ное набухание слизистой оболочки полости носа 
приводит к нарушению проходимости слезоно-
сового канала и появлению слезотечения.  

Кожные покровы лица краснеют, нередко 
напоминая рожистое воспаление. При пальпа-
ции отмечается резкая болезненность. Инфильт-
рация альвеолярного отростка может дойти до 
крыльев носа, твердого неба, иногда переходит 
среднюю линию, но не вовлекает мягкое небо. 
Фистулы образовываются в трех точках: альве-
олярном отростке, внутреннем углу глаза и 
твердом небе. У альвеолярного отростка может 
выделиться зачаток зуба. В области внутреннего 
угла глаза свищ образовывается у края орбиты. 
Свищевой ход очень узок и быстро закрывается, 
вызывая задержку выделений. При промывании 
свища легко устанавливается сообщение с поло-
стью рта, главным образом со свободной лун-
кой, откуда выделился зубной зачаток.  

При наличии фистулы в сторону полости 
носа исход более благоприятен, поскольку 
обеспечивается хороший и длительный дренаж. 
Регионарные лимфатические узлы резко увели-
чиваются, при пальпации болезненны. Косвенно 
в процесс вовлекаются слюнные железы, так как 
в них так же имеются лимфатические узлы, хо-
тя, как показывает практика, сама слюнная же-
леза нагноительным процессом обычно не по-
ражается.  

Рентгенография точных данных для диаг-
ностики данного заболевания не дает. 

Лечение ребенка заключается в экстрен-
ном оказании хирургической помощи, та как 
важно своевременно обеспечить хороший дре-
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наж патологического очага, не повреждая зачат-
ки зубов. В последующем проводится ком-
плексная интенсивная терапия. При своевре-

менном и радикальном оказании медицинской 
помощи, как показывает наш опыт, наступает 
полное выздоровление. 

 
© М.А. Золотарева, Л.В. Гуляева, А.М. Михальченко, А.А. Бондаренко, Т.М. Иманова, Н.А. Стадничук,  
2009 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ  
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ РИНОХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

ПРИ ВАЗОМОТОРНОМ РИНИТЕ 
 

Вступление. Несмотря на постоянное 
совершенствование методов хирургического 
лечения вазомоторного ринита, в подавляю-
щем большинстве случаев самостоятельное 
носовое дыхание возможно лишь через не-
сколько суток после оперативного вмешатель-
ства, что замедляет восстановление нарушен-
ных функций полости носа и в значительной 
степени определяет сроки госпитализации и 
реабилитации. Одной из причин этого являет-
ся тампонада полости носа, которая выполня-
ется с целью профилактики геморрагических 
осложнений и угнетает функцию мерцатель-
ного эпителия. Все это определяет актуаль-
ность поиска методов быстрого восстановле-
ния носового дыхания после подслизистой 
вазотомии при вазомоторном рините.  

Цель исследования. Разработать и оце-
нить эффективность метода быстрого восста-
новления носового дыхания после подслизи-
стой вазотомии при вазомоторном рините. 

Материалы и методы. В основу метода 
быстрого восстановления носового дыхания 
положена возможность профилактики носо-
вых кровотечений посредством введением ау-
тофибринового клея в полости, сформирован-
ные после подслизистой вазотомии. Нами бы-
ли обследованы 27 больных (19 мужчин, 8 
женщин) в возрасте от 18 до 60 лет с вазомо-
торным ринитом, приводящим к затруднению 

носового дыхания. Всем больным было прове-
дено общеклиническое и комплексное рино-
отологическое обследование, в том числе пе-
редняя активная компьютерная риноманомет-
рия, на первые, вторые, третьи, десятые сутки 
после оперативного вмешательства в полости 
носа (подслизистой вазотомии). В группе кон-
троля (12 больных) для профилактики носо-
вых кровотечений после подслизистой вазо-
томии использовалась тампонада полости но-
са, в исследуемой группе (15 больных) – вве-
дение аутофибринового клея в полости, сфор-
мированные после разрушения кавернозных 
тел нижних носовых раковин. 

Результаты исследования. В после-
операционном периоде признаки носового 
кровотечения отсутствовали у всех обследо-
ванных больных. В исследуемой группе у 
больных функция носового дыхания восста-
навливалась непосредственно после оператив-
ного вмешательства, в группе контроля – зна-
чительно позже. 

Выводы. Результаты исследования де-
монстрируют эффективность разработанного 
метода быстрого восстановления носового 
дыхания после ринохирургического вмеша-
тельства, что позволяет предположить воз-
можность его широкого применения в рино-
хирургической практике. 

 
© И.А. Ивашин, Л.С. Цыган, В.В. Дворянчиков, 2009 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ 
 

Своевременная диагностика новообразо-
ваний глоточного кольца до сих пор является 
актуальной задачей, что обусловлено непатог-
номоничностью макроскопических проявлений 
заболеваний и трудностями дифференциального 
диагноза разнообразных поражений этой лока-
лизации. 

Многокомпонентный состав носоглотки и 
миндалин обусловливает возможность развития 
в них гистологически различных злокачествен-
ных опухолей: рака, гематосарком и сарком 
других тканей. По частоте поражения эпители-
альные опухоли (рак) занимают 59,7-98,8%, а 
опухоли кроветворной и лимфоидной ткани 0,8-
13,3%. 

Макроскопически гематосаркомы глоточ-
ного кольца представляют собой опухоль с ин-
фильтрирующим или экзофитным ростом. Изъ-
язвление слизистой опухолевого образования 
встречается реже, чем при раке. Экзофитная 
форма изъязвляется сначала поверхностно с по-
явлением эрозии, а затем язвы, которые не име-
ют развороченных краев, как при раке. По кон-
систенции отмечается эластический или плотно-
эластический характер, отличающийся от дере-
вянистого при раке. 

Одной из наиболее характерных особен-
ностей злокачественных опухолей носоглотки и 
миндалин является их раннее метастазирование 
в регионарные лимфатические узлы (78-90%). 
Часто, увеличенные шейные лимфатические 
узлы являются первым симптомом скрыто про-
текающего рака или гематосаркомы глоточного 
кольца. Так, в 11 наблюдениях извлечения 
пунктата из лимфоузлов шеи были подтвержде-
ны злокачественный характер процесса и его 
морфологическая зрелость. 

Наш опыт по цитологическому исследо-
ванию, проведенному у 215 больных с различ-
ными по характеру новообразованиями гло-

точного кольца (98- носоглотки и 117- ротог-
лотки), позволяет считать, что при язвенно-
инфильтративных формах опухолевых пораже-
ний целесообразно использовать метод соско-
ба, а при опухолях, покрытых неизмененной 
слизистой оболочкой – метод пункционной 
биопсии. 

Для цитологической картины эпителиаль-
ных поражений недифференцированного рака 
характерно наличие хотя бы единичных ком-
плексов или скоплений клеток, наслаивающихся 
друг на друга, или представляющихся «голоя-
дерными», а также наличие клеток с гиперхром-
ными ядрами и «грязный» фон препарата (дет-
рит, обломки ядер и пр.) также, более свойстве-
нен цитограммам низкодифференцированного 
рака. 

В цитологической картине гематосарком, 
напротив, обращало на себя внимание разроз-
ненное расположение клеточных элементов, 
менее выраженный полиморфизм их размеров, 
частое выявление нуклеол и фигур митотиче-
ского и амитотического деления. Явления деге-
нерации и дистрофии обнаруживались реже. 

Необходимо подчеркнуть, что определе-
ние истинного характера процесса по материалу 
биопсий не всегда удается. Совместное исполь-
зование цитологического и гистологического 
методов исследования облегчает морфологиче-
скую идентификацию этих неопластических 
заболеваний, значительно повышая точность их 
распознавания. 

Таким образом, цитологическое исследо-
вание материала из очага поражения с одновре-
менным анализом пунктата увеличенных лим-
фатических узлов шеи позволяет не только бо-
лее точно указать гистологическую форму опу-
холи, но и провести дифференциальный диагноз 
между эпителиальными и неэпителиальными 
опухолями. 

 
© Э.К. Исмагулова, А.К. Джакиева, А.Д. Медеуов, Л.Ш. Киркимбаева, 2009  
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ФИБРОЭНДОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ 
 

В настоящее время использование эндо-
скопии предоставляет возможность сделать ди-
агностику опухолей глотки более своевремен-
ной и существенно улучшить результаты лече-
ния. 

Результаты исследования показали, что 
несмотря на существующее в общей онкологии 
понятие о «визуальной» доступности глотки, 
основная часть больных поступает на стацио-
нарное лечение при Т3-Т4 местного процесса с 
регионарными, а иногда и отдаленными мета-
стазами.  

Поскольку речь идет о своевременной ди-
агностике, мы провели анализ разрешающих 
возможностей одного из современных методов 
визуальной диагностики – фиброэндоскопиче-
ского исследования (у 126 больных). 

По нашим наблюдениям, в проведении 
ФЭС при новообразованиях ротоглотки нет не-
обходимости, за исключением случаев с подоз-
рением на поражение задней поверхности неб-
ной занавески. 

При подозрении на неопластический 
процесс носоглотки фиброэндоскопическое 
исследование практически по своей ценности 
не имеет альтернативы. Наши наблюдения за 
67 больными позволили определить форму 
роста опухоли (23,73% – экзофитная, 18,64% – 
эндофитная, 57,63% – смешанная). У 4 боль-
ных обнаружена клинически не определяемая 
опухоль при наличии шейных метастазов и у 2 
исключен диагноз злокачественного новообра-
зования.  

Таким образом, фиброэндоскопическое 
исследование носоглотки позволило не только 
определить наличие патологического процесса, 
но и обнаружить малые по объему образования, 
форму роста опухоли, его исходное место, на-
личие изъязвления. 

ФЭС исследование 59 больных опухоля-
ми гортаноглотки показало, что данная методи-
ка позволяет в деталях оценить состояние сли-
зистой оболочки перепончатого (проксимально-
го) отдела – состояние передней, медиальной и 
наружной стенок, дна грушевидного синуса, 
отдифференцировать от новообразования шей-
ного отдела пищевода. Однако хрящевой (дис-
тальный) отдел, зажатый между печаткой пер-
стневидного хряща и телами шейных позвонков, 
недоступен для данного вида исследования. 

Таким образом, фиброэндоскопическое 
исследование может широко использоваться 
при любом подозрении на «злокачественную 
опухоль», не имеет по своим разрешающим 
возможностям альтернативы, поскольку решает 
ряд серьезных задач: 

- о наличии или отсутствии патологиче-
ского процесса; 

- оценить форму роста опухоли; 
- оценить исходное место роста опухоли и 

распространение на различные элементы глотки; 
- выявить изъязвление и другие парамет-

ры. 
Показаниями для проведения фиброэндо-

скопического исследования могут служить: 
- подозрение на злокачественную опухоль 

в той фазе, когда она не имеет выраженных 
субъективных и объективных симптомов; 

- необходимость проведения четкой топи-
ческой диагностики и определения формы рос-
та; 

- возможность определения границ рас-
пространения опухоли, что позволяет спланиро-
вать рациональную тактику лечения; 

- важным моментом является возмож-
ность исключения злокачественной опухоли или 
отдифференцировать злокачественный процесс 
от других заболеваний. 

 
© Э.К. Исмагулова, А.К. Исергужина, Б.А. Шагатаева, Л.Ш. Киркимбаева, 2009  
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Р.Д. КАРАЛ-ОГЛЫ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

НАШЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТКИ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

 

Известно, что при отсутствии носового 
дыхания легкие хуже вентилируются вследствие 
поверхностного дыхания и пониженной достав-
ки кислорода. Согласно данных многих авторов 
при трахеальном дыхании кислорода в крови 
содержится на 25% меньше ,чем при носовом. 
Длительное нарушение носового дыхания вле-
чет за собой также ряд изменений: уменьшение 
количества гемоглобина и сахара в крови. За-
щитная способность верхних дыхательных пу-
тей при ротовом дыхании истощается быстрее, 
что ведет к их различным поражениям (частые 
фаринго-ларингиты, трахеиты, бронхиты и т.д.) 

4 февраля 2009 года в поликлинику обра-
тилась пациентка О., 65 лет с жалобами на за-
трудненное носовое дыхание, першение в глот-
ке, сухой кашель, периодические головные бо-
ли. Из анамнеза выяснено, что длительным на-
рушением носового дыхания она страдает около 
45 лет. За медицинской помощью не обраща-
лась, а ежедневно по 3-4 раза закапывала в нос 
по 5 капель сосудосуживающие капли (в про-
шлом — раствор адреналина — эфедрина, в на-
стоящее время галазолин, називин и др.) Паци-

ентка также сообщила, что кровяное давление у 
нее - 200/100. При риноскопии нижние и сред-
ние раковины носа гипертрофированы, сине-
багрового цвета. Обоняние нарушено — III сте-
пени по Воячеку. Другие ЛОР органы без осо-
бенностей. На рентгенограмме от 05.02.2009г. 
околоносовые пазухи нормально пневматизиро-
ваны. При исследовании крови процент гемо-
глобина был низким, СОЭ – 25 мм в час. По ре-
комендации терапевта по поводу гипертониче-
ской болезни и хронического бронхита паци-
ентка приняла соответствующее лечение. 

В комплекс лечения было применено и 
криовоздействие на область нижних и средних 
раковин носа. Раковины замораживали (после 
аэрозольной анестезии 10% лидокаина) при 
плотном контакте наконечника криоапирата с 
поверхностью. Криовоздействие было двуцик-
ловым с экспозицией до 2-х минут. 

Через 10 дней было проведено повторное 
криовоздействие на раковины носа. При кон-
трольном осмотре через 6 месяцев состояние 
пациентки было вполне удовлетворительным, 
носовое дыхание стойко восстановилось. 

 
© Р.Д. Карал-оглы, 2009  
 
 
 
 
 

В.А. КАШИРИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЙ МОНОЦИТАРНОГО ЗВЕНА БОЛЬНЫХ  
РАКОМ ГОРТАНИ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ  

 

Введение. Моноциты активно действуют 
на микроорганизмы с липидной оболочкой, фа-
гоцитируют остатки клеток, мелкие инородные 
тела, малярийные плазмодии, микобактерии ту-
беркулеза. Покинув сосудистое русло, моноци-
ты дифференцируются в тканевые макрофаги 
(гистиоциты) со специализированными функци-
ями в соответствии с анатомической локализа-
цией. Клетки моноцитарно-макрофагальной си-
стемы участвуют во включении и регуляции 
механизмов иммунитета и в непосредственной 
защите от чужеродных веществ. Макрофаги ра-
спознают антиген и представляют его лимфоци-
там в форме, позволяющей развивать специфи-
ческую реакцию на данный антиген и образовы-

вать иммунные комплексы. Макрофаги выраба-
тывают широкий спектр медиаторов воспале-
ния, секретируют лизосомальные протеазы и 
гидролитические ферменты, секретируют про-
воспалительные цитокины (IL-I, TNF-ά). 

 Моноцитоз с лимфоцитозом встречается 
в период кризиса острых инфекционных заболе-
ваний и при постинфекционных состояниях.  

Абсолютный моноцитоз расценивается 
как фактор риска гиперцитокинемии, предиктор 
«цитокинового взрыва» в преддверии агрессии 
(операция, агрессивная терапия). Абсолютная 
моноцитопения – признак иммуносупресии, 
иммунопаралича (В.И. Черний, А.Н. Нестерен-
ко, 2008). 
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Цель исследований. Изучение фагоци-
тарной активности моноцитов при комбиниро-
ванном лечении (КЛ) больных раком гортани и 
КЛ дополненном комплексной регуляторной 
терапией (КРТ) с использованием антигомоток-
сических препаратов (АГТП). 

Материалы и методы. В исследования 
вошли 62 больных раком гортани (T3 Nо Mо): 
группа 1 – 31 больной – КЛ; группа 2 – 31 боль-
ной – КЛ и КРТ. Контрольная группа – 49 кли-
нически здоровых лиц. 

В зависимости от локализации и распро-
страненности новообразования больным раком 
гортани выполнялась ларингоэктомия или раз-
личные виды функциональных резекций горта-
ни. Лучевая терапия проводилась в послеопера-
ционном периоде, по методике дробного фрак-
ционирования (СОД 40- 45 Гр).  

В проведении КРТ использовались сле-
дующие АГТП:  

1. До начала проведения специальных ме-
тодов лечения – Lymphomyosot, Berberis-
Homaccord, Nux vomica-Homaccord; 

2. В период проведения КЛ – Galium-Heel, 
Lymphomyosot, Psorinoheel (препараты базового 
курса). Адреналин 0,018 %, Cerebrum comp., 
(управляющие препараты); Препараты сопро-
вождения – Arnica-Heel, Berberis-Homaccord, 
Coenzyme comp., Glyoxal comp., Hepeel, Mucosa 
comp., Pulsatilla comp., Thyreoidea comp., Trau-
meel S, Echinacea comp.; 

3. После завершения КЛ и по VI-й месяц 
наблюдения за больными – Galium-Heel, Lym-

phomyosot, Psorinoheel (препараты базового ку-
рса); Ginseng comp. (управляющий препарат); 
Препараты сопровождения – Coenzyme comp., 
Ubichinon comp., Glyoxal comp., Hepar comp., 
Echinacea comp. 

Оценка иммунного статуса больных вы-
полнена по критерию – состояние фагоцитарной 
активности моноцитов (ФИм, ФЧм; индекс за-
вершенности фагоцитоза (ИЗФ) – отношение 
ФИм 30'/Фим 120'; индекс фагоцитарной актив-
ности (ИФА) – отношение ФЧм 30'/ФЧм 120').  

Результаты и обсуждение. До начала 
проведения лечебных мероприятий моноцитар-
ное звено фагоцитарной системы характеризо-
валось достоверным повышением фагоцитарной 
активности нейтрофилов (ФИм), но фагоцитар-
ное число (ФЧм) превышало контрольное зна-
чение только 30-й минуте (табл. 1).  

Непосредственно после выполнения хи-
рургических вмешательств у больных 1-й груп-
пы, отмечены достоверно более высокие значе-
ния показателей ФИм 30', но ФИм 120' оказался 
большим во 2-й группе больных. Аналогичные 
характеристики значений исследуемых показа-
телей отмечены и через 10 дней после выполне-
ния хирургических вмешательств. 

В период проведения ЛТ превалировали 
значения ФИм 30' больных 2-й группы. Следует 
отметить, что ИЗФ у больных 2-й группы, к мо-
менту окончания курса ЛТ и по VI-й месяц на-
блюдений включительно (завершение КРТ), со-
ответствовали контрольному значению.  

 
Фагоцитарная активность моноцитов на этапах комбинированного 

лечения и наблюдения за больными раком гортани 
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Динамика ФЧм 30' – в послеоперацион-
ном периоде превалировали показатели больных 
1-й группы, но далее – достоверно большими 
оказались значения показателей больных 2-й 
группы. С III-го по VI-й месяцы наблюдений 
достоверно большими были и значения показа-
телей ФЧм 120' больных 2-й группы. Характе-
ристика изменений в значениях показателей 
ИФА – достоверные различия в период завер-
шение курса ЛТ – VI-й месяц наблюдений. 

Вывод 
В группе больных, которым в качестве 

дополнительного лечения проводилась КРТ с 
использованием АГТП, фагоцитарная актив-
ность моноцитов была в большей степени со-
хранена и практически все исследовавшиеся 
показатели в более ранние сроки приближались 
(проявляли тенденцию приближения) к кон-
трольным значениям. 

 
© В.А. Каширин, 2009 
 
 
 
 
 

В.В. КИЗИМ, С.К. БОЕНКО, В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Е.А. ЮРЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА 
 

Респираторный папилломатоз (РП) пред-
ставляет собой тяжелое заболевание, вызванное 
неонкогенными типами ДНК-содержащего па-
пилломавируса (HPV-6/-11), которое характери-
зуется длительным, рецидивирующим течением, 
формированим рубцовых мембран, возможно-
стью малигнизации. Возникновение и развитие 
РП также может быть связано с Т-клеточным 
дефицитом, наследуемым от матерей, страдаю-
щих герпетической инфекцией, кондиломатозом 
гениталий, кожным папилломатозом. Наиболее 
часто папилломы локализуются в области пе-
редней комиссуры. На более поздних стадиях 
заболевания папилломы поражают всю слизи-
стую оболочку гортани, в тяжелых случаях рас-
пространяются на трахею. Для удаления папил-
лом используются инструментальные методы, 
ультразвуковая техника, криовоздействие, хи-
рургический лазер и аргоновая плазма. Вместе с 
тем, многократное удаление папиллом потенци-
ально опасно развитием рубцовых мембран, су-
живающих просвет голосовой щели, нарушаю-
щих фонаторную и дыхательную функции.  

В последние годы, наряду с традицион-
ным хирургическим лечением, все чаще исполь-
зуются противовирусные и иммуномодулирую-
щие препараты, в частности – интерфероны и их 
индукторы.  

Целью нашего исследования явилась раз-
работка схемы этиопатогенетической комбини-
рованной терапии респираторного папиллома-
тоза. 

Материалы и методы. В течении 2003-
2008 гг. под нашим наблюдением находилось 43 
пациента (17 мужчин и 26 женщин) с респира-
торным папилломатозом в возрасте от 12 до 78 

лет. 23 больных этой группы ранее неоднократ-
но производилось удаление папиллом различ-
ными способами, включая и лазерную деструк-
цию. 27 наблюдавшихся пациентов обратились 
за помощью впервые. После предварительного 
обследования и гистологической верификации 
диагноза папилломатоза всем больным произво-
дилось инструментальное удаление папиллом. В 
раннем послеоперационном периоде ежедневно 
производились 2-х кратные инстилляции в гор-
тань раствора полидекса с фенилэфрином (ком-
бинированный препарат содержащий неомици-
на сульфат, дексаметазона метасульфобензоат 
натрия, полимиксин В сульфат, фенилэфрина 
гидрохлорид).  

Начиная с 5-го дня после удаления па-
пиллом, назначали лаферон в нарастающей дозе 
100-150 тыс. МЕ/кг массы тела ежедневно внут-
римышечно (у взрослых до 6 млн. МЕ в сутки). 
Курс лечения составлял 24 дня. В качестве про-
тивовирусного средства применяли препарат 
растительного происхождения протефлазид – 
индуктор синтеза эндогенного ά- и γ- интерфе-
рона (по 10 капель 3 раза в день внутрь в тече-
нии месяца). Одновременно использовались то-
пические кортикостероиды (ингаляции фликсо-
тид 50мкг 3 раза в сутки), проводили антиокси-
дантную терапию, при необходимости антибио-
тики и антимикотические препараты. Курс ле-
чения лафероном и протефлазидом повторяли 
после 4-х недельного перерыва. 

Результаты и обсуждение. После прове-
дения I-го курса лечения клиническое улучшение 
отмечено у всех больных, 5 пациентов с генера-
лизованной формой заболевания, ранее перенес-
ших трахеостомию, удалось деканюлировать. 
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Сроки наблюдения составили от 10 месяцев до 5-
ти лет. Рецидив заболевания был отмечен у 12- 
ти пациентов в сроки от 6месяцев до 2-х лет по-
сле проведенного лечения, в связи с чем потре-
бовались повторные курсы лечения. У остальных 
больных была получена стойкая ремиссия.  

Выводы. Использование интерферонов, 
иммуномодуляторов, антибиотиков и топиче-
ских кортикостероидов, в комплексном лечении 
респираторного папилломатоза повышает эф-
фективность лечения, снижает вероятность ре-
цидива заболевания. 

 
© В.В. Кизим, С.К. Боенко, В.В. Толчинский, Е.А. Юренко, 2009  
 
 
 
 
 
 
В.В. КИЗИМ, Н.С. ПАВЛЕНКО, М.В. БОЛТОНОСОВ, Е.Б. КАЧАНОВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ТОПИЧЕСКИЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ  
В ЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В последние годы для лечения острых и 
хронических заболеваний верхних дыхательных 
путей, в том числе и ларингитов, все чаще ис-
пользуются топические глюкокортикостероиды 
(ГКС) в виде ингаляций. Кроме того, примене-
ние топических стероидов целесообразно в ран-
нем послеоперационном периоде для уменьше-
ния реактивного отека слизистой оболочки. 

Выбор ингаляционных топических корти-
костероидов, таких как флютиказона пропионат, 
во многом обусловлен простотой и удобством 
его применения, а так же высокой клинической 
эффективностью. В отличие от инстилляций 
большая часть (80-90%) топических кортико-
стероидов оседает в полости рта, гортаноглотке 
и гортани. 

Целью нашего исследования являлось 
изучение эффективности применения топиче-
ского ГКС – флютиказона пропионата в ком-
плексном лечении больных острыми и хрониче-
скими ларингитами, а также у пациентов, пере-
несших хирургические вмешательства на горта-
ни.  

Материалы и методы. Нами проведено 
исследование эффективности ингаляционного 
ГКС флютиказона пропионата (50 мкг/доза). 
Основная группа состояла из 109 пациентов с 
острыми и обострениями хронических ларинги-
тов, а также пациентов, перенесших эндоларин-
геальные вмешательства. Из них было 47 
(43,1%) женщин, 62 (56,9%) мужчины в возрас-
те от 18 до 69 лет. Всем больным с целью по-
давления продуктивного воспаления назнача-
лись ингаляции флютиказона пропионата (50 
мкг/доза) по схеме 2 ингаляции 3 раза в сутки в 
течение 7 дней. 

 В качестве контрольной группы наблю-
дались пациенты, которым в комплексном лече-

нии производились инстилляции в гортань рас-
твора гидрокортизона ацетата 2,5% по 1,0 мл 2 
раза в день. Группа состояла из 82 пациентов, из 
них 30 женщин, 52 мужчины в возрасте от 18 до 
72 лет. У всех пациентов учитывались жалобы и 
их динамика. При объективном обследовании 
регистрировалось наличие гиперемии и отека 
слизистой глотки, подвижность голосовых 
складок. Кроме того, всем пациентам ежедневно 
проводили контроль АД, исследовали калий 
крови (1-й, 3-й и 7-й день) и глюкозу крови (1-й, 
3-й и 7-й день). Также оценивали среднюю про-
должительность пребывания пациентов в ста-
ционаре. 

Результаты и обсуждение. Жалобы на 
охриплость и боль в глотке в исследуемой груп-
пе были менее выражены уже к 5-му дню от на-
чала лечения, а к 8-му дню они практически от-
сутствовали. Вместе с тем, гиперемия слизистой 
оболочки гортани и жалобы на дискомфорт в 
горле сохранялись несколько дольше в основ-
ной группе исследования. Жалобы на диском-
форт в глотке были выражены в контрольной 
группе практически на протяжении всего пе-
риода наблюдения, вместе с тем как в группе 
исследования они отсутствовали с 7-го дня. При 
контроле артериального давления в основной и 
контрольных группах исследования в течение 
первых 7 дней наблюдения заметной разницы 
между ними не отмечалось. Вместе с тем, начи-
ная с 8-го дня, регистрировалось незначитель-
ное повышение цифр артериального давления в 
контрольной группе в среднем на 5-8 мм рт. ст. 
по сравнению с исходными цифрами. 

Выводы. Применение топических ГКС в 
ларингологической практике показало хороший 
клинический эффект. Использование ингаляци-
онных ГКС не требует специальных навыков 
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врача, в отличие от проведения инстилляций в 
гортань, и может проводиться в амбулаторных 
условиях.  

В отличие от традиционных вливаний в 
гортань ГКС, флютиказона пропионат не оказы-

вает системного действия на организм пациен-
тов. Применение топических ГКС позволило 
сократить сроки лечения больных в среднем на 
1,7 суток, по сравнению с больными, получав-
шими традиционную терапию. 

 
© В.В. Кизим, Н.С. Павленко, М.В. Болтоносов, Е.Б. Качанова, 2009  
 
 
 
 
 

В.В. КІЩУК, І.В. ДМИТРЕНКО (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РАДОНОВОЇ ВОДИ 
ТА ТІОТРІАЗОЛІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ПАТОГЕНЕТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ 

ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ 
 

Склерома – це одне з найбільш цікавих і 
недостатньо вивчених захворювань. Склером-
ний процес, вражаючи первинно дихальні шля-
хи, викликає різні вторинні зміни в усіх органах 
і системах організму. Ці зміни патогенетично 
тісно пов’язані між собою і зумовлені, головним 
чином, двома причинами: дихальною кисневою 
недостатністю і інтоксикацією організму скле-
ромними бактеріями Фріша-Волковича. 

Однією з головних проблем склеромної 
інфекції являється імунологія. Явна недостат-
ність імунітету при склеромі, обумовлена хроні-
чним рецидивуючим перебігом з внутрішньо-
клітинним паразитуванням збудника давно при-
вернула до себе увагу дослідників. В різні часи 
були спроби вивчення механізмів, які лежали в 
основі імунологічної перебудови організму хво-
рих на склерому. Вивчення закономірностей 
цього процесу могло б стати основою для вирі-
шення проблеми специфічного лікування цього 
захворювання і, можливо, його профілактики. 

Враховуючи ці дані, а також чітку специ-
фічність локалізації патологічного процесу, 
представляється доцільним дослідити та довести 
сприятливий вплив імунокорегуючих засобів на 
слизову оболонку ВДШ при склеромі, та ввести 
їх у комплексне лікування цієї недуги. 

З метою удосконалення комплексного па-
тогенетичного лікування склероми, яке включає 
антибактеріальну, протизапальну, регенератив-
ну терапію, нами запропоновано застосувати 
радонову воду та сучасний імунокорегуючий 
препарат - тіотріазолін. 

Матеріали та методи дослідження. Об-
стежені та проліковані 112 хворих на склерому з 
різними клінічними формами, які були поділені 
на 2 однорідні групи за статтю, віком, формами 
та давністю захворювання. Пацієнтам 1-ої (ос-
новної) групи проводилось комплексне лікуван-

ня із застосуванням родонової води та тіотріазо-
ліну. Хворі 2-ої (контрольної) групи отримували 
традиційне досі існуюче лікування без зазначе-
них засобів. Крім того, для клініко-
імунологічних досліджень було залучено 15 
практично здорових донорів та були відібрані 
дві групи пацієнтів, яким застосовувалась ком-
плексна терапія окремо з родоновою водою та 
окремо з тіотріазоліном. З лікувальною метою 
застосовувалась вуглекисло-радонова вода Хмі-
льницького санаторію „Радон" та вітчизняний 
препарат – тіотріазолін. 

Результати лікування враховувались за 
клінічним перебігом склеромного процесу, су-
б'єктивним відчуттям хворих, загальними лабо-
раторними показниками, біохімічними, імуно-
логічними даними, додатковими методами до-
слідження. Отримані дані досліджень порівню-
вались до та одразу після лікування у всіх хво-
рих, а також через 6-12 місяців. 

Результати. В результаті клінічно-
го спостереження та обстеження хворих на 
склерому при застосуванні тіотріазоліну та ра-
донової води місцево у комплексному лікуванні 
виявлено позитивну суб'єктивну та об'єк-
тивну симптоматику. А саме: хворі відмічають 
покращення самопочуття, апетиту, значно поле-
гшується виділення в'язкого слизу та кірок при 
кашлі, зникає специфічний запах, покращується 
зовнішнє дихання, зменшується сухість слизової 
ВДШ, що поліпшує якість життя пацієнтів. Слід 
відмітити, що тенденція позитивних змін була 
більша у хворих з переважно атрофічною та ін-
фільтративною формами склероми. 

Загальноклінічні та біохімічні лаборатор-
ні дослідження, які були виконані хворим на 
склерому перед призначенням лікування, вка-
зують на наявність запального процесу та відмі-
чалась їх тенденція до нормалізації після ліку-
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вання. Висіваємість клебсієли склероми після 
проведеного запропонованого комплексного 
лікування знижується. Можливо такі зміни є 
результатом активації факторів специфічного та 
неспецифічного імунітету при дії радону та тіо-
тріазоліну. У всіх хворих на склерому мали міс-
це зміни у системному та місцевому імунітеті, 
які відображені в імунологічних показниках 
крові та ротоглотковому секреті. А саме було 
встановлено, що після проведеного комплексно-
го лікування з включенням тіотриазоліну і ра-
донової води кількість CD2+ клітин відновлю-
валась до нижніх меж норми, як при інфільтра-
тивній так і при атрофічній формах склероми. В 
той же час в групі порівняння зберігалася тен-
денція до відновлення рівня Т-лімфоцитів, про-
те ці дані були недостовірними. 

 Було встановлено, шо кількість CD 16+ 
клітин ( природні цитотоксичні клітини ) також 
було достовірно нижчою у хворих на склерому, 
а кількість CD 14+ клітин ( моноцити ) в крові 
хворих різними формами склероми мало вектор 
змін у бік збільшення їх вмісту.  

При проведенні комплексної терапії в ос-
новній групі і в групі порівняння відмічались 
достовірні зміни тільки в основній групі віднос-
но кількості CD 16+ клітин, яке мало достовірну 
тенденцію до нормалізації. 

 Функціональна активність Т-лімфоцитів 
у хворих обома формами склероми достовірно 
знижена в порівнянні з контролем, і після 
проведеного лікування достовірно 
поліпшувалася, особливо після комплексної 
терапії. 

ВИСНОВКИ.  
1. В проведеному дослідженні представ-

лені функціональні та клініко-імунологічні під-
твердження змін системного, і особливо місце-
вого імунітету у хворих з різними формами 
склероми.  

2. Клінічні та об'єктивні методи дослі-
дження показали, що застосування радонової 
води та тіотріазоліну має позитивний вплив на 
імунологічний та функціональний стан слизової 
оболонки ВДШ у хворих на склерому, та може 
оцінюватись як фактор патогенетичної терапії. 

 
© В.В. Кіщук, І.В. Дмитренко, 2009  
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ЛОР-ОРГАНИ – ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 
 

На основі цілого ряду проведених робіт 
підтверджених клінічно та експериментально 
було доказано наявність зв’язку носу, горла та 
вуха зі статевою системою, а історія цього пи-
тання має значну давність, яка відображена ще у 
роботах Гіпократа та Цельса. Менш за все зосе-
реджена увага на стані лімфаденоїдного глотко-
вого кільця у вагітних жінок. Було досліджено 
фарингоскопічну картину в різні терміни вагіт-
ності, при наявності супутньої патології та без 
неї. В результаті цього були виявлені деякі осо-
бливості перебігу хронічного тонзиліту (ХТ) у 
вагітних. При обстеженні 15 вагітних жінок у 
першому триместрі вагітності, які на момент 
огляду були практично здорові, фарингоскопіч-
на картина не мала особливих змін: слизова гло-
тки рожева, зволожена добре, піднебінні мигда-
лики (ПМ) знаходяться у тонзилярних нішах, не 
виходячи за межі передніх піднебінних дужок, 
поверхня їх гладка. Обстеження не викликало 
ніяких негативних реакцій зі сторони вагітних 
(глотковий рефлекс задовільний). При обсте-
женні 14 вагітних жінок другого триместру вагі-

тності і жінок в третьому триместрі вагітності з 
фізіологічно перебігаючою вагітністю були ви-
явлені такі зміни: слизова глотки помірно на-
брякша, гіперемована – у 3-х вагітних, ціаноти-
чна – у решти, відмічається її сухість (особливо 
у жінок в третьому триместрі вагітності), незна-
чний набряк і випинання у просвіт глотки боко-
вих валиків глотки, поверхня ПМ рихла, підви-
щений глотковий рефлекс (при огляді і торканні 
шпателем до передніх ⅔ язика або навіть при 
широкому відкривання рота). Ці зміни у жінок 
слід розцінити як фізіологічні, які пов’язані з 
перебудовою організму під час вагітності, мож-
ливими застійними явищами і набряклістю сли-
зової оболонки носу, в результаті чого вагітні 
переходили на ротове дихання і неочищене та 
незволожене повітря поступало одразу ж у ро-
тоглотку. Підвищений глотковий рефлекс мож-
на розцінити таким чином: збільшення розмірів 
матки, яка з порожнини малого таза виходить і 
починає займати черевну порожнину, тиснучи 
при цьому на оточуючі органи, особливо на 
шлунок і діафрагму. 
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При обстеженні 24 вагітних з тонзилек-
томією відмітили таку особливість фарингоско-
пічної картини: значна сухість слизової глотки, 
помірна інфільтрація та ціаноз бокових валиків 
глотки, незначне збільшення язикового мигда-
лика. При чому різниці у фарингоскопічній кар-
тині між жінками різних термінів вагітності не 
було. При оцінці фарингоскопічної картини 105 
вагітних жінок з різними формами ХТ та в різні 
терміни вагітності визначено: окрім об’єктивних 

ознак ХТ (ознака Гізе, Зака, Преображенського і 
т.д.) достовірної різниці у проявах глоткового 
рефлексу, визначенні стану бокових валиків 
глотки і проявів сухості слизової глотки між 
здоровими вагітними жінками і обстеженими 
вагітними з ХКТ та ХДТ не виявлено (р>0,05). 
При проходженні вагітними курсу комплексно-
го лікування ХТ відмічалась позитивна динамі-
ку з боку суб’єктивних відчуттів та об’єктивних 
ознак ХТ. 

 
© В.В. Кіщук, К.А. Лобко, А.Д. Лобко, О.Д. Бондарчук, 2009 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 

 

Вестибулярная дисфункция (ВД) относит-
ся к числу наиболее частых проявлений различ-
ных заболеваний в связи с поражением перифе-
рических и центральных отделов вестибулярно-
го анализатора (острый и хронический средний 
отит, гидропс лабиринта, черепно-мозговая 
травма, гипертоническая болезнь, церебральный 
атеросклероз и др.). Благодаря многочисленным 
прямым и опосредованным связям вестибуляр-
ного анализатора с различными органами и сис-
темами организма при его патологии оказывает-
ся существенное негативное влияние на их 
функционирование, что усугубляет течение ос-
новного заболевания и ограничивает жизнедея-
тельность больного.  

Целью нашей работы являлось изучение 
особенностей формирования психофункцио-
нальных нарушений у больных с ВД и разработ-
ка психотерапевтических мероприятий по их 
профилактике и лечению. 

Под нашим наблюдением находилось 48 
больных от 16 до 70 лет с расстройствами вес-
тибулярной функции в виде системных голо-
вокружений, нарушения статики и координа-
ции движения, оптокинетической астении и 
др. В результате проведенных комплексных 
вестибулометрических исследований (Д.И. 
Клименко, 1997) у 16 пациентов диагностиро-
вана ВД легкой степени, у 28 – умеренной 
степени и у 4 – значительной степени. У 22 
больных наблюдалось ремиттирующее тече-
ние в виде преходящих острых приступов ВД 
на фоне обострения хронического гнойного 
отита, при болезни Меньера. У 26 больных с 

преимущественно ретролабиринтными рас-
стройствами симптомы ВД носили относи-
тельно постоянный характер.  

При экспериментально-психологических 
исследованиях во всех больных выявлены пре-
имущественно тревожные и невротические рас-
стройства. Наиболее характерными признаками 
психофункциональных расстройств были: неоп-
ределенное волнение и предчувствие опасности, 
крайнее беспокойство, страх, чрезмерное мы-
шечное напряжение, симптомы возбуждения и 
подозрительное отношение к окружающему. К 
психическим компонентам тревожности отно-
сились также выявленные у больных беспокой-
ство по мелочам, ощущение напряженности и 
скованности, неспособность расслабиться, раз-
дражительность и нетерпеливость, ощущение 
взвинченности, невозможность сконцентриро-
ваться, рассеянность, трудности засыпания и 
нарушения ночного сна, быстрая утомляемость, 
страхи в связи с возможностью рецидива при-
ступа ВД, чувство стыда перед окружающими в 
связи с неуверенной походкой („пьяная поход-
ка”). Эмоциональные нарушения, как правило, 
приводили к вегетативным расстройствам, асте-
низации, истощению адаптационных возможно-
стей организма. Применение обычных схем ле-
чения ВД наблюдаемым больным без участия 
психиатра не обеспечивало необходимого уров-
ня его эффективности. 

Нами разработана схема медико-
психологической реабилитации больных с ВД, 
сочетающейся с психофункциональными рас-
стройствами, которая включала в себя меро-
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приятия по улучшению и нормализации как вес-
тибулярной функции, так и психологического 
статуса, в том числе: рефлекторное воздействие 
на биологически активные зоны по традицион-
ным и разработанным схемам; психотерапевти-
ческая релаксация с выполнением специальных 
заданий в условиях бодрствования и искусст-
венного суггестивного сна при вербальных и не 
вербальных воздействиях; ауто- и гетерогенный 
треннинг; массаж и физиотерапевтические про-
цедуры и др. 

После проведенного курса лечения отме-
чено улучшение состояния здоровья во всех 
больных, в том числе со стабилизацией вести-
булярной функции у 91,7% и нормализацией 
психического статуса у 89,6% случаев. 

Полученные нами результаты исследова-
ния подтверждают необходимость обследования 
лиц с ВД у психиатра для своевременного 
включения мероприятий психотерапевтической 
реабилитации в комплекс лечения для оптими-
зации его эффективности. 

 
© Д.И.Клименко, В.М.Рахманов, Р.В.Рахманов, А.Г.Щуклина, 2009  
 
 
 
 
 

З.Т. КЛИМОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПРИ ОПУХОЛЯХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ  

 

Опухоли околоносовых пазух (ОНП) со-
ставляют 8-10% всех опухолей головы и шеи 
(Jatin Shah, 2003). Злокачественные опухоли 
чаше всего локализуются в верхнечелюстной 
пазухе (ВЧП) и составляют 60-65% в структуре 
опухолей ОНП (А.М. Сдвижанов, 1998). От 70 
до 90% опухолей ВЧП диагностируется на ста-
дии Т3-Т4. Учитывая анатомические особенно-
сти и характер лимфооттока опухоли ВЧП редко 
метастазируют в окружающие ткани и лимфоуз-
лы. Метастазы, как правило, определяются на 
стадии Т4 и то когда опухоль выходит далеко за 
пределы данной анатомической области. Лече-
ние пациентов со злокачественными опухолями 
ВЧП должно быть комбинированным и учиты-
вать характер, локализацию процесса и стадию 
заболевания.  

 Целью работы являлась разработка эф-
фективных способов хирургического лечения 
злокачественных опухолей ВЧП. 

 Материалы и методы 
В клинике ЛОР-болезней ИНВХ им.  

В.К. Гусака АМН Украины с 1999-2008 год 
прооперировано 67 пациентов со злокачествен-
ными опухолями ВЧП. В семи случаях (в 2 при 
T1 N0 M0 и в 5 при Т2, N0, М0) произведена ком-
бинированная гаймороэтмоидотомия. В 58 слу-
чаях (в 19 при Т3, N0, М0 и 39 при Т4, N0, М0) с 
преимушественным ростом опухоли в область 
решетчатой кости, орбиты, полости носа, кры-
лонебную ямку выполнены наружные доступы – 
операции Денкера, Мура, Субелау, дегловинг. У 
2 пациентов при Т4, N0, М0 диагностирована 
опухоль с преимущественным ростом в область 

твердого неба и альвеолярную дугу, в этих слу-
чаях произведено удаление верхней челюсти с 
комбинированной гемисинусотомией. 

Полученные результаты 
Все больные прооперированы с принци-

пами онкологической абластики. В послеопера-
ционном периоде проведен курс лучевой тера-
пией (60 и 80 грей). Сроки наблюдения от 1 до 9 
лет. 

 У пациентов с опухолью Т1 рецидивов 
заболевания не наблюдали. В данной группе 
удавалось удалить образование одним блоком в 
пределах здоровых тканей.  

 У больных с опухолями Т2 и Т3 рециди-
вирование процесса составило 12% . Низкий 
процент рецидивирования в этих группах объ-
ясняется тем, что опухоли не выходили за пре-
делы костных структур ОНП, что позволяло 
вскрыть пораженные пазухи и провести их аде-
кватную ревизию. 

 В группе пациентов с опухолями Т4, ре-
цидивирование процесса составило 45%. Наи-
больший процент рецидивов отмечен у пациен-
тов с разрушением латеральной стенки ВЧП и 
прорастанием опухоли в крылонебную ямку.  

 В группе пациентов с опухолями Т4, где 
преимущественный рост опухоли был направ-
лен в область твердого неба и альвеолярную 
дугу рецидивов заболеваний мы не наблюдали. 
Это может быть связано с хорошей абластикой 
при выполнении экстирпации верхней челюсти 
и удаления новообразования одним блоком. 

 Выводы. Учитывая относительно добро-
качественное течение злокачественных образо-
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ваний ВЧП, следует отметить, что хирургиче-
ское лечение с последующей лучевой терапией 

могло быть выполнено на любой стадии опухо-
левого процесса. 

 
© З.Т. Климов, 2009  
 
 
 
 
 
 
 

М.М. КОБИЦКИЙ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, В.В. БОГДАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

САНТОРИЙ «ДОЛОССЫ» – ВТОРОЕ «РОЖДЕНИЕ».  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Санаторий «Долоссы» был открыт в 1928 
г. В 10 км от Ялты в средне-горной зоне Крыма 
и первично предназначался для лечения боль-
ных открытыми формами туберкулеза легких и 
верхних дыхательных путей. Санаторий распо-
ложен на высоте 450-520 м на склоне Никит-
ской яйлы, которая защищает его от северных 
ветров. Место постройки санатория выбрано не 
случайно, а по решению специальной комиссии 
ВЦСПС после всестороннего научного изуче-
ния местных природных условий. Рельеф мест-
ности, формирующий восходящие потоки мор-
ского воздуха, и окружающая растительность 
(реликтовые хвойные леса) создают уникаль-
ный микроклимат, который способствует бы-
строй санации органов дыхательной системы. 
Успехи местных фтизиоларингологов в оздо-
ровлении пациентов с туберкулезом ВДП в 30-
х годах прошлого столетия вызывали искрен-
нее удивление у их коллег в Ленинграде и Мо-
скве. В послевоенные годы санаторий был вос-
становлен и расширен. А в 1957 г. в нем от-
крылось единственное на территории СССР 
отделение по лечению пациентов с сочетанием 
туберкулеза и сахарного диабета (только в 1977 
г. подобное отделение было открыто в Тибер-
де). Накопленный опыт позволял оздоровлять 
до 2300 пациентов в год.  

После распада СССР и прекращения аде-
кватного финансирования над санаторием на-
висла реальная угроза закрытия и приватизации 
по частям. Но смена руководства МЗ Украины и 

руководства санатория привела к появлению 
Приказа № 70-0 от 13.03.09 г., которым регла-
ментировано создание на базе санатория «До-
лоссы» Всеукраинского центра диагностики, 
лечения и реабилитации для пациентов с забо-
леваниями дыхательной системы в сочетании с 
сахарным диабетом. В настоящее время санато-
рий переживает период второго «ренессанса». 
Кроме активной хозяйственной деятельности по 
восстановлению разрушенных лечебных корпу-
сов и хозяйственных построек ведется лечебная 
и научная работа по использованию имеющего-
ся природного курортного потенциала для реа-
билитации указанных категорий больных. Боль-
шую помощь в решении этих проблем оказыва-
ют сотрудники НИИ физических методов лече-
ния и медицинской климатологии им. 
И.М.Сеченова (г. Ялта) и Крымского государст-
венного медицинского университета им. С.И. 
Георгиевского.  

В санатории создан оториноларингологи-
ческий кабинет укомплектованный современ-
ным оборудованием для диагностики и лечения 
заболеваний ВДП и уха.  

Учитывая всевозрастающую потребность 
в отоларингологах для санаторно-курортных 
учреждений, считаем целесообразным создать в 
санатории «Долоссы» базу кафедры отоларин-
гологии КГМУ им. С.И. Георгиевского с целью 
подготовки специалистов-отоларингологов по 
курортной реабилитации заболеваний уха, горла 
и носа. 

 
© М.М. Кобицкий, А.Г. Балабанцев, В.В. Богданов, 2009  
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Д.Н.КОКОРКИН, А.Д.ГУСАКОВ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
СЕКРЕТОРНЫХ ОТИТОВ У ДЕТЕЙ 

 

Актуальность. Секреторный отит (СО) 
остается одной из самых распространенных но-
зологий в детской и подростковой отиатрии. До 
сегодняшнего дня ведется дискуссия о способах 
лечения СО. Большинство авторов исповедуют 
активную хирургическую тактику, которая за-
ключается в длительном (до 6 месяцев) шунти-
ровании барабанной полости (Fish U.,1994; Sade 
J. 2004; Janke K. 2004). Критики хирургии СО 
указывают на достаточно высокий (20 %-25 %) 
процент рецидивов СО. По их мнению, в боль-
шинстве случаев СО излечивается спонтанно, на 
фоне длительного приема макролидов, муколи-
тиков и топических назальных стероидов (Flury 
G., 2006; Ahmad T.,2004). По сообщениям 
Polansky U., Shanckar R (2005) СО явяляется на-
иболее частой ушной проблемой у детей с рес-
пираторными аллергозами, число которых име-
ет четкую тенденцию роста. В результате иссле-
дований авторы пришли к выводу, что длитель-
ное дренирование среднего уха является наибо-
лее безопасным и экономически выгодным спо-
собом лечения СО (Polansky U., Suid R, 2005). 
Интересны результаты многолетних наблюде-
ний за исходами СО. В 1984 году Gundersen T. 
опубликовал результаты лечения 196 больных 
СО. При наблюдении за больными в течение 7 
лет, рецидивы отита отмечены в 20,9 % случаев. 
У 7,7 % больных развился хронический гной-
ный средний отит, в 5,6% случаев с холестеато-
мой. Через 12 лет наблюдения - результаты уху-
дшились. У 28 % больных отмечалась кондук-
тивная тугоухость с костно-воздушным интер-
валом более 34,5 дБ. У 11,4 % больных отмеча-
лась постоянное гноетечение на фоне хрониче-
ского гнойного среднего отита, у 18 % - насту-
пил фиброз барабанной полости. В ходе своих 
исследований автор сделал вывод, что только 
дренирующая методика в лечении СО не явля-
ется оптимальной. Tos M. (1987) опубликовал 
результаты лечения 527 детей с СО. Однократ-
ное шунтирование оказалось эффективным 
лишь у 66 % оперированных детей. К повторно-
му шунтированию пришлось прибегнуть в 
12,5% случаев. Фиброз барабанной полости с 
образованием ретракционных карманов обна-
ружили у 34% оперированных, у 4,2 % опериро-
ванных детей обнаруживали глубокий ретрак-
ционный карман, который сопровождался ре-
зорбцией барабанного кольца и появлением 
ретракционной холестеатомы. В ходе исследо-

ваний автор пришел к выводу, что использова-
ние только дренирующих методик может быть 
оправдано у больных с неосложненным течени-
ем СО. Во всех остальных случаях необходима 
широкая ревизия всех отделов среднего уха.  

Материалы и методы. В течение 10 лет 
наблюдали 980 детей СО. Средний возраст со-
ставил 5,7±1,3 лет. Диагноз формировали по 
результатам отомикроскопии, тональной аудио-
метрии, тимпанометрии. Всем больным прове-
дено детальное исследование околоносовых па-
зух, полости носа и носоглотки. По показаниям 
проводилась КТ пазух с денситометрией, рент-
генография сосцевидного отростка по Шуллеру 
и КТ височной кости. Результаты лечения оце-
нивали через год, 5 и 10 лет от момента первич-
ного обращения 

Ближайшие результаты. При первичном 
обращении последовательно устраняли патоло-
гию лимфоглоточного кольца с одномоментной 
миринготомией, тимпанопункцией и введением 
суспензии гидрокортизона. Шунтирование ба-
рабанной полости использовали при длительном 
(более 3 месяцев) сроке заболевания и прогрес-
сирующей тимпаноскалярной тугоухости. Вы-
здоровление отметили 436 (44,5 %) оперирован-
ных детей.  

В течение ближайшего года рецидив СО 
выявлен у 259 (26,4%) больных. При поиске 
причин рецидива основное внимание уделяли 
состоянию околоносовых пазух. Среди обследо-
ванных детей «рецидивы аденоидных вегета-
ций» отмечены в 11% случаев (повторные аде-
нотомии), признаки острого экссудативного си-
нусита у 65,5% детей (пункция и дренирование), 
вазомоторный ринит с деформацией перегород-
ки носа у 10% обследованных. Признаки хрони-
ческого гиперпластического синусита выявлены 
у 13,5% детей. В лечении синусита использова-
ли щадящие эндоназальные вмешательства с 
предварительной септум-операцией. Во всех 
случаях рино-операция выполянялась одновре-
менно с шунтированием барабанной полости на 
срок не менее 6 месяцев. 

 Отдаленные результаты. После одно - 
двукратного шунтирования барабанной полости 
излечение наступило у 78% детей. Признаки 
хронического секреторного отита (ХССО) раз-
вились у 177 (18,1%) больных. Диагноз форми-
ровали на основании жалоб больных, результа-
тов отомикроскопии, тимпанометрии, аудио-
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метрии. В нашем исследовании мы использова-
ли классификацию ХССО предложенную 
P.Axon (2005). Первая степень (легкая) - кон-
тролируемый ретракционный карман. Вторая 
степень (умеренная) – контролируемый фикси-
рованный ретракционный карман без разруше-
ния цепи слуховых косточек. Третья степень 
(выраженная) – фиксированный неконтроли-
руемый карман с разрушением цепи слуховых 
косточек. Четвертая степень (тяжелая) – ателек-
таз среднего уха с резорбцией барабанного 
кольца (пред- или явная холестеатома). По мне-
нию автора, при наличии у больного 1-2 степени 
можно говорить о неосложненном течении оти-
та, в остальных случаях – об осложненном тече-
нии заболевания. 

 Первая и вторая степень выявлена у 
64,8% обследованных детей. При тимпаномет-
рии у них регистрировалась кривая типа «С» с 
порогом акустического рефлекса (АР) на уровне 
75-80 дБ. На аудиограмме регистрировалась 
тимпано-скалярная тугоухость с порогами воз-
душно-проведенных звуков (ВПЗ) на уровне 20-
25 дБ, костно-воздушный интервал (КВИ) менее 
20 дБ. Выраженную степень обнаружили у 
26,9% больных. При тимпанометрии, у таких 
больных обнаруживали кривую типа «В» с низ-
кими показателями комплианса и порогом АР 
на уроне 90-110 дБ. Пороги ВПЗ на уровне 56-
65 дБ, КВИ более 45 дБ. Тяжелая степень с при-
знаками хронического гнойного отита и комби-
нированной тугоухостью обнаружили у 8,3 % 
больных. 

 Объем хирургического лечения подбира-
ли в зависимости от выраженности ХССО и тя-
жести сопутствующей патологии. При легкой и 
умеренной степени использовали эндоуральную 
диагностическую тимпанотомию с одновремен-
ной рино-операцией (аденотомия, резекция пе-
регородки носа, дезинтеграция носовых рако-
вин). Тимпанотомия предусматривала ревизию 
барабанной полости, рассечение спаек, мобили-
зацию цепи косточек. Операцию заканчивали 
установкой шунта под барабанное кольцо на 
срок не менее 6 месяцев Хирургическое лечение 
совмещали с курсом топических назальных сте-
роидов и муколитиков. При осложненном тече-
нии хирургическое лечение было этапным. По 
результатам риноскопии признаки хронического 
синусита с деформацией перегородки носа ди-
агностированы 68 % случаев, подтвержденных 
КТ: выраженная деформация перегородки носа, 
сужение просвета среднего носового хода, кис-
ты с коллоидным содержимым в просвете челю-
стных пазух, облитерация клеток решетчатого 
лабиринта содержимым мягкотканой плотности. 
После санации околоносовых пазух и трехне-

дельного курса назальных стероидов приступа-
ли к отохирургии.  

В качестве базовой операции использова-
ли раздельную аттикоантротомию с тимпано - и 
оссикулопластикой. При необходимости, опера-
ция заканчивалась раздельным дренированием 
антральной и барабанной полостей. В ходе опе-
рации использовали методику пластики ретрак-
ционного кармана височной аутофасцией, или 
аутохрящем. Этап оссикулопластики выполняли 
за счет перемещения отмоделированного фраг-
мента наковальни, установки костного «штиф-
та» между длинной ножкой наковальни и голов-
кой стремени. Этапность хирургического вме-
шательства у больных с признаками хрониче-
ского гнойного среднего отита решалась по ре-
зультатам рентгенологического обследования. 
При наличии склеротического сосцевидного 
отростка, облитерации антрума и клеток сосце-
видного отростка мягкотканым содержимым 
выполнялась аттикоантротомия с тимпанопла-
стикой. При ячеистых сосцевидных отростках 
выполнялось двухэтапное вмешательство. Пер-
вый этап – санирующая раздельная аттикоан-
тротомия, формирование неотимпанальной по-
лости. Через 6-12 месяцев выполняли второй 
этап – эндоуральную тимпанотомию с оссику-
лопластикой.  

Результаты операций оценивали через 12-
18 месяцев. При оценке морфологических ре-
зультатов проведенных операций учитывали 
восстановление нормальных контуров барабан-
ной перепонки, отсутствие рецидивов секретор-
ного отита или гноетечения. Среди детей с не-
осложненным течением число рецидивов не 
превышало 9 %. У детей и подростков с ослож-
ненным течением ХССО число рецидивов дос-
тигало 15,5 %, гноетечение - у 8 больных.  

Функциональные результаты операций 
отслеживали по материалам тимпанометрии и 
тональной аудиометрии. Восстановление ком-
плианса (1,2-1,5 мл.), снижение порога АР до 
70-80 дБ, наблюдали у 85,2 % детей с неослож-
ненным течением ХССО. У 79,5 % больных с 
осложненным течением ХССО при тимпано-
метрии регистрировалась кривая типа « As», а 
пороги ВПЗ не превышали уровень 30 дБ, при 
КВИ менее 20 дБ.  

В целом, по результатам наших исследо-
ваний положительный морфологический эффект 
достигнут у 87,6 % ± 4,3 % оперированных де-
тей. Положительный функциональный резуль-
тат получен в 84,9 % ± 3,6 % случаев. 

Выводы. 1. По результатам наших иссле-
дований, ХССО развивается у 18 % детей под-
ростков с рецидивирующим секреторным оти-
том, при этом в 35% случаев заболевание при-
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обретает осложненное течение, а в 8% случаев – 
в виде хронического гнойного среднего отита. 

2. Среди причин упорно рецидивирую-
щих СО преобладают острые экссудативные 
синуситы, а у 68% детей с ХССО обнаружива-
ются явные и скрытые признаки хронического 

гиперпластического синусита, требующего 
предварительного хирургического лечения. 

3. Соблюдение этапности в лечении боль-
ных позволяет добиться положительного ре-
зультата у 87% детей с упорно рецидивирую-
щими и хроническими секреторными отитами. 

 
© Д.Н.Кокоркин, А.Д.Гусаков, 2009  
 
 
 
 
 

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

ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ НА ЛІМФАДЕНОЇДНОМУ ГЛОТКОВОМУ КІЛЬЦІ  
У ДІТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОЧАСТОТНОГО БІПОЛЯРНОГО 

ЗВАРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН 
 

Хірургічні втручання на лімфаденоїдному 
глотковому кільці займають до 60% всіх опера-
цій на ЛОР-органах у дітей. В продовж 2008 
року в дитячих лікарнях України було виконано 
43 020 тонзилектомій, тонзилотомій та аденото-
мій. 

При використанні під час операцій на лі-
мфаденоїдному глотковому кільці традиційних 
інструментів (скальпель, распатор, аденотом, 
тонзилотом Мат’є) нерідко має місце кровотеча 
як під час хірургічного втручання, так і в після-
операційному періоді. 

Нами запропоновані хірургічні втручання 
на глотковому та піднебінних мигдаликах (аде-
нотомія, тонзилотомія, тонзилектомія) за допо-
могою, розроблених співробітниками кафедри 
дитячої оториноларингології, аудіології та фоні-
атрії НМАПО імені П.Л. Шупика та інституту 
електрозварювання імені Е.О. Патона НАН 
України, біполярних інструментів з використан-
ням високочастотного електрокоагулятора ЕК-
300М1. Під час операцій використовували елек-
тричний струм частотою 66 кГц.  

Було прооперовано 25 дітей віком від 3 до 
18 років. Аденотомію виконували за допомогою 
біполярного аденотома власної конструкції. 
Конструктивною особливістю аденотома було 
те, що робоча частина його виконана з двох ме-
талевих пластин, під’єднаних до джерела стру-
му, між якими розташований діелектрик, а лезо 
робочої частини пристрою виконано з компози-
тного сплаву Cu+Mo і має дві складові з діелек-
триком між ними. Хірургічні втручання прово-
дилися під ендотрахеальним наркозом. Після 
введення біполярного аденотома в носоглотку 
включали високочастотний струм і виконували 
зрізування аденоїдних вегетацій в продовж 2-3 
секунд. Даний час був необхідний для досяг-

нення коагуляції судин під час розтину тканин. 
Розмір аденотома підбирали відповідно віку 
дитини. 

Перевагою аденотомії з використанням 
біполярного аденотома було: зведення до міні-
муму кровотечі під час операції (1-2 мл), відсут-
ність кровотечі та рецидиву захворювання в піс-
ляопераційному періоді. 

Тонзилотомію виконували за допомогою 
біполярного скальпеля власної конструкції. 
Особливістю операції була відсутність кровоте-
чі та збереження лакун піднебінних мигдаликів 
в ділянці верхнього полюса. 

Тонзилектомію проводили з використан-
ням біполярних інструментів власної конструк-
ції в трьох модифікаціях: 1) видалення мигдали-
ка за допомогою звичайних інструментів (ска-
льпель, распатор) з подальшим видаленням, при 
необхідності, гісовської складки запропонова-
ним біполярним пристроєм та проведенням ге-
мостазу за допомогою біполярного пінцету; 2) 
виділення верхнього полюса мигдалика за до-
помогою звичайного распатора з подальшим 
виділенням та видаленням мигдалика за допо-
могою біполярного скальпеля відповідної конс-
трукції; 3) видалення піднебінного мигдалика з 
використанням відповідних біполярних інстру-
ментів в продовж всієї операції. 

Недоліком тонзилектомії в першому варі-
анті була кровотеча під час хірургічного втру-
чання, перевагою – надійний гемостаз по закін-
ченню операції. Перевагою другого та третього 
варіантів було зведення до мінімуму кровотечі 
під час операцій і відсутність її в післяоперацій-
ному періоді. Ускладнень оперативних втручань 
на лімфаденоїдному глотковому кільці з вико-
ристанням високочастотного зварювання біоло-
гічних тканин не виявлено. 
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Таким чином, використання високочасто-
тного біполярного зварювання біологічних тка-
нин при оперативних втручаннях на лімфадено-
їдному глотковому кільці значно підвищує 

якість операцій, що дозволяє рекомендувати 
запропоновані методики хірургічних втручань 
до широкого впровадження в практику охорони 
здоров’я. 

 
© А.Л. Косаковський, І.А. Косаківська, 2009  
 
 
 
 

І.В. КОШЕЛЬ, Л.Є КОВАЛЬЧУК, В.І. ПОПОВИЧ, В.М. ВАНЧЕНКО, О.В. КУШИЦЬКА  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

СПАДКОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ХРОНІЧНИХ РИНОСИНУЇТІВ  
ЗА ДАНИМИ КЛІНІКО-ГЕНЕАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

Хронічні запальні захворювання приносо-
вих пазух стабільно займають одне з провідних 
місць в структурі ЛОР патології. Збільшення 
частоти хронічних риносинуїтів (ХРС) ряд авто-
рів поряд із збільшенням антропогенного наван-
таження, використання антибіотиків і ін., 
пов’язують із генетичною схильністю. 

З метою достовірної оцінки ролі спадко-
вої схильності на розвиток ХРС нами викорис-
таний клініко-генеалогічний метод. Вказаний 
метод обстеження дає змогу встановити спад-
ковий характер захворювання, тип передачі 
мутантного гена, його пенетрантність, взаємо-
дію з іншими генами, а також можливий ризик 
його прояву у нащадків. Цей метод найдоступ-
ніший і досить інформативний і є основою для 

проведення медико-генетичного консультуван-
ня. 

При складанні родоводів нами враховува-
лось, що організм успадковує не ознаку, а гене-
тично успадкований діапазон можливостей, на 
основі якого формується ознака. Генетичному 
аналізу піддавались родоводи з менш як трьох 
поколінь. В групу генетично несхильних вклю-
чались пацієнти, у родоводах яких ХРС був ви-
явлений вперше, або діагноз захворювання у 
родичів викликав сумніви. 

Нами проведено визначення генетичної 
схильності у 177 пацієнтів з ХРС, що знаходи-
лись на лікуванні в ЛОР-клініці ІФНМУ впро-
довж 2007-2008 р. Всі пацієнти згідно вимог 
МКХ – 10 були розподілені на три групи (табл.). 

 
Рік

Форма ХРС 2007 2008 Загальна кількість 

Моносинуїт 
Полісинуїт 
Пансинуїт 

41 
34 
8 

35 
39 
20 

76 
73 
28 

РАЗОМ 83 94 177 
 
Детальний аналіз родоводів обстежених 

осіб виявив спадкову схильність до захворю-
вання у 33 із 177 хворих або 18.7 %. Сучасні 
дані свідчать про те, що характерними особли-
востями спадково детермінованої патології є: 

- хронічний прогредієнтний і рецидивний 
характер перебігу; 

- резистентність до традиційних методів 
лікування; 

- багаточисельні зміни органів і систем. 
В зв’язку з цим вивчено взаємозв’язок 

окремих нозологічних форм ХРС і спадкової 
схильності до них. Виявлено, що практично всі 
випадки спадкової схильності виявлені у паціє-
нтів із множинним ураженням пазух – 28 хворих 

(15.7 %) із пансинуїтами і 5 хворих (3 %) із по-
лісинуїтами. У пацієнтів з моносинуїтами спад-
кової схильності не визначено в жодному випа-
дку. 

Таким чином, проведений комплексний 
аналіз родоводів у 177 хворих на ХРС довів 
спадкову схильність до них у 33 або 18,7 % хво-
рих. Клінічно спадкова схильність проявляється 
множинним ураженням пазух, хронічним реци-
дивуючим характером перебігу і резистентністю 
до традиційних методів лікування. Для пацієнтів 
із спадковою схильністю характерною є наяв-
ність продуктивних форм запалення – поліпоз-
ного або поліпозно-гнійного ХРС, а також часте 
рецидивування. 

 
© І.В. Кошель, Л.Є Ковальчук, В.І. Попович, В.М. Ванченко, О.В. Кушицька, 2009  
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І.В. КОШЕЛЬ, В.І. ПОПОВИЧ, В.М. РИЖИК, П.Ф. ДУДІЙ, В.М. ВАНЧЕНКО,  
Н.М. КУДЕРСЬКА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

СКТ – АНАТОМІЯ НОСА ПРИ СПАДКОВІЙ СХИЛЬНОСТІ ДО СИНУЇТІВ 
 

Поряд із хворобами, етіологічно строго 
детермінованими спадковістю (генні і хромосо-
мні) або середовищем (травми, опіки і т.д.) існує 
група захворювань, розвиток яких визначається 
взаємодією спадкових факторів і факторів сере-
довища. Таку групу захворювань називають 
хворобами із спадковою схильністю або муль-
тифакторними. Враховуючи клініко-
епідеміологічні особливості хронічних риноси-
нуїтів (ХРС), їх можна віднести до вказаної гру-
пи захворювань. Для пояснення природи таких 
хвороб використовується концепція схильності. 
В рамках цієї концепції розроблений ряд моде-
лей, які дозволяють оцінити спадковість як са-
мої хвороби, так і багатьох кількісних ознак – 
біохімічних, імунологічних, соматичних, анато-
мічних і ін., що мають патогенетичне значення 
для цієї хвороби. 

Однією із причин розвитку ХРС є зміни 
нормальної аеродинаміки носової порожнини, 
що пов’язано в першу чергу з будовою носової 
перегородки. Викривлення і деформації носової 
перегородки приводять до порушення напряму і 
швидкості повітряного потоку, що неблагопри-
ємно відображається на функціональному стані 
слизової оболонки носової порожнини. 

Метою нашого дослідження було виявити 
анатомічні особливості будови носової перего-
родки у спадково схильних і спадково несхиль-
них до ХРС пацієнтів. 

Було проведено дослідження 177 комп'ю-
терних томограм пацієнтів, що знаходились на 
стаціонарному лікуванні в ЛОР-клініці ІФНМУ 
з діагнозом хронічний риносинуїт. Серед них: 
76 хворих з діагнозом моносинуїт, 73 – поліси-
нуїт, 28 – пансинуїт. Спадкова схильність до 
ХРС виявлена у 33 хворих, або 18,7 %. Перева-
жна більшість хворих із спадковою схильністю 
мала діагноз пансинуїту – 28 пацієнтів або 
15,7%. При вивченні будови носової перегород-

ки у пацієнтів, що не мали спадкової схильності 
до ХРС знаходили однобічне викривлення носо-
вої перегородки, наявність на ній гребенів і ши-
пів. У пацієнтів з наявністю моносинуїту визна-
чалось викривлення перегородки в ділянці пе-
реднього кінця середньої носової раковини. В 
задніх відділах часто спостерігалась гіперплазія 
слизової оболонки заднього кінця нижньої но-
сової раковини. 

Викривлення носової перегородки в зад-
ніх або задніх і передніх (S-подібне) відділах з 
наявністю шипів, як правило, спостерігалось у 
хворих на полісинуїти. У частини таких хворих 
знаходили значне відхилення всього хрящового 
і кісткового відділів перегородки. 

У пацієнтів із спадковою схильністю до 
ХРС також реєструвалось незначне викривлення 
носової перегородки в той чи інший бік. Але 
ознакою, яка зустрічалась практично у всіх па-
цієнтів було потовщення носової перегородки в 
середніх і задніх відділах. Потовщення нагаду-
вало букву «Ф» і приводило до значного пору-
шення аеродинаміки. Таке потовщення добре 
визначалось в аксіальній проекції томограми. В 
коронарній проекції потовщення в середніх від-
ділах також нагадувало букву «Ф», а в задніх – 
визначалось розщепленням пластинок кістково-
го відділу за типом «ластівкового хвоста». 

Таким чином, в результаті проведених до-
сліджень, виявлені специфічні СКТ симптоми у 
спадковосхильних до ХРС пацієнтів. Такими 
ознаками спадкової схильності до синуїтів мож-
на вважати наявність тотального ураження па-
зух (пансинуїт) та Ф-подібного потовщення но-
сової перегородки в середніх і задніх відділах. 
Виявлені рентгенологічні зміни відносяться до 
ознак мультифакторності ХРС. Визначення вне-
ску спадкового фактора в його формування є 
необхідною умовою правильного лікування, 
профілактики ускладнень, прогнозу рецидивів. 

 
© І.В. Кошель, В.І. Попович, В.М. Рижик, П.Ф. Дудій, В.М. Ванченко, Н.М. Кудерська, 2009  
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В.В. КРИВША, О.О. ПЕЛЕШЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТИМПАНОГЕННИХ ЛАБІРИНТИТІВ 

 

Як свідчать проведені дослідження, лабі-
ринтити бувають з певною симптоматикою або 
без неї. Це залежить від клінічної форми лабі-
ринтиту та часу, що минув від початку захворю-
вання, адже вестибулярні порушення, які вини-
кають у пацієнтів з патологією внутрішнього 
вуха мають певну стадійність (стадія декомпен-
сації, субкомпенсації та компенсації). 

Явні вестибулярні порушення виникають 
при гострих лабіринтитах або при загостренні 
хронічного процесу в лабіринті в стадії деком-
пенсації вестибулярної функції. Приховані вес-
тибулярні порушення мають місце при хроніч-
ному перебігу захворювання або в період суб-
компенсації та компенсації вестибулярної фун-
кції. Клінічний перебіг тимпаногенних лабірин-
титів в гострій стадії має досить чітко виражену 
симптоматику якщо за хворим стежити спочат-
ку захворювання. В тих випадках, коли призна-
чається антибактерійна терапія, дегідратаційні 
засоби, препарати, які зменшують вестибулярні 
прояви (седативні, антигістамінні препарати, 
холінолітики), клінічна картина змінюється. Яв-
ні симптоми гострого лабіринтиту набувають 
латентного характеру. При цьому відновлення 
слухової функції в повній мірі наступає не зав-
жди. “Латентні” лабіринтити можуть визнача-
тись як при хронічному епітимпано-
антральному отиті, так і після сануючих загаль-
нопорожнинних операцій і з самого початку 
розвиватись без явних лабіринтних розладів. В 
нашій роботі виявилено 15 таких хворих. 

В процесі вестибулометричного дослі-
дження 120 хворих явні вестибулярні порушен-
ня різного ступеня виявлено у 88 (73,3 %) паціє-
нтів. Клінічна картина вестибулярних порушень 
відрізнялась багатопроявністю суб’єктивних 
відчуттів у хворих, порушенням статичної і ди-
намічної рівноваги різного ступеню, патологіч-
ними рефлекторними реакціями, що виникали 
при проведенні експериментальних проб.  

У 32 (26,7 %) досліджуваних хворих явні 
симптоми вестибулярної дисфункції були міні-
мальні, однак дані отримані при аудіометрич-
ному дослідженні, вказували на зацікавленість 
структур внутрішнього вуха та зв’язок цих змін 
із запальним процесом. Визначалось підвищен-
ня порогів кісткової звукопровідності переваж-
но в зоні високих частот (до 15,8 дБ – 40,5 дБ і 
більше) з відповідним підвищенням порогів по-
вітряної звукопровідності (до 25,6 дБ – 72,8 дБ і 
більше). Проведене детальне вестибулометрич-

не обстеження з використанням як простих, так 
і ускладнених (“сенсибілізованих”) тестів дало 
змогу виявити порушення вестибулярної функ-
ції. 

Хронічний епітимпано-антральний отит 
був причиною лабіринтиту у 72,0 % хворих, при 
цьому у 92,4 % пацієнтів відмічено загострення 
процесу в середньому вусі. До госпіталізації в 
отоларингологічну клініку 54,9 % хворих від 4 
до 21 дня лікувалися антибіотиками, анальгети-
ками, антигістамінними і судинноактивними 
препаратами. Відмічались часті (від 2 до 5 разів 
на рік) загострення хронічного отиту, які ліку-
вались консервативно за місцем проживання. 
При цьому призначались потужні антибіотики 
(цефалоспоріни ІІІ - IV поколінь, фторхінолони і 
інш.) Така хибна тактика нераціонального за-
стосування антибіотиків призводить до латент-
ного перебігу захворювання, коли вестибулярні 
розлади значно зменшуються в найближчі 2 – 5 
днів, але не наступає повної ліквідації запально-
го процесу в порожнинах вуха, особливо в кіст-
ковій тканині. За таких умов патологічний про-
цес у кісткових структурах середнього і внутрі-
шнього вуха набуває стійкого, в’яло-
протікаючого характеру з поступовим і незворо-
тнім зниженням слухової функції при відсутно-
сті явних вестибулярних порушень. 

Необхідно зазначити, що дослідження ве-
стибулярної функції у хворих з лабіринтними 
порушеннями повинно мати індивідуальний 
характер. При гострих процесах, порушеннях 
середнього і тяжкого ступеню достатньо засто-
сувати методики виявлення суб’єктивних та 
об’єктивних спонтанних вестибулярних розла-
дів. При хронічних, прихованих процесах вини-
кає потреба в проведенні більш складних, сен-
сибілізованих методик, таких як сенсибілізована 
проба Ромберга, проба Уемури, кефалографія з 
синусоїдальною стимуляцією лабіринтів, ускла-
днена крокуюча проба, тестування вестибуляр-
ного аналізатора за допомогою експерименталь-
них вестибулярних проб. Дослідження слухової 
функції є досить важливим етапом в діагностиці 
лабіринтиту. Характер та ступінь зниження слу-
ху вказує на ушкодження лабіринту і є одним із 
основних критеріїв в диференційній діагностиці 
клінічних форм лабіринтитів (серозної, гнійної 
форми). 

Висновок. Результати проведеного кліні-
чного, аудіометричного і вестибулометричного 
дослідження показали, що основними діагнос-
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тично значимими критеріями для діагностики 
тимпаногенного лабіринтиту є наступні: особ-
ливості анамнезу – наявність хронічного епіти-
мпано-антрального отиту з частими загострен-
нями, гострий початок вестибулярних порушень 
чи епізоди системних запаморочень, порушення 

слухової і вестибулярної функції по периферич-
ному типу, підвищення порогів КП переважно в 
зоні високих частот з відповідним підвищенням 
порогів ПП, погіршення вестибулометричних 
показників при проведенні ускладнених вести-
булярних проб. 

 
© В.В. Кривша, О.О. Пелешенко, 2009  
 
 
 
 
 

В.В. КРИВША, ТАННІНЕХ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРА ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН У СОСКОПОДІБНОМУ 
ВІДРОСТКУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГНІЙНОМУ СЕРЕДНЬОМУ ОТИТІ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕНСИТОМЕТРІЇ 
 

Методики конвенціальної рентгенографії, 
що застосовуються в отоларингологічній прак-
тиці мають обмежені діагностичні можливості у 
визначенні поширення патологічного процесу 
при ХГСО. Використання спіральної рентгенів-
ської комп’ютерної томографії (СРКТ) дозволяє 
визначити поширеність хронічного гнійного 
процесу та деталізувати патологічні зміни у сос-
коподібному відростку. Перевага СРКТ перед 
конвенціальною рентгенографією полягає у 
більш чіткому і детальному визначенні структу-
ри і оптичної щільності вмісту порожнин серед-
нього вуха. 

При визначенні патологічних змін з боку 
соскоподібного відростка, барабанної порожни-
ни при ХГСО проводилось денситометричне 
дослідження з визначенням щільності змінених 

ділянок в одиницях Хаунсфільда (Hu). Виконано 
обстеження 29 хворих на ХГСО (18 чоловіків, 
11 жінок). Визначення оптичної щільності при 
СРКТ проводили у 10 різних ділянках соскопо-
дібного відростка і барабанної порожнини хво-
рого вуха. Середній показник величини оптич-
ної щільності по кожному спостереженню порі-
внювали з даними, отриманими під час саную-
чої операції. 

Встановлено, що для гнійного запального 
процесу, нагноєної холестеатоми інтервал показ-
ників становить 50-160 од. Hu (14 хворих). Для 
каріозно-грануляційного процесу, інкапсульова-
ної холестеатоми показник склав 170-300 од. Hu 
(8 хворих). Для хронічного запального процесу з 
фіброзом оптична щільність досліджуваних діля-
нок становила 400 – 480 од. Hu (7 хворих). 

 
© В.В. Кривша, Таннінех, 2009  
 
 
 
 

М.Б. КРУК, А.Ю. ГАЄВСЬКИЙ, В.Ю. ГАЄВСЬКИЙ, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО АЛЕРГІЧНОГО РИНОСИНУСИТУ 
 

Захворюваність на алергічне ушкоджен-
ня ЛОР-органів має тенденцію до зростання. 
На фоні алергічного запалення збільшується 
кількість хворих на бактерійний пара назаль-
ний синусит, який ускладнюється тубарною 
дисфункцією. Остання є однією з причин роз-
витку хронічного негнійного отиту (ателекта-
тичного, секреторного, адгезивного), який 
ускладнюється значним зниженням слуху 
(кондуктивного типу), що є значною соціаль-
ною проблемою. 

Мета роботи: вияснити алергічний ста-
тус у хворих з хронічним параназальним сину-
ситом, удосконалити методи лікування. 

Методи обстеження загальний огляд 
ЛОР-органів, визначення функціонального ста-
ну носа та слухової труби, отомікроскопія та 
визначення стадій змін барабанної перетинки 
згідно Я. Саде (1979) і М. Тоса (1980), алерголо-
гічне обстеження. 

При обстеженні 136 хворих (2007-
2009 рр.) з хронічним параназальним риносину-
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ситом у 109 (80 %) виявлено алергічний статус 
підтверджений шкірними алерготестами. 

55 осіб (50 %) контрольна група: у них не 
виявлено алергічного статусу. 

При обстеженні отологічного статусу , 
незважаючи на відсутність скарг виявлено ате-
лектатичний середній отит різної ступені у всіх 
хворих, а у контрольної групи – 86 % ателекта-
тичний отит. 

Нами розроблена наступна методика лі-
кування: 

1. Очищуюча (елімінаційна) терапія носо-
вих ходів 

1.1. На протязі кварталу з перервою 1 мі-
сяць 4 рази на день з використанням препаратів 
фізіодоза, салін, но-соль. 

1.2. Через пів години морські спреї ендо-
назально 

1.2.1. марімер 3-4 рази на день 20 днів 
1.2.2. після якого наступний спрей хюмер 

4 рази на день 20 днів 
1.2.3. аква-маріс по тій же методиці 20 

днів. 
1.3. На ніч спрей назонексу 1 раз протя-

гом 6 місяців. 
2. Антигістамінні препарати еріус 1таб. 1 

раз на день до 30 днів. 

3. Мукоактивні препарати (ацистеїн, ере-
спал) 

4. При ателектатичному, адгезивному 
отиті – кінезотерапія, отовакумтерапія, сеанси 
ГБО. 

Під час лікування побічних ефектів нами 
не виявлено. 

В порівнянні з контрольною групою про-
тягом 1 року і через 1.5 року (при довготрива-
лому моніторингу) рецидиву захворювання у 
лікованої групи не виявлено. 

Висновки 
1. Алергічні постійні (персистуючі) рино-

синусити часто супроводжується бактерійним 
параназальним синуситом. 

2. Хронічні параназальні синусити одно-
часно мають тубарну дисфункцію і ускладню-
ються хронічним ателектатичним середнім оти-
том,в більшій мірі при алергічному статусі. 

3. Запропонований курс антиалергічного 
лікування виявився ефективним в 55 випадків 
(50 %), що свідчить про потребу довготривалого 
лікування, включаючи алерговакцинацію. 

4. Відновлення функції слухової труби 
при відновленні носового дихання покращуєть-
ся в незначній мірі (в 5 % випадків), що вимагає 
довготривалого спеціального лікування. 

 
© М.Б. Крук, А.Ю. Гаєвський, В.Ю. Гаєвський, М.М. Крук, 2009 
 
 
 
 
 

М.Б. КРУК, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ 
 

Частота гострого середнього отиту (ГСО) 
має тенденцію до збільшення незважаючи на 
лікування. До 90% дітей 5-7 років 1-2 рази на 
рік хворіють на ГСО. До 80% перша стадія гос-
трого отиту не лікується, хворі не звертаються 
за допомогою або лікуються у сімейного лікаря 
без детального огляду барабанної перетинки та 
стану ЛОР-органів. Це спричинене тим що ГСО 
часто розвивається як ускладнення ГРВІ, а отос-
копія виконується рідко. В нашій країні загаль-
но прийнято розрізняти 3 стадії ГСО (доперфо-
ративну, перфоративну та репарації) проте 
більш детально стадії описані в світі (О.С. Ко-
ломійченко, О.А. Євдощенко, А.А. Лайко) – ка-
таральна, доперфоративна, перфоративна та ви-
здоровлення. Деякі автори додають п’яту стадію 
– гострий евстахіїт.  

Метою нашого дослідження було опти-
мізація лікування ГСО в залежності від стадії. 

За нашим спостереженням у хворих з 
ГРВІ виявлене тубарну дисфункцію 2-3 стадії та 
одночасно запальні прояви барабанної перетин-
ки (гострий сальпінгіт що переходить в ГСО). 
Було оглянуто сто дітей віком 5-12 років. Вияв-
лено у 76 осіб катаральний та у 10 гнійний 
остит. 

Для лікування розроблена тактика в зале-
жності від стадії. В 1 стадії препарати інтерфе-
рону (дітям до 7 років антибактерійні середни-
ки), нестероїдна протизапальна терапія, проти-
гістамінні, муколітики. Одночасно ендоназально 
елімінаційна терапія: очищуюча (промивання 
носової порожнини по Пулітцеру) – фізіологіч-
ними розчинами (Салін, Фізіодоза, Но-Соль) 4-5 
раз на добу протягом цілого кварталу і через 10 
хвилин елімінаційна терапія морськими спреями 
почергово із препаратами (Марімер, Аква Ма-
ріс, Хюмер). 
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В другій стадії, окрім вищезгаданої тера-
пії, додавали ендоназальні кортикостероїди (на-
зонекс); усі пацієнти отримували антибактерій-
ну терапію 5-7 днів та терапію (макроліти або 
беталактамозахищені пеніциліни протягом 10 
днів). За показами виконувалась тимпанотомія. 

В третій стадії антибактерійна терапія по-
довжувалась на 1 тиждень. Місцево – проми-
вання антибактерійними та антисептичними 
розчинами (Декасан, Октинісепт, Маратин). 

В усіх стадіях призначалося не стероїдні 
протизапальні препарати протягом 3х тижнів, 
муко активні препарати з антигістамінними 
препаратами третього покоління (Еріус, Ксизал) 
протягом місяця. 

Особлива увага приділялась останній ста-
дії, оскільки необхідно запобігти розвитку спай-

ково-рубцевого процесу в тимпанальній порож-
нині. Муколітики застосовувались як системно 
так і в інгаляціях. Електрофорез із розсмоктую-
чи ми препаратами. Використовувались імуно-
корректори та фітопрепарати (імупрет, синуп-
рет). Сеанси гіпербаричної оксигенації після 
відновлення функції слухової труби. При збіль-
шені тубарного мигдалика – масаж пальцевий 
(або спец приладом). 

Усі діти з ГСО були виписані з одужен-
ням. При перфоративному процесі залишкові 
зміни барабанної перетинки були мінімальними, 
діти продовжують знаходитись під спостере-
женням для вивчення можливих віддалених на-
слідків перенесеного захворювання та ефектив-
ності отриманого лікування. 

 
© М.Б. Крук, М.М. Крук, 2009  
 
 
 

 
 

М.Б. КРУК, В.В. ОЛАШИН, Р.М. ГЕРОН (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ХРОНІЧНИХ ПАРАНАЗАЛЬНИХ СИНУСИТІВ  
ТА ВНУТРІШНЬОНОСОВИХ КІСТКОВО-ХРЯЩОВИХ АНОМАЛІЙ 

 

Запальний процес в приносових пазухах, 
особливо хронічний, важко піддається лікуван-
ню і має значне соціальне значення, тому що 
впливає на якість життя і вимагає великих кош-
тів на лікування. За останні 20 років виявлено 
нові фактори, які впливають на протікання па-
тологічного процесу та викликають хронізацію 
процесу в параназальних пазухах. 

За останні 10 років кількість хворих на 
хронічний параназальний синусит збільшилася 
вдвічі, і це стало важливою медико-соціальною 
проблемою.  

В патогенезі риносинуситів велику роль 
відіграють також аномалії розвитку та будови 
внутріносових структур, які порушують прохід-
ність природних вічок приносових пазух, зни-
жують або повністю блокують аерацію та очи-
щення пазух.  

Слід відмітити, що прохідність природних 
вічок блокується і в результаті набряку та гіпер-
секреції слизової при ГРВІ та алергічних рині-
тах.  

Мета роботи - виявити взаємозв’язок між 
хронічними риносинуситами та внутріносовим 
дефектами та вплив ендоназальних мікрохірур-
гічних операцій на ефективність комплексного 
лікування хронічних ПНС. 

Методи обстеження: 
- інструментальне та ендоскопічне рино-

логічне обстеження, аудіологічне обстеження, 
імпедансна тимпанометрія в динаміці; 

- КТ, рентгенологічне обстеження. 
Анатомічні дефекти, які можуть призво-

дити до патологічних процесів в параназальних 
пазухах ми розділили на такі групи: 1 – сере-
динна біляорбітальна Bulla frontalis, Bulla 
ethmoidalis, яка може контактувати з середньою 
носовою раковиною і знаходиться поблизу вічка 
верхньощелепової пазухи; 2 – аномальний 
Proсessus uncinatus; 3 – аномалії середньої носо-
вої раковини: Concha bullosa, латеральний ви-
гин; 4 – анатомічні аномалії носової переділки: 
девіація, Tuberculum septi, шпори, кісткові та 
хрящові гребені. 

Нами було обстежено 100 пацієнтів з хро-
нічним параназальним риносинуситом віком від 
17 до 73 років. В групу обстежених пацієнтів не 
включались особи з алергічним ринітом в анам-
незі та особи з хронічним поліпозним риносину-
ситом.  

Результати. Серед обстежених пацієнтів 
було виявлено: з патологією 1 групи – 2%, 2 
групи – 28%, 3 групи –18%, 4 групи – 67%. З 
них комбіновані дефекти у 32 осіб. У всіх паціє-
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нтів було виявлено різної степені порушення 
функціонального стану носа та слухової труби з 
втратою слуху по кондуктивному типу.  

У 60% пацієнтів було проведено хірургіч-
не лікуваня кістково-хрящових дефектів носа, 
що підвищило в даній групі результати компле-
ксного лікування у порівнянні з не прооперова-

ними пацієнтами. Відновлення функціонального 
стану слухової труби нами не відмічаось. 

Висновок. Враховуючи високий відсоток 
внутріносових аномалій та дефектів при хроніч-
них параназальних риносинуситах в комплекс-
ному лікуванні необхідно використовувати 
ощадливі мікрохірургічні методи лікування. 

 
© М.Б. Крук, В.В.Олашин, Р.М. Герон, 2009  
 
 
 
 
 

Е.А. КУЛИКОВА, Л.А. ПАНЧЕНКО, Ю.А. КРИСЬКО, В.Л. ДАВИДЕНКО  
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ АССОЦИАЦИЕЙ МИКОПЛАЗМЫ  

И ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 
 

Хронические воспалительные заболева-
ния глотки являются широко распространенной 
ЛОР-патологией, возникающей в результате 
действия комплекса факторов, как экзогенных, 
действующих непосредственно на слизистую 
оболочку глотки, так и эндогенных, связанных с 
патологией внутренних органов и состоянием 
иммунитета больного. Эффективность лечения 
этой патологии во многом зависит от правиль-
ной и своевременной идентификации патоген-
ного агента (бактерии, вирусы, грибы, простей-
шие и др.). В последние годы среди этиологиче-
ских факторов, вызывающих воспалительные 
заболевания глотки, возрос удельный вес ранее 
редко встречавшихся патогенов, что связано со 
снижением общей иммунореактивности орга-
низма. 

Нами обследовано 37 больных, обратив-
шихся в амбулаторию 30-й больницы в 2008 г. с 
диагнозом хронический фарингит (ХФ). Для 
определения серологических маркеров герпес-
вирусной (ВПГ) и Mycoplasma hominis инфек-
ций была исследована сыворотка крови боль-
ных. путем определения специфических антител 
сыворотки крови Ig M и Ig G к ВПГ, и Ig G к 
Mycoplasma hominis иммуноферментным мето-
дом (ИФА). Уровень иммуноглобулинов в крови 
больных определяли спектрофотометрически в 
оптических единицах (опт. ед.). Использованы 
тест-системы: Вектор-ВПГ-Ig M и Вектор-ВПГ-
Ig G, Вектор-M.hominis-Ig G (ЗАО «Вектор-
Бест», Новосибирск, Россия). У 25 обследован-
ных выявлены диагностически значимые титры 

антител к ассоциации изучаемых инфекций. В 
этой группе больных мы изучили системную 
иммунологическую реактивность, определяя в 
крови количество CD3+, CD25+, CD56+-клеток 
крови с помощью моноклональных антител и 
микроскопической техники. На основе получен-
ных результатов мы определяли интегральный 
показатель иммуно-регуляторный индекс 
(ИРИ). У 19 больных иммунорегуляторный ин-
декс был значительно снижен (интервал колеба-
ний данного показателя от 0,8 до 1,4 (в норме 
1,8 – 2,5), что свидетельствовало о нарушениях 
в клеточном звене иммунитета, который, как 
известно, является ведущим в противовирусной 
защите организма. Клинически у этих больных 
были частые обострения ХФ (5-6 раз в год). 

Всем больным с установленной инфици-
рованностью ВПГ и M.hominis в комплекс ле-
чения помимо местной терапии ХФ, проводи-
мой нами полосканием горла раствором гива-
лекса, включали антигерпетический препарат 
ацикловир 200 мг 5 раз в день в течение 5 дней 
и иммунотерапию: в момент обострения назна-
чался циклоферон 2.0 мл в/м через №5, а с 10 
дня лечения с целью профилактики обострений 
эрбисол 2.0 в/м 1 раз в день №10. Курс эрбисо-
ла целесообразно повторить через 6 месяцев 
под контролем иммунограммы. При катамне-
стическом наблюдении в течение 1 ½ лет эф-
фективность лечения составила 84% (у 21 
больного удалось добиться стойкой ремиссии, 
сопровождавшейся нормализацией иммуноре-
гуляторного индекса). 

 
© Е.А. Куликова, Л.А. Панченко, Ю.А. Крисько, В.Л. Давиденко, 2009 
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А.А.ЛАЙКО, В.В.СЕГАЛ, В.В.СИНЯЧЕНКО, Н.Ю.ПАВЛОВСЬКА, О.Ю.БРЕДУН,  
Ю.В.ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ 
 

Гострий середній отит займає одне з пер-
ших місць серед причин призначення антибіоти-
ків. На сучасному етапі немає однозначної відпо-
віді з цієї проблеми. Одні автори рекомендують 
антибіотики всім дітям із запаленням середнього 
вуха, інші автори – на 5-10 день від початку за-
хворювання, або при наявності ускладнень, або 
дітям до 2-х років з однобічним або двобічним 
гострим середнім отитом, або при температурі 
вище 38 С. В інших випадках призначають симп-
томатичну протизапальну терапію. 

Наш досвід лікування гострого середньо-
го отиту свідчить про те, що антибактеріальні 
препарати доцільно призначати всім дітям. Ви-
бір і шлях введення (пероральний чи парентера-
льний) антибіотиків залежить від перебігу та 
стадії хвороби. Під час легкого і середнього пе-
ребігу захворювання призначають пероральний 
шлях введення, а при тяжкому перебігу – парен-
теральний. Проте, при відсутності у ЛОР-
стаціонарі пероральних антибіотиків, то засто-
совують парентеральний шлях введення. 

Під нашим спостереженням за останні два 
роки знаходилось 44 хворих на явну форму гос-
трого середнього отиту у віці від 3 місяців до 17 
років. При легкій та середній тяжкості перебігу 

призначали амоксицілін (клавунат) за інструкці-
єю, а при тяжкій формі – цефтріаксон внутріш-
ньовенно у зв’язку з ростом резистентності мік-
рофлори до амоксиціліна. 

Цефтріаксон має широкий спектр антимі-
кробної активності до основних грампозитивних 
і грамнегативних збудників гострого середнього 
отиту. 

У комплексному лікуванні явного серед-
нього отиту застосовували протизапальну тера-
пію, за показаннями міринготомію за нашою 
методикою. 

Під час проведення лікування проводи-
лось динамічне клінічне спостереження. При 
зниженій слуховій функції і нормалізації бара-
банної перетинки проводили промивання бара-
банної порожнини цефтріаксоном слабкої кон-
центрації з додаванням гідрокортизону і проте-
олітичних ферментів або без них за методом 
тимпанопункції. У всіх хворих наступило оду-
жання, не було рецидиву захворювання. 

Таким чином, комплексне лікування явної 
форми гострого середнього отиту з включенням 
цефтріаксону дає право віднести його до анти-
біотику вибору для лікування тяжкої форми пе-
ребігу захворювання. 

 
© А.А.Лайко, В.В.Сегал, В.В.Синяченко, Н.Ю.Павловська, О.Ю.Бредун, Ю.В.Гавриленко, 2009  
 
 
 
 
 

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

ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ГІПЕРТРОФІЧНИМ РИНІТОМ 
 

В ЛОР-клініці Національної дитячої спе-
ціалізованої лікарні «Охматдит» за останні 7 
років знаходилось на лікуванні 269 дітей віком 
від 5 до 18 років з хронічним гіпертрофічним та 
гіперпластичним ринітом. Ультразвукова дезін-
теграція нижніх носових раковин проведена у 
240 дітей, підслизова вазотомія - у 24 дітей, 
ощадлива конхотомія – у 5 хворих. 

У післяопераційний період хворим з хро-
нічним гіпертрофічним ринітом призначали су-
динозвужуючі краплі в ніс протягом 5-7 днів 
тільки на ніч, аерозолі з антисептиками, а також 
ендоназальний електрофорез 0,5% розчину но-
вокаїну, 1% розчину хлористого кальцію, 1% 

розчину димедролу або іншого антигістамінного 
препарату протягом 7-10 днів. 

В теперішній час хворим з хронічним гі-
пертрофічним та гіперпластичним ринітом при 
тривалому перебігу (більше 1 року) в післяопе-
раційному періоді призначається комплексний 
гомеопатичний рослинний препарат «Ринітал» 
по 1 таблетці 3 рази на добу сублінгвально за 30 
хвилин до або 60 хвилин після їжі протягом 1 
місяця. Ефективність риніталу вивчається. 

Таким чином, комплексне лікування хро-
нічного гіпертрофічного риніту включає ультра-
звукову дезінтеграцію нижніх носових раковин 
або підслизову вазотомію, а при хронічному 
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гіперпластичному риніту – ощадливу конхото-
мію з наступним застосуванням судинозвужую-
чих препаратів 1 раз на добу, аерозолів з анти-

септиками та вище наведеного ендоназального 
електрофорезу. Варто ширше застосовувати са-
наторно-курортне лікування. 

 
© А.А.Лайко, Л.А.Шух, Ю.В.Гавриленко, 2009  
 
 
 
 
 
 

В.І. ЛЕШАК, В.І. ПОПОВИЧ, Н.Ю. ДЯЧУН, Л.О. ЖОЛУДЄВА  
(УЖГОРОД, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; УКРАЇНА) 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ НОСОГЛОТКИ 
В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Рак носоглотки зустрічається в усіх регіо-
нах світу, проте його поширеність є неоднако-
вою. Частота цього захворювання складає від 
0,1% до 3% усіх новоутворень. Найвищий рівень 
спостерігається в Південно-Східній Азії 18-40 
випадків на 100000 населення. В Європі цей по-
казник складає – 4 випадки на 100000 населення.  

Назофарингеальна карцинома в більшості 
випадків є малодиференційованою і механізм, 
який лежить в онові розвитку пухлини є малові-
домим. Хоча первинна пухлина і є чутливою до 
променевої терапії, 60-80% пацієнтів уже мають 
зареєстровані метастази в регіонарні лімфовузли 
шиї на момент первинного виявлення. Вірус 
Епштей-Барр виявлено в ракових клітинах при 
раках носоглотки в 100%, в той час у здорових 
людей він не перевищує 13%, але роль ВЕБ в 
онкогенній трансформації залишається неясною. 
Не доказаний зв’язок новоутворень носоглотки 
з палінням та зловживанням алкоголю, що не є 
характерно для пухлин голови і шиї. 

На Закарпатті в період з 1998 по 2008 рр. 
виявлено 133 хворі з злоякісним новоутворен-
ням носоглотки. Співвідношення між чоловіка-
ми та жінками складає 2:1. Відмічається приріст 
даного захворювання в останні три роки в порі-
внянні 1998-2000 рр. на 40%. 

Переважний вік: серед чоловіків старше 
40 років 82% хворих, серед жінок переважний 
вік 31-60 рр., що складає 79,5%. Після 60 років у 
жінок відмічено різке зниження захворюваності 
на дану патологію. 

Розподіл по стадіях наступний: І ст. – 0, ІІ 
ст. – 12 (9,0%), ІІІ ст. – 73 (55,3%), ІV cт. – 41 
(31%). Як видно з наведених даних більше 90% 
хворих виявлено на пізніх стадіях, що в прин-
ципі співпадає з літературними даними.  

П’ятирічне виживання хворих в ІІІ ст. 
хвороби складає 40%, при ІV ст. – 26% відпові-
дно. Оцінка цього показника неможлива на І ст 
та ІІ ст. – через малу кількість випадків. Загаль-
не п’ятирічне виживання становить всього 32%. 
За літературними даними п’ятирічне виживання 
наближається до 50% (3). Смертність до року 
при ІV ст. становить 25%, при ІІІ ст. – 16% від-
повідно.  

За морфологічним типом у чоловіків по-
рівну зустрічаються плоскоклітинні і недифере-
нційовані раки. У жінок переважають саме не-
диференційовані варіанти і становлять 71% від 
усіх випадків. 

Охоплення специфічним лікуванням ста-
новить 90%. Відповідно 10% - не проліковано, 
зних 3% не підлягали спец лікуванню, решта 7% 
відмовилась з тих чи інших причин. Цікаво, що 
всі ці 7% хворих померли до року. 

Щодо ефективності лікування, достовірно 
видна краща ефективність хіміопроменевого 
лікування (ХПЛ) над самостійним променевим 
по п’ятирічному виживанню. Так, при ХПЛ бі-
льше п’яти років прожили 36% хворих, при са-
мостійному променевому 28%, а смертність до 
року при променевому лікуванні становила 
28%, порівняно з 14,2% при ХПЛ. 

 
© В.І. Лешак, В.І. Попович, Н.Ю. Дячун, Л.О. Жолудєва, 2009  
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Ю.А.ЛИТОВЧЕНКО, Е.В.ВИШНЕВСКАЯ, Н.Н.ТОКАРЕВА, Ю.С.ТЕЛЕВНАЯ, А.С.ЗАИКА  
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕПАНОПУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ФРОНТИТОМ 
 

Одной из актуальных проблем в оторино-
ларингологии остается проблема диагностики и 
выбора адекватного метода лечения фронтита. 

При выявлении воспалительного процесса 
в лобной пазухе с наличием экссудативного или 
гнойного содержимого и наличием симптомов 
обтурации лобной пазухи успешно применяется 
трепанопункция лобной пазухи через переднюю 
стенку. 

В своей практике для дренирования лоб-
ной пазухи мы применяем модифицированный 
нами метод трепанопункции лобной полости 
при помощи стоматологического бора БК-2.  

Разрез производится в точке пересечения 
двух касательных по верхнему и внутреннему 
краю орбиты, что определяется и контролирует-
ся по рентгенограмме ППН. Длина разреза ≈ 
1,0см. Отверстие выполняется бором диаметром 
3мм, глубина и положение канюли определяется 
по рентгенограмме ППН в боковой проекции. 

Материалы и методы 
Под нашим наблюдением с 2002г. по 

2009г. находилось 42 пациента, которым была 
выполнена трепанопункция лобной пазухи по 
поводу: 

- 38 случаев острого процесса; 
- 4 случаев обострения хронического ри-

носинусита. 
У всех пациентов выполнялась рентгено-

грамма ППН, на которой отмечалось тотальное 
затемнение лобной пазухи у 21 (50%) пациента 
и наличие свободной жидкости у 21 (50%) паци-
ента. Из них у 12 пациентов имело место изоли-
рованное поражение лобной пазухи, у 30 паци-
ентов имел место пансинусит.  

Под местной анестезией лидокаином 1% с 
адреналином (в объеме 4 мл) в области предпо-
лагаемого разреза накладывается трепанацион-
ное отверстие при помощи стоматологического 
бора БК-2, устанавливается канюля от стан-
дартного ручного набора для проведения трепа-
нопункции. Производилась ревизия стенок па-
зухи при помощи зонда Воячека. Пазуха про-

мывалась теплым физиологическим раствором в 
объеме пространства в положении больного лё-
жа. Декануляция проводилась на второй день 
после получения чистой промывной жидкости и 
восстановлением работы естественного соустья 
(на 5-7-е сутки). В пазуху вводился раствор ан-
тисептика. После промывания канюля закрыва-
лась асептической повязкой. Промывание пазу-
хи проводилось 2 раза в день. Все пациенты по-
лучали антибиотикотерапию, противовоспали-
тельное и противоотечное лечение. Обезболи-
вающая терапия назначалась по показаниям.  

Как правило, все пациенты хорошо пере-
носили пункцию. После эвакуации содержимого 
исчезал болевой синдром. 

Результаты: у 38 (90%) человек с острым 
процессом произошло полное восстановление 
пневматизации лобных пазух; у 4 (10%) пациен-
тов была проведена в плановом порядке фрон-
тоэтмоидотомия.  

Среднее пребывание на больничном листе 
составило 10,3 дня.  

В послеоперационном периоде больные 
наблюдались от 1 до 6 лет.  

Рецидивирование процесса наблюдалось 
у 2 пациентов. Это пациенты с хроническим 
процессом, не прошедшими хирургическое ле-
чение за период наблюдения. В остальных слу-
чаях за период диспансерного наблюдения ре-
цидивирования фронтита не наблюдалось. У 2-х 
пациентов повторно через 4, 6 лет произведена 
повторная трепанопункция лобной пазухи. Ре-
цидив фронтита в этих случаях связан с дли-
тельным нырянием и переохлаждением. 

Выводы: 
Применение этого щадящего метода при-

носит быстрое облегчение больному и позволя-
ет сократить нахождение пациента в стациона-
ре. Метод не требует значительных материаль-
ных затрат, безопасен и малотравматичен, по-
зволяет избежать внутричерепных осложнений. 
Эвакуация содержимого пазухи позволяет также 
избежать возможной фронтотомии. 

 
© Ю.А.Литовченко, Е.В.Вишневская, Н.Н.Токарева, Ю.С.Телевная, А.С.Заика, 2009  
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Е. ЛУКАЧ, Ю. СЕРЕЖКО, А. БОБРОВ, Б. ПОЛІНКЕВИЧ, М. УМАНЕЦЬ, І. ПЕТРИЩЕВ  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДО ПИТАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ГОРТАНІ 
 

Злоякісні пухлини гортані та глотки разом 
займають перше рангове місце по захворюванос-
ті серед новоутворень ЛОР-локалізації. Проте ці 
хворі звертаються за допомогою у 3-й 4-й стаді-
ях, що вимагає на першому етапі лікування вида-
лення гортані і резекції глотки та шийного відді-
лу стравоходу. Найчастіше ЛОР-онкологи прово-
дять різні види геміфаринголарингектомій та 
розширені ларингектомії з резекцією глотки і 
шийного відділу стравоходу. Перелічені втру-
чання передбачають низку пластичних оператив-
них засобів, що за часом займає біля 5-6 місяців. 

До сьогодні ведуться розробки щодо 
швидкої реабілітації таких пацієнтів. Це насам-
перед закриття дефекту видаленої гортаноглот-
ки та шийного відділу стравоходу шкірно-
м`язевим клаптем на судинній ніжці, трансплан-
тація сегментів товстого або тонкого кишечника 
та пластика глотки утвореною з шлунка труб-
кою замість видалених глотки та стравоходу. 
Нами модифікована оперативна методика J. 
Shan, що передбачає гастроороанастомоз із про-
веденням шлункової трубки через заднє межи-
стіння після видалення гортані, глотки, щитови-
дної залози та усього стравоходу з приводу за-
недбаною ракової пухлини гортані з проростан-
ням в глотку, щитовидну залозу, стравохід. 
Приводимо наше спостереження. 

Хворий Б., 37 років на рак гортані з по-
ширенням на гортанну частину глотки, страво-
хід, щитовидну залозу з метастазами в лімфати-
чні вузли шиї з обох сторін (Т4N2 справа, N1 злі-
ва, M0) отримав один цикл неоад`ювантної хі-
міотерапії карбоплатином, паклітакселом та 
фторурацилом. Результат хіміотерапії - прогре-
сування росту пухлини.  

У зв’язку з неможливістю харчування че-
рез природні шляхи та аспірацією їжі у хворого 

розвилась пневмонія. В інституті клінічної хіру-
ргії проведено бужування стравоходу та введено 
зонд для живлення. Антибіотико - та протизапа-
льна терапія протягом двох тижнів. Згідно про-
токолів лікування показана операція для вида-
лення пухлини та метастазів. 

Операцію виконували ЛОР-онкологами та 
абдомінальними хірургами протягом 12 годин. 
ЛОР-онкологи провели розширену ларингекто-
мію з видаленням глотки усієї щитовидної зало-
зи (поширення процесу з гортаноглотки) стра-
воходу. Першим етапом була радикальна шийна 
дисекція справа та консервативна – зліва. Дру-
гим етапом виконана фаринголарингектомія. 
Абдомінальні хірурги провели верхньо-
серединну лапаротомію, екстирпацію стравохо-
ду. Створена, з великою кривизни шлунку, 
шлункова трубка (новий стравохід). Видалений 
єдиним блоком стравохід, гортаноглотка, гор-
тань з пухлиною, щитовидна залоза. Шлункова 
трубка, після проведення її через заднє межи-
стіння, підшита до кореня язика швами за Ума-
нцем М.. Впродовж двох діб хворий із-за болів 
при диханні знаходився на штучній вентиляції 
легенів під наглядом анестезіологів. Операційна 
рана зажила первинним натягом через 10 днів. В 
післяопераційному періоді хворому призначена 
телегаматерапію (СОД – 45 Гр). Через 4 місяці в 
зв’язку з рецидивом пухлини та її метастазів, 
проводилась ад`ювантна хіміотерапія фторафу-
ром та телегаматерапія (60 Гр). Відмічено по-
вний регрес пухлинних осередків.  

Таким чином, наше спостереження де-
монструє, що при поширенні пухлинного про-
цесу із гортані на стравохід оптимальним є хі-
рургічне втручання з пластичним заміщенням . 
Це зберігає функцію ковтання та значно скоро-
чує строки реабілітації хворих. 

 
© Е. Лукач, Ю. Сережко, А. Бобров, Б. Полінкевич, М. Уманець, І. Петрищев, 2009  
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О.Н. ЛЫСЕНКО (СВЕРДЛОВСК, УКРАИНА) 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНЕСТЕТИКА «УЛЬТРАКАИН Д – С» В ИНСУЛИНОВОМ 
ШПРИЦЕ ДЛЯ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ПУНКЦИИ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 
 

Общепринятой методикой обезболивания 
при пункции верхнечелюстной пазухи (ВЧП) 
является аппликация раствора анестетика на 
зонде с ватным шариком субтурбинально – в 
нижний носовой ход к месту предполагаемой 
пункции. Адекватной анестезии удаётся достиг-
нуть не всегда. 

В нашем отделении апробирована мето-
дика проводниковой анестезии раствора «Ульт-
ракаин Д-С» в инсулиновом шприце в область 
нижней носовой раковины с дополнительной 
кратковременной аппликацией лидокаина суб-
турбинально. 

«Ультракаин Д–С» – это анестетик арти-
каин с эпинефрином (1 мл ультракаина Д-С со-
держит 40 мг артикана и 0,006 мг эпинефрина). 

Преимущества анестетика «Ультракаин 
Д–С» состоят: 

- в быстром, через 1 минуту, наступлении 
анестезии в месте введения, сохраняющейся 
длительное время; 

- небольшой дозировке препарата доста-
точной для наступления анестезии, а значит от-
сутствия побочных эффектов и проявлений ток-
сичности, характерных для лидокаина и ново-
каина; 

- в 2 раза меньшем содержании эпинеф-
рина (адреналина) в сравнении с растворами 
«Ультракаин Д-С форте» и «Убистезин».  

Инсулиновый шприц имеет очень тонкую 
иглу, позволяющую точечно вводить препарат в 
слизистую.  

Перед каждой первой инъекцией обяза-
тельно уточнялся аллергологический анамнез и 
возможные реакции на введение анестетика в 
прошлом, проводилась проба на чувствитель-
ность. Пункция проводилась после еды, чтобы 
избежать возможных вегетативных реакций со 
стороны ЖКТ и сосудов головного мозга. 

Ультракаин вводился инсулиновым 
шприцем в объёме 0,3 – 0,4 мл в слизистую пе-
реднего края нижней носовой раковины до упо-
ра инъекционной иглы в костный скелет рако-
вины по методике носовой блокады. В момент 

введения половина пациентов отмечали кратко-
временное появление жжения в месте инъекции, 
которое уменьшается при медленном введении 
препарата.  

Результатом инъекции является блокада 
конечных ветвей и чувствительных рецепторов 
переднего решётчатого нерва (первая порция 
тройничного нерва – n.ophthalmicus), иннерви-
рующего нижнюю носовую раковину и нижний 
носовой ход со стороны полости носа, а также 
крылонёбного и альвеолярных ветвей подглаз-
ничного нерва (вторая порция тройничного нер-
ва - n. maxillaris). 

Характерным симптомом наступившей 
анестезии явилось субъективное ощущение 
онемения в области верхней губы и верхних зу-
бов на стороне инъекции. 

Субъективное ощущение онемения созда-
вало у пациентов положительный психологиче-
ский настрой, который усиливал фармацевтиче-
ский эффект анестезии. 

В раствор 10% лидокаина для аппликации 
субтурбинально добавлялся димексид в соот-
ношении 1:5 соответственно, что позволило 
анестезировать глубокие слои слизистой нижне-
го носового хода непосредственно в месте 
пункции. 

По данной методике проведено более 500 
пункций ВЧП. Большинство пациентов посчи-
тали вмешательство безболезненным. У 30% 
пациентов сохранялись неприятные ощущения 
различной степени выраженности при проколе 
утолщённой медиальной стенки ВЧП. Осложне-
ний при анестезии и пункции не было. 

Вызывает интерес возможность инфильт-
рации ультракаина под слизистую субтурби-
нально к месту пункции карпульным шприцем с 
длинной тонкой иглой. 

К сожалению, в аннотации к ультракаину 
до сих пор указано применение только в стома-
тологической практике, в то время как совер-
шенно очевидно, что применение этого препа-
рата для местной анестезии должно быть рас-
ширено и «законодательно» закреплено. 

 
© О.Н. Лысенко, 2009  
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О.В.МАЛЕЕВ, Е.Я.КУЗЬМЕНКО, С.А.ДОЛЖЕНКО, Д.Е.КУЗЬМЕНКО,  
Э.М.ДОЛЖЕНКО, К.В.ЕЛЬСКИЙ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ МЕСТА 
ЛОКАЛИЗАЦИИ И РАЗМЕРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ 

 

Врачами чаще всего используется рентге-
нологическое исследование для определения 
инородных тел околоносовых пазух (ОНП), шеи 
и паренхиматозных органов, которые не всегда 
определяют точную локализацию и их размеры. 
Пострадавший, как всегда, поступает в лечебное 
учреждение, где ему оказывают первую меди-
цинскую помощь, первичную хирургическую 
обработку ран. Повреждения металлическим 
предметом могут быть нанесены из любого ог-
нестрельного и пневматического оружия.  

Нами наблюдались несколько случаев 
инородных тел шеи, гайморовой пазухи, лобной 
и клеток решетчатого лабиринта. Однако не все-
гда во время операции инородные тела были 
извлечены, так как рентгенологические иссле-
дования конкретно не могли указать проекцию 
расположения инородного тела. 

Опишем некоторые случаи из практики. В 
сельской местности несовершеннолетний во вре-
мя езды на велосипеде почувствовал резкую боль 
в области правой щеки. Затем было незначитель-
ное кровотечение, которое самостоятельно оста-
новилось. К врачу не обращался, в связи с тем, 
что перед этим он упал. Через неделю появилась 
отечность мягких тканей правой щеки и в облас-
ти угла глаза. Произведено рентгенисследование, 

где обнаружено округлое образование неболь-
ших размеров – рентгенолог посчитал как арте-
факт пленки. Больной лечился у окулиста и сто-
матолога, так как был воспалительный процесс 
некоторых зубов верхней челюсти. После прове-
денной массивной антибиотикотерапии наступи-
ло незначительное улучшение. В связи с этим 
было произведено КТ ОНП. Было обнаружено 
инородное тело размером 1х0,5х0,6 см. Ребенку 
была произведена наружная этмоидотомия – 
инородное тело удалено. 

Нами наблюдался случай инородного ме-
таллического тела мягких тканей шеи в области 
ключично-сосцевидной мышцы по переднему 
краю. На рентгенограмме инородное тело было 
определено, но размеры были сомнительны. На 
КТ инородное тело было размером 1,6х1,5х0,6 
см. Во время операции инородное тело извлече-
но. Под действием массивной антибиотикотера-
пии осложнений не наблюдалось. 

Учитывая вышеизложенное, с целью бо-
лее точной диагностики необходимо проводить 
компьютерную томографию, которая оказывает 
место локализации и размеры металлических 
инородных тел, что не мало важно, как для 
практического здравоохранения, так и для су-
дебно-медицинской практики. 

 
© О.В.Малеев, Е.Я.Кузьменко, С.А.Долженко, Д.Е.Кузьменко, Э.М.Долженко, К.В.Ельский, 2009  
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Д.Е. КУЗЬМЕНКО, К.В. ЕЛЬСКИЙ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ 
 

Для диагностики заболеваний носа и око-
лоносовых синусов кроме ЛОР-осмотра приме-
няем дополнительные методы: рентгенография, 
компьютерная томография. Однако в практиче-
ском здравоохранении не всегда есть возмож-
ность в ургентном порядке выполнить вышеука-
занные дополнительные методы. Пострадавший, 
как всегда, поступает в лечебное учреждение, 
где ему оказывают первую медицинскую по-
мощь, первичную хирургическую обработку 

ран. Иногда больных выписывают из отделения 
без рентгенологического исследования.  

Описываем случай десятилетней давно-
сти. Больной В., 1985 г. р. находился на лечении 
в ЛОР-отделении ДОКТМО с 24.03.09 по 
1.04.09 г. Поступил с жалобами на наличие об-
разования в области ската носа с переходом на 
решетчатый лабиринт. Болеет с 1998 года, когда 
получил бытовую травму диском пилы. Тогда 
же ему производилась ПХО, репозиция костей 
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носа и вправление лобного отростка. Через не-
сколько месяцев появилось образование в об-
ласти решетчатого лабиринта. Удалить инород-
ное тело не представилось возможным. Прове-
дено консервативное лечение, явления воспале-
ния прошли. При внешнем осмотре на скате но-
са определяется небольших размеров незажи-
вающая сухая рана. При осмотре раневого кана-
ла на дне определяется инородное тело черного 
цвета. На рентгенограмме ОПН (околоносовых 
пазух) определяется гиперденсивная тень пря-
моугольной формы размером 0,5х1,7 см. Под 
эндотрахеальным наркозом выполнено удаление 
инородного тела – удален отломок шлифоваль-

ного диска пилы размером 2,1-1,5 и 0,3 см. Ино-
родное тело удалено полностью. Эта часть ино-
родного тела находилась в решетчатом лаби-
ринте. В послеоперационном периоде проводи-
лась массивная антибиотикотерапия. Рана зажи-
ла первичным натяжением. Больному выполне-
но контрольное рентгенисследование каких-
либо образований не выявлено. Выписан в 
удовлетворительном состоянии. 

Рекомендуем практическим отоларинго-
логам в подобных случаях производить рентге-
нологическое исследование до и после опера-
ции, что не привело бы к повторному оператив-
ному вмешательству. 

 
© О.В. Малеев, Е.Я. Кузьменко, В.В. Андрющенко, С.А. Долженко, Д.Е. Кузьменко, К.В. Єльский, 2009  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ СИНУСИТОВ 

 

В диагностике синусита ведущее место 
занимает эндоскопическое исследование носа, 
однако при этом не всегда удается уточнить 
распространенность патологического процесса в 
околоносовых пазухах (ОНП). Использование в 
предоперационном периоде компьютерной то-
мографии (КТ) и магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) позволяют хирургу тщательно 
спланировать ход и объем операции, избежать 
избыточной травматизации, провести полную 
санацию, и в то же время предотвратить повре-
ждение важных окружающих структур – осно-
вание черепа, мягкие ткани глазницы, зритель-
ный нерв, крупные сосуды (А.С. Лопатин, 1998; 
C.В. Кузнецов и соавт., 1990). 

Наиболее важным моментом при прове-
дении КТ и МРТ является оценка вариабельно-
сти ОНП и определение топики патологическо-
го процесса в средней носовой раковине, носо-
вом валике, булле решетчатой кости, клетке 
Галлера, крючковидном отростке, верхней но-
совой раковине, клетке Оноди, Дугласа (Ю.М. 
Овчинников, В.Е. Добротин, 2007). 

Каждое из этих исследований имеет свои 
преимущества и недостатки. КТ ОНП может 
быть проведена в коронарной и аксиальной про-
екциях. При этом легко определяются даже не-
значительные костные деструкции. Данный ме-
тод исследования сопряжен с ионизирующим 
излучением и краткость обследования одного 
больного ограничена. 

МРТ ОНП может быть выполнена в лю-
бой плоскости без изменения положения паци-
ента и производиться в динамике многократно. 
Не вызывает артефактов при наличии пломби-
ровочного материала и металла. Дает хорошую 
дифференциальную диагностику мягких тканей, 
костные структуры контурируются хуже. При-
менительно к исследованию ОНП многие нор-
мальные и патологически измененные ткани 
могут иметь одинаковые характеристики (В.Р. 
Гофман, В.В. Бондарчук, 1997; И.С. Пискунов, 
1998), для этого МРТ проводится в двух режи-
мах – Т1 и Т2, для более точной интерпретации 
и детализации процесса. 

Для устранения элементов гипердиагно-
стики при проведении МРТ, надо учитывать 
несколько моментов. Наиболее часто встре-
чающаяся погрешность – это неправильная ин-
терпретация приходящих изменений кровопо-
полнения слизистой оболочки полости носа и 
ОНП, происходящих в процессе носового цикла. 
При этом желательно повторить МРТ предвари-
тельно анемизируя слизистую оболочку в дан-
ной половине носа.  

Вазомоторные проявления со стороны 
нижних носовых раковин часто интерпретиру-
ются как явления острого или хронического ри-
нита. Повторное исследование проводится по-
сле изменения положения головы пациента.  

В клинике ЛОР-болезней ДОКТМО с 
2005 по 2009 гг. произведено 124 эндоскопиче-
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ских полисинусотомии. Из них исследованиям 
КТ подверглись 73 (58,5%) пациентов, МРТ 40 
(32,2%). Остальные 11 (9,3%) были обследованы 
рентгенологически – операции выполнялись в 
ургентном порядке.  

Клинические и эндоскопические данные 
соответствовали данным, полученным при КТ, 
в 92,6%. Следует отметить, что в 40,4% случа-
ях при проведении МРТ для уточнения диаг-
ноза необходимо было произвести дополни-

тельное КТ, т.к. клиническая картина, анамнез 
и эндоскопическое исследование не вписыва-
лась в данные, полученные при МРТ исследо-
вании. 

КТ в коронарной проекции является наи-
более информативным методом исследования в 
диагностике воспалительных заболеваний ОНП. 
При наличии выявленной патологии ОНП при 
МРТ в некоторых случаях целесообразно произ-
вести КТ. 

 
© О.В. Малеев, А.В. Уткина, С.А. Довженко, 2009  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  
ГНОЙНЫХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУИТОВ У БОЛЬНЫХ 

ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 

Поскольку иммунитет играет ведущую 
роль в поддержании гомеостаза организма, 
сбои в иммунной системе ведут как к наруше-
нию в структуре и функции различных орга-
нов, так и осложняют течение уже имеющихся 
заболеваний (Ахмедова Ш.У. и соавт., 2003; 
Попов Н.Н., Цыганенко А.Я., 2004). Наруше-
ния в иммунной системе клинически проявля-
ются развитием хронических рецидивирующих 
инфекционно-воспалительных заболеваний, в 
т.ч. верхних дыхательных путей и ЛОР-органов 
(Быкова В.П., 1999; Мельников О.Ф., 1981, 
1989, 2003). При этом особенности и выражен-
ность клинических проявлений заболевания не 
находятся в соответствии с длительностью, 
глубиной и обратимостью иммунных измене-
ний. Оценка и учет результатов лечения в 
практической деятельности, как правило, пред-
полагает ликвидацию клинических симптомов 
и повторное исследование стандартных коли-
чественных иммунных показателей, в случаях 
же сохранения дисбаланса иммунитета насту-
пает рецидив заболевания. Хотя состояние им-
мунной системы у больных с воспалительными 
заболеваниями ЛОР-органов достаточно хоро-
шо изучены (Мельников О.Ф. и соавт., 2001; 
Мельников О.Ф., Заболотный Д.И., 2005; 
Хмельницкая Р.М. и соавт., 1998 и др.), сведе-
ния о прогностически значимых иммунологи-
ческих критериях эффективности лечения ри-
носинуитов у лиц с сопутствующей патологией 
крайне малочисленны. Поэтому поиск инфор-
мативных критериев коррекции иммунных на-
рушений у больных гнойным верхнечелюст-

ным синуитом на фоне инсулинзависимого са-
харного диабета является актуальным. 

Нами обследовано 32 пациента с гнойным 
верхнечелюстным синуитом на фоне инсулин-
зависимого сахарного диабета (ИЗСД), нахо-
дившихся на лечении в 30-й ГКБ г. Харькова с 
2005 по 2008 гг. По данным анамнеза заболева-
ние было острым, поскольку его максимальная 
длительность не превышала 3-4 недель, однако 
клинически превалировали признаки хрониче-
ского процесса.  

Всем больным верхнечелюстным синуи-
том на фоне ИЗСД, 30-ти больным хроническим 
верхнечелюстным синуитом без сопутствующей 
патологии проведено комплексное иммунологи-
ческое обследование. Установлено, что верхне-
челюстной синуит у лиц с ИЗСД протекает на 
фоне выраженных изменений всех звеньев им-
мунитета с рейтинговым алгоритмом ВК-

3 
ЦИКм3

+ СD253
+ ЦИКс3

+ РБТЛсп3
+ Нп3

+ НСТсп2
+ 

ФИ2
-. У больных хроническим верхнечелюст-

ным синуитом без сахарного диабет рейтинго-
вый алгоритм представлен:ВК3

- НСТсп+
2 

ЦИКк2
+ ЦИКобщ2

+ индекс НСТ2
- СD 25+

2 Нп+. С 
учетом полученных результатов контроль и 
коррекция показателей иммунитета является 
необходимым условием для адекватной санации 
воспалительного очага в синусах на фоне ИЗСД. 
С этих позиций нами изучена прогностическая 
значимость показателей гуморального иммуни-
тета. Литературные данные свидетельствуют о 
нормализации уровня основных классов сыво-
роточных иммуноглобулинов под влиянием 
различных методик лечения. Но с учетом нега-
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тивного влияния гипергликемии на обменные 
энергозависимые процессы у больных сахарным 
диабетом, нами исследованы также качествен-
ные характеристики: афинность антител к об-
щей антигенной детерминанте (ОАД) микробов 
больных синуитами и коэффициент гликозили-
рования Ig G-антител. Афинность отражает силу 
взаимодействия между паратопом (антителом) и 
эпитопом (антигеном), коэффициент гликозили-
рования свидетельствует о качестве антител.  

Содержание основных классов сыворо-
точных иммуноголобулинов определяли спек-
трофотометрическим методом с использованием 
моноспецифических сывороток против имму-
ноглобулинов человека (Чиркин В.В. и соавт. 
1990). Афинность антител (IgG) оценивали с 
помощью относительной величины по методике 
R. Luxton и E. Tompson (1990) и Я.И. Тельнюк и 
соавторов (2003), основанные на применении в 
ИФА тиоционата натрия (фирма «Simpson»). 
Содержание Ig G-антител к ОАД – методом 
ИФА (Pinegin et al., 1995). Степень гликозили-
рования IgG определяли методом А.В. Кулакова 
(1998). 

В сыворотке крови больных гнойным 
верхнечелюстным синуитом на фоне ИЗСД от-
мечалось повышение концентрации IgG по 
сравнению с больными без сопутствующей па-
тологии и здоровыми лицами (15,2±1,17 г/л, 
12,6±1,14 г/л, 13,2±2,23 г/л соответственно) на 
фоне снижения уровня IgA в аналогичном срав-
нении (1,4±0,17 г/л, 1,7±0,16 г/л, 1,0±90,18 г/л 

соответственно) Антитела у больных верхнече-
люстным синуитом на фоне ИЗСД характери-
зуются низкой афинностью и коэффициентом 
гликозилирования. Так афинность к ОАД мик-
робов на фоне ИЗСД составила 417±92,7 у.е., 
что достоверно (р<0,05) ниже показателей здо-
ровых лиц и у больных без эндокринной пато-
логии. Коэффициент гликозилирования IgG-
антител у больных на фоне сахарного диабета 
составил 1,7±60,03 против 4,3±00,09 и 4,23±0,09 
у здоровых лиц и больных верхнечелюстным 
синуитом без сахарного диабета соответственно. 

На основании полученных результатов 
проведено изучение соответствия динамики 
клинической картины, различных показателей 
иммунного статуса отсутствию рецидивов и ин-
дивидуальным особенностям катамнеза (1-3 го-
да). Установлено, что нормализация таких пока-
зателей, как фенотипический состав лимфоци-
тов крови, уровень сывороточных иммуногло-
булинов и фагоцитарная активность нейтрофи-
лов зачастую не совпадает с восстановлением 
качества антител и полным восстановлением 
иммунной системы. Полученные результаты 
позволили выделить определенные количест-
венные и качественные характеристики имму-
нитета в качестве прогностических маркеров 
контроля адекватности проводимой терапии и 
эффективности коррекции нарушений иммун-
ной системы больных верхнечелюстным синуи-
том на фоне ИЗСД (Патент № 34156 от 
25.07.2008). 
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В.А. КУЛІНІЧ, І.С. КАРМАЗИНА (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ ПРИ ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ  
ЛОР-ОРГАНІВ 

 

Досягнення сучасної науки у поєднанні з 
новими чутливими високоспецифічними мето-
дами досліджень призвели до виникнення нової 
парадигми функціонування організмів з позицій 
міжклітинних взаємодій як універсального ме-
ханізму реалізації фізіологічних та патологічних 
станів [Пальцев М.А. и др., 1995; Edeiman G.M., 
1988; Zav’yalov V.P., 1995]. Провідну роль у 
цьому процесі відіграють цитокіни, які проду-
куються активованими клітинами імунної сис-
теми, ендотелієм, здійснюють короткодистантну 
регуляцію взаємодій всіх ланок імунної системи 
та міжсистемні взаємодії [Дранник Г.Н., 2006; 

Пальцев М.А. и др., 1995; Steinke J.W., 2006]. 
Основними функціями цитокінів є регуляція 
гемопоезу, імунної відповіді, запалення, участь 
у ангіогенезі, апоптозі, хемотаксисі, ембріогене-
зі, тощо. Найбільш досліджена роль цитокінів 
при запаленні, де при певній схожості механіз-
мів синтезу цитокінів виявлені суттєві відмінно-
сті у розвитку запальних реакцій при різних за-
хворюваннях, зокрема кишкових інфекціях, арт-
ритах, серцево-судинних хворобах [Ащеулова 
Т.В., 2007; Володкіна Н.О., 2008; Кузнєцов С.В., 
2007]. Показана також роль деяких цитокінів 
(ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ -4, ІЛ-1β, ІЛ-1РА, ІЛ-10, ІЛ-12) 
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в онкотрансформації, прогресуванні та метаста-
зуванні раку шлунку, раку та аденокарциноми 
легенів, Т-клітінній лімфомі, виявлено прогнос-
тичне значення цитокінів при гострій мієлоїдній 
лейкемії [Кадагидзе З.Г., 2003; Тупицын Н.Н., 
2001; Ballkwill F., 2005]. 

Метою дослідження було вивчення та по-
рівняння особливостей цитокінового профілю 
при гострому запаленні (паратонзилярний абс-
цес) та злоякісному новоутворенні (плоскоклі-
тінний рак гортані) ЛОР-органів. Дослідження 
проведені протягом 2004-2008 рр. на базі місь-
кої клінічної лікарні № 30 м. Харкова. Дослі-
джено 84 зразки крові хворих зі запальними та 
злоякісними захворюваннями гортані: 23 зразки 
крові хворих на паратонзилярний абсцес 
(І серія), 61 зразок крові хворих з різними стаді-
ями плоскоклітинного раку гортані (ІІ серія). 
Контрольну групу склали 18 практично здоро-
вих осіб, які поступили до стаціонару для реко-
нструктивних операцій на носовій перетинці. 
Концентрацію цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-4, ІЛ-6, ФНП-
α та рецептору антагоніста ІЛ-1РА у сироватці 
крові визначали методом твердофазного «сенд-
віч»-варианту імуноферментного аналізу з ви-
користанням діагностичних наборів фірми ТОВ 
«Вектор-Брест» [Рябичева Т.Г., 2004]. 

Проведеними дослідженнями виявлено 
підвищення концентрації прозапальних цитокі-
нів ФНП-α, ІЛ-1β та ІЛ-6 як при запаленні 
(11,4±1,7 пг/мл, 12,4±2,9 пг/мл, 9,99±1,8 пг/мл 
відповідно) так і при пухлинному процесі 
(21,5±6,3 пг/мл,13,2±4,9 пг/мл,14,4±4,7 пг/мл 
відповідно). При плоскоклітинному раку гортані 
вміст ФНП-α підвищувався у порівнянні з конт-
рольною групою в 6,9 рази, а з І серією – в 1,9 
рази із статистичною вірогідністю р<0,01. Вміст 
ІЛ-1β при пухлинному процесі вірогідно пере-
вищував показник контрольної групи в 3 рази 
(13,16±4,8 пг/мл проти 4,37±1,84 пг/мл, р<0,01), 
однак у порівнянні з показниками I серії досто-
вірних відмінностей не виявлено (13,16±4,8 
пг/мл проти 12,41±2,88 пг/мл, р=0,49). 

В якості представників «опозиційного» 
пулу у сироватці крові досліджували вміст про-
тизапальних цитокінів – ІЛ-4 та рецептору анта-
гоніста ІЛ-1 (ІЛ-1РА), які володіють також ан-

тибластомними ефектами. За результатами об-
стеження вірогідно підвищеними у співставлен-
ні з контролем (р<0,01) були рівні ІЛ-4 та ІЛ-
1РА як при запаленні (17,45±2,45 пг/мл та 
2306,0±628,1 пг/мл відповідно) так і при онкот-
рансформації (11,89±3,9 пг/мл та 
1293,0±672,0 пг/мл відповідно). 

Таким чином, визначене помірне підви-
щення рівнів усіх досліджуваних цитокінів при 
паратонзилярному абсцесі є закономірним. При 
тому реакція збільшення вмісту прозапальних 
цитокінів не є специфічною, а адекватно відо-
бражає поширеність гнійного запалення, в той 
же час значне підвищення рівня протизапальних 
цитокінів свідчить про збереження компенсато-
рних резервів організму та сприяє обмеженню 
запалення. Виявлене значне збільшення рівня 
ФНП-α та ІЛ-6 при плоскоклітинному раку гор-
тані у порівнянні з контролем та гострим гній-
ним запаленням може бути наслідком продукції 
цих цитокінів пухлинасоційованими макрофа-
гами у мікрооточенні пухлини або безпосеред-
ньо клітинами пухлини як пробластомних чин-
ників. ФНП-α може також продукуватись імун-
ною системою пухлиноносія в якості антиблас-
томного чинника (що підтверджує плюрипотен-
тність цитокінів). Відсутність вірогідних змін 
рівня ІЛ-1β при плоскоклітинному раку гортані 
у порівнянні з гнійним процесом (паратонзиля-
рний абсцес) свідчить про неспецифічність під-
вищення його рівня насамперед за рахунок за-
палення в мікрооточенні пухлини, а не з суто 
пробластомними його властивостями. Зниження 
вмісту цитокінів «опозиційного» пулу при пух-
линному рості порівняно до гнійного запалення 
може бути ознакою тяжкого перебігу, зрушення 
адаптаційних механізмів в умовах злоякісного 
пухлинного зросту, призводити до прогресуван-
ня пухлини. 

Оскільки в онкологічну групу ввійшли 
хворі із різними стадіями плоскоклітинного ра-
ку гортані, подальше дослідження особливостей 
цитокінового профілю на різних стадіях канце-
рогенезу є актуальним і перспективним для ви-
значення додаткових діагностичних критеріїв в 
онкології. 

 
© В.А. Кулініч, І.С. Кармазина, 2009  
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Т.В. МАЛЯРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФРОМІЛІД-УНО  
ПРИ БАКТЕРІАЛЬНИХ РИНОСИНУЇТАХ 

 

Гострий риносинуіт займає одне із прові-
дних місць серед захворювань ЛОР органів по 
кількості звернень за медичною допомогою. У 
більшості випадків ГРС виникає на фоні гострої 
респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), що заре-
єстровано у 2-5% пацієнтів. Приблизно у 0,5-2% 
випадків ГРВІ ускладнюється бактеріальною 
інфекцією навколоносових синусів, тобто вини-
кає гострий бактеріальний риносинуіт (ГБРС). 
Ефективність антибактеріальної терапії при ГРС 
часто обговорюється з критичних позицій ,а да-
ні контрольованих плацебо досліджень дають 
протиречиві результати, що пов’язано із пере-
важно вірусною етіологією захворювання та 
тенденцією до спонтанного одужання. Показан-
ням для призначення антибактеріального препа-
рату повинна бути документована або передба-
чувана бактеріальна інфекція. Мікробіологічне 
дослідження вмісту навколоносових пазух дале-
ко не завжди виявляє істинного збудника ГБРС і 
результати чутливості виявленого мікрооргані-
зма in vitro не завжди корелюють із клінічною 
ефективністю конкретних антибіотиків. Причи-
нами цього може бути значне посилення анти-
бактеріальної активності в результаті однонап-
равленого ефекту антибіотика та його метаболі-
ту і здатність препарату ціленаправлено досяга-
ти бактерицидних концентрацій у вогнищі інфе-
кції. Ці якості характерні для макролідних анти-
біотиків, а саме, кларітроміцина, клінічна ефек-
тивність якого значно перевищує результати 
лабораторного дослідження чутливості. 

 Із урахуванням спектру типових збудни-
ків ГБРС та даних їх антибіотикорезистентності 
препаратом вибору є амоксіциллін. Критерієм 
ефективності емпіричної антибіотикотерапії 
повинна бути в першу чергу динаміка клінічних 
проявів(головний біль, закладеність носа, харак-
тер виділень із носа) а також загального стану 
пацієнта. Препаратами другої лінії можуть бути 
цефалоспоріни (цефтріаксон, цефуроксім). 
Окрім амоксіциіну та цефалоспоринів для ліку-
вання ГБРС можуть використовуватись сучасні 
макроліди, а саме кларітроміцин (Фромілід), які 
можуть бути препаратами вибору при неперено-
симості АБ пеніцилінового ряду, а враховуючи 

можливість розвитку перехресної алергії, і пре-
паратів цефалоспоринового ряду. Треба сказати 
про зростаючу роль хламідій як етіологічного 
чинника розвитку запальних захворювань ЛОР 
органів. 

Метою дослідження було вивчення ефек-
тивності лікування хворих на гострі риносинуі-
ти із застосуванням антибактеріального препа-
рату Фромілід-Уно у поєднанні із традиційними 
методами лікування. Під нашим спостережен-
ням знаходилось 30 хворих віком від 20 до 57 
років із діагнозом гострий бактеріальний рино-
синуіт. При мікробіологічному дослідженні бу-
ли отримані наступні результати: S. Pneumoniae 
ідентифікований у 9 хворих (30%), H. influenzae 
– 7 (23,3%), M. catarrhalis – 4 (13,3%), S. aureus – 
2 (6,6%), S. epidermidis – 1 (3,3%), E. coli – 2 
(6,6%), У 5 хворих (16,6%) росту мікроорганіз-
мів не виявлено. 

Всім хворим призначався антибактеріаль-
ний препарат Фромілід-Уно по 500 мг один раз 
на добу протягом 7 днів. Окрім антибактеріаль-
ного препарату паціенти отримували стандартну 
терапію, що включала в себе місцеві деконгес-
танти у вигляді спрея (нок-спрей), загальні де-
конгестанти (трайфед, актифед), десенсибілізу-
ючі засоби (цетрін), пункції верхньощелепних 
пазух або промивання порожнини носа за Proetz 
розчинами антисептиків. Протизапальні несте-
роїдні засоби не призначались. 

Аналіз динаміки суб’єктивних симптомів 
та об’єктивних даних а також лабораторних по-
казників вказував на клінічну ефективність про-
веденої терапії. Відмічений високий відсоток 
ерадикації патогенної бактеріальної флори у 
процесі лікування. На фоні проведеної терапії 
частота побічних ефектів була низька. Відмічена 
висока протизапальна дія препарату, що дозво-
лило не використовувати нестероїдні протиза-
пальні засоби у процессі лікування. Препарат 
зручний у використанні, приймається один раз 
на добу, що забезпечує високий комплайенс. 
Може бути рекомендований для лікування 
ГБРС, особливо при непереносимості антибак-
теріальних препаратів пеніцилінового та цефа-
лоспорінового ряду. 

 
© Т.В. Маляренко, 2009  
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, О.Н. БОРИСЕНКО, Т.Ю. ПАНЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЦИТОКИНОВЫЙ СПЕКТР УШНОЙ СЕРЫ ПРИ НАРУЖНОМ ОТИТЕ 
 

В настоящее время все большее призна-
ние получает идея неинвазивной иммунодиаг-
ностики состояния организма, которая предпо-
лагает получение информации о локальном и 
системном иммунитете путем иммунологиче-
ского анализа секретов и выделений организма, 
ответственных за регионарные участки слизи-
стой оболочки, кожи и отдельных структур, в 
том числе и железистого характера (О.Ф. Мель-
ников, Д.И. Заболотный, 2003, 2004, 2007; Г.Н. 
Дранник, 2006). 

Ушная сера в качестве защитного компо-
нента наружного уха также является предметом 
изучения отоларингологов и различных других 
специалистов. Имеются достаточно противоре-
чивые данные о содержании в ушной сере раз-
личных факторов иммунитета, обеспечивающих 
регионарную антиинфекционную резистент-
ность. С учетом современной роли цитокинов, 
как составных частей иммунного ответа, пред-
ставлялось целесообразным изучить содержание 
различных цитокинов в ушной сере в норме, при 
наружном отите и после проведенного лечения. 

Исследовали содержание следующих ци-
токинов: интерлейкинов (ИЛ) 1β, 4, 8, 10, 13, 

фактора некроза опухоли (ФНО-α), интерферо-
нов α и γ с применением иммуноферментного 
метода и реактивов российского производства 
(«Протеиновый контур» и «Цитокин»), анализа-
тора Stat-Fax 2100 (США). 

Установлено, что концентрация боль-
шинства цитокинов при остром воспалитель-
ном процессе в коже наружного уха увеличи-
валась, исключение составляли интерлейкины 
4 и 10, 13, концентрация которых в ушной се-
ре больных мало отличалась от показателей 
контрольной группы. Клиническое выздоров-
ление сопровождалось нормализацией ИЛ1 β, 
ИЛ8, ФНО-α, α-интерферона. Концентрация γ-
интерферона оставалась повышенной. В слу-
чае неэффективного лечения практически все 
указанные цитокины оставались на более вы-
соких уровня, чем в контроле, и имели выра-
женную тенденцию к нормализации. Опреде-
ление концентрации цитокинов, прежде всего 
провоспалительного характера, является важ-
ным лабораторным иммунодиагностическим 
тестом, способствующим объективизации 
клинического состояния больных наружным 
отитом. 

 
© О.Ф. Мельников, О.Н. Борисенко, Т.Ю. Панченко, 2009  
 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.А. ДИДИЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ИМУПРЕТ – НОВЫЕ ДАННЫЕ О МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ  
И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ПРЕПАРАТА 

 

Фитопрепарат «Имупрет» компании 
«Бионорика» (ранее «Тонзилгон Н») обладает 
широким спектром противовпсалительного дей-
ствия при лечении заболеваний верхних дыха-
тельных путей. Вместе с тем, его эффективность 
как иммуномодулятора, к началу наших иссле-
дований была изучена мало. Известно, что ин-
фекционно-воспалительные заболевания дыха-
тельных путей возникают вследствие недоста-
точности чаще всего локального иммунитета. 

Проведенные нами ранее исследования 
in vitro на клетках крови больных различными 
заболеваниями верхних дыхательных путей и 
клетках небных миндалин больных хрониче-
ским тонзиллитом показали, что препарат об-

ладает выраженным позитивным влиянием на 
уровень белкового синтеза в клетках различно-
го гистогенеза и функциональное состояние 
клеток, обеспечивающих антиинфекционную и 
антибластомную активность. Дальнейшие ис-
следования in vivo показали, что препарат спо-
собен влиять на формирование специфических 
гуморальных и клеточных реакций иммуните-
та, особенно у животных с моделированным 
иммунодефицитом. Морфо-гистохимические и 
патофизиологические исследования позволили 
установить, что иммунореабилитационная спо-
собность препарата в значительной степени 
определяется его способностью восстанавли-
вать клеточный состав лимфоидных органов, 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 131

прежде всего вилочковой железы, что может 
свидетельствовать о наличии у препарата сис-
темных иммунофизиологических точек прило-
жения. Далее мы исследовали влияние препа-
рата на клинические и иммунологические со-
ставляющие операционного стресса, рассмат-

ривая последний как иммунодепрессорный 
фактор. Были получены достоверные данные о 
снижении при приеме Имупрета уровня «гор-
монов стресса», благоприятном воздействии на 
течение послеоперационного периода и про-
цесс иммунореабилитации. 

 
© О.Ф. Мельников, Ю.А. Дидиченко, 2009  
 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Э.В. ЛУКАЧ, Ю.А. СЕРЕЖКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

КАЧЕСТВО ДЕЗИНТОКСИКАЦИИ ЭНТЕРОСГЕЛЕМ  
ПРИ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

 

Проведение курса полихимиотерапии 
(ПХТ), у больных со злокачественными опухо-
лями верхних дыхательных путей, связано с по-
вышением интоксикации, которая приводит к 
увеличению интервала между циклами ПХТ или 
к вынужденному снижению дозы цитостатика. 
Улучшить качество проведения ПХТ позволяет 
своевременное использование дезинтоксикаци-
онной терапии. 

Тридцать больных плоскоклеточным ра-
ком верхних дыхательных путей ІІІ-ІV стадии 
были разделены на основную и контрольную 
группу (по 15 больных в каждой из групп). Курс 
неоадъювантной ПХТ состоял из 2 циклов двух-
компонентного режима (цисплатин в дозе 100 
мг/м2 и фторурацил в дозе 750 мг/м2/сутки) или 
трехкомпонентного режима с включением пак-
литакса в дозе 175 мг/м2. В контрольной группе 
больных проводили дезинтоксикационную те-
рапию с использованием неогемодеза, глутарги-
на, реосорбилакта. В основной – энтеросорбент 
Энтеросгель по 1 столовой ложке 3 раза в день в 
течение 10 дней, начиная с первого дня ПХТ. 
Оценку результатов терапии проводили на 21 
день после окончания курса неоадъювантной 

ПХТ. Изучались показатели крови и результаты 
ответов больных при заполнении опросника. 

Полный курс неоадъювантной ПХТ был 
своевременно проведен в обеих группах боль-
ных. Исследование иммунологических и онко-
логических маркеров после проведенной ПХТ 
показало снижение уровня фактора некроза 
опухоли-α (р<0,05) и онкомаркера плоскокле-
точного рака (SCC) в обеих группах, а умень-
шение концентрации циркулирующих иммун-
ных комплексов (р<0,05) и онкомаркера раково-
эмбрионального антигена (р<0,001) только в 
основной группе больных. Изменения показате-
лей общего и биохимического анализов крови, а 
также концентрации IgM, IgA, IgG не были су-
щественными. Показатели физического, эмо-
ционального, ролевого и социального функцио-
нирования через 21 день после курса ПХТ были 
выше в основной группе больных. 

Таким образом, использование Энтерос-
геля во время курса ПХТ показало улучшение 
иммунологических и онкологических показате-
лей крови и позволило провести лечение в пол-
ном объеме, предотвращая снижение качества 
жизни этой категории больных. 

 
© О.Ф. Мельников, Э.В. Лукач, Ю.А. Сережко, 2009  
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.В. МАЛЯРЕНКО, Т.Ю. ВАСИЛЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫЙ И ЦИТОКИНОВЫЙ СПЕКТРЫ  
СЫВОРОТКИ КРОВИ БОЛЬНЫХ ПОЛЛИНОЗОМ ПРИ СОВМЕСТНОМ  

ПРИМЕНЕНИИ РИНИТАЛА И НАЗОНЕКСА 
 

В предыдущих клинико-эксперимен-
тальных исследованиях нами была обоснована 
целесообразность сочетанного применения пре-

паратов с антиаллергическим действием – рини-
тала и назонекса у больных поллинозом в пери-
од сезонного обострения заболевания. 
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В настоящем сообщении приводятся 
обобщенные данные об иммунологическом ис-
следовании у 22 пациентов с поллинозом, кото-
рым проводилась системная терапия риниталом 
и местная назонексом. У больных до начала ле-
чения и после его окончания в сыворотке крови 
определяли уровни иммуноглобулинов классов 
М, G, А, Е и подкласса G4, а также концентра-
ции следующих цитокинов: интерлейкинов 1, 4, 
5, 10, 13, гамма-интерферона и фактора некроза 
опухоли (ФНО). Для ориентации на уровни зна-
чений нормы была обследована группа из 10 
практически здоровых доноров. 

При поступлении на лечение у больных 
определялись достоверно более высокие уровни 

иммуноглобулинов Е и G, включая подкласс G4, 
интерлейкинов 1, 4, 5 и ФНО. Более низкими, 
чем в контрольной группе были концентрации 
интерлейкина 10 и гамма-интерферона. Содер-
жание в сыворотке крови интерлейкина 13 мало 
отличалось от контрольных значений. 

После окончания лечения «нормализа-
ция» показателей выявлена по уровню интер-
лейкинов 1, 4, 5, гамма-интерферону и ФНО, 
частично по иммуноглобулинам E и G. Воз-
вращение показателей уровней цитокинов и 
иммуноглобулинов в пределы значений, харак-
теризующих норму, как правило, коррелирова-
ло с позитивным клиническим эффектом тера-
пии. 

 
© О.Ф. Мельников, Т.В. Маляренко, Т.Ю. Василенко, 2009  
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, В.П. СЕМЕНЮК, А.Л. КОСАКОВСКИЙ (КИЕВ, УКРАИНА) 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОБОСТРЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА 

 
Хроническое воспаление слизистой обо-

лочки задней стенки глотки у детей при недоста-
точно эффективном лечении приводит к различ-
ным заболеваниям дыхательных путей и желу-
дочно-кишечного тракта прежде всего вследствие 
существенного снижения локального антиинфек-
ционного иммунитета (А.А. Лайко, 2008). К раз-
витию воспалительного процесса в слизистой 
приводят различные факторы – воспалительные 
процессы в слизистой носа и около носовых пазух, 
воспаление небных и глоточной миндалин, недос-
таточно эффективное лечение ОРВИ, заболевания 
бронхолегочной системы и желудка. 

Исходя из указанных предпосылок, мож-
но полагать, что лечение обострений хрониче-
ского фарингита будет более эффективным при 
дифференцированном подходе с учетом этиоло-
гических факторов и состояния местного и сис-
темного иммунитета. С учетом этих предпосы-
лок было проведено клинико-иммунологическое 
обследование 28 детей с ХФ в стадии клиниче-
ской ремиссии и 12 пациентов контрольной 
группы в возрасте от 9 до 14 лет. Было выделено 
три группы больных хроническим фарингитом 
(ХФ): 1 – ХФ в сочетании с аденоидитом; 2 – 
ХФ, возникший после ОРВИ; 3 – ХФ в сочета-
нии с гастритом. Помимо клинического обсле-
дования у больных ХФ и лиц контрольной 
группы было исследовано состояние местного 
иммунитета по содержанию в ротоглоточном 

секрете иммуноглобулинов (секреторной и мо-
номерной форм IgA, IgG), дефензинов (лизоцим, 
лактоферрин) и цитокинов (интерлейкин-1β, 
интерлейкин-8). Все иммунологические иссле-
дования выполнены с применением иммуно-
ферментного метода и реактивов российского 
производства («Протеиновый контур», «Вектор-
Бест», «Цитокин»). 

Было установлено, что все больные ХФ 
имели катаральную форму и близкую орофа-
рингоскопическую характеристику. Вместе с 
тем были выявлены различия в показателях ме-
стного иммунитета у больных различных групп 
по сравнению с контролем. Наименьшее коли-
чество секреторного иммуноглобулина А обна-
ружено в у больных, перенесших ОРВИ, в этой 
же группе определялись наиболее высокие кон-
центрации про воспалительных цитокинов. 
Больных ХФ с патологией желудка мало отли-
чались по исследованным параметрам от лиц 
контрольной группы за исключением более низ-
кого уровня лизоцима. У больных ХФ в сочета-
нии с аденоидитом наблюдалось повышение 
уровней всех исследованных параметров за ис-
ключением лизоцима, что может свидетельство-
вать об активном воспалительном процессе в 
слизистой глотки. Полученные данные могут 
служить основой для разработки дифференци-
рованных схем лечения детей с хроническим 
катаральным фарингитом. 

 

© О.Ф. Мельников, В.П. Семенюк, А.Л. Косаковский, 2009  
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, С.В. ТИМЧЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, А.І. КАМІНСЬКА  
(КИЇВ, УКРАЇНА)  

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИЙОМУ ПРОБІОТИКІВ IN VIVO  
НА ФАГОЦИТАРНУ АКТИВНІСТЬ КЛІТИН КРОВІ У ЩУРІВ 

 

Нашими попередніми дослідженнями бу-
ло показано, що створений на основі лактобацил 
(ЛБ) вітчизняний пробіотик LB3 in vitro стиму-
лює фагоцитарну активність поліморфноядер-
них лейкоцитів (ПЯЛ) крові пацієнтів з алергіч-
ним ринітом на відміну від препарату фірми 
Rossel, при инкубації з яким поглинальна спро-
можність ПЯЛ таких хворих зменшується, хоча 
і залишається в межах фізіологічної норми. 

Метою нашої роботи була порівняльна 
оцінка впливу пробіотичних препаратів ЛБ віт-
чизняного та імпортного виробництва in vivo на 
функціональну активність ПЯЛ нормальних 
щурів та тварин з індукованою імуносупресією. 

Вплив препаратів, застосованих per os, 
досліжували на 48 білих статевозрілих лабора-
торних щурах Wistar обох статей, які склали 8 
рівних у кількісному відношенні груп, що у 
свою чергу були поділені на дві аналогічні серії 
експериментів. У кожній серії дослідів різні 
групи тварин протягом двох тижнів з дводен-
ною перервою отримували по 9 введень, відпо-
відних, препаратів: пробіотиків вітчизняного 
виробництва LE або LB3, імпортного препарату 
ЛБ фірми Rossel, а у контролі - фізіологічного 
розчину. Різниця між серіями полягала в тому, 
що в одній були задіяні інтактні щури, а в іншій 
– тварини, яким за добу до початку введення 
пробіотиків внутрішньоочеревинно робили 
ін’єкцію 2 %-вого розчину циклофосфану з роз-
рахунку 40 мг на 1 кг маси для індукції у них 
імуносупресії. 

 Визначення поглинальної спроможності 
ПЯЛ по відношенню до часток латексу прово-
дили мікроскопічним методом, розраховуючи 
значення фагоцитарного показника (ФП) – кіль-
кості фагоцитуючих клітин на 100 підрахованих 
фагоцитів і фагоцитарного індексу (ФІ) – серед-
ньої кількості часток латексу, захоплених одні-
єю фагоцитуючою клітиною.  

Показано, що порівняно із нормою, на тлі 
імуносупресії у щурів, відбувається підсилення 
фагоцитарної активності ПЯЛ. Про це свідчить 
суттєве зростання у них значень ФП (pU<0.05) та 
помітна тенденція до збільшення ФІ. Між тим у 
тварин, які на тлі імуносупресії приймали per os 
ЛБ фірми Rossel ФП та ФІ помітно майже не 
змінюються. Тобто під впливом препарату має 
місце певне зменшення реактивних зрушень 
фагоцитарної функції внаслідок пригнічення 
імунної системи. ЛБ LB3, навпаки, чітко підси-
люють активність ПЯЛ у щурів з імуносупресі-
єю. Це виявляється не лише тим, що у таких 
тварин і ФП (pU2<0.01) і ФІ (pU2<0.05) ПЯЛ в 
середньому суттєво перевищують норму, але і 
тим, що їх ФП достовірно (pU1<0.05), а ФІ на 
рівні тенденції є більшими ніж у контрольних 
щурів з імуносупресією. Фагоцитарна актив-
ність ПЯЛ у тварин з імуносупресією, що при-
ймали LE, майже не відрізняється від такої в 
контрольній групі. 

Особливістю дії LB3 є те, що стимулюю-
чий вплив цього препарату на поглинальну 
спроможність ПЯЛ in vivo виявляється тільки у 
тварин з порушеннями у роботі імунної систе-
ми, оскільки у нормальних щурів LB3 суттєво 
не змінює функціональної активності цих клі-
тин, так само як і інші розглянуті у роботі ліку-
вальні засоби. 

Таким чином, при пригніченні функціо-
нальної активності лімфоїдних клітин, у органі-
змі щурів спостерігається активізація філогене-
тично більш давнього захисного механізму – 
фагоцитозу, яка скоріш за все має компенсатор-
ний характер. При цьому, якщо ЛБ фірми 
Rossel, дещо обмежують поглинальну спромож-
ность лейкоцитів крові, а LE не впливає на неї, 
то LB3 – достовірно її підсилює, що може роз-
глядатись як прояв імуномодулюючих власти-
востей даного лікувального засобу. 

 
© О.Ф. Мельников, С.В. Тимченко, М.Д. Тимченко, Д.Д. Заболотна, А.І. Камінська, 2009  
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В. МЕЛЬНИЧУК, Є. РАБІЙ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ «ТОНЗІЛОТРЕН» ТА «ГІВАЛЕКС»  
В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

 

Проблема захворювання піднебінних ми-
гдаликів, а особливо хронічного тонзиліту є од-
нією з актуальних в сучасній отоларингології, 
перетворившись із суто отоларингологіїчої на 
клініко-імунологічну, і, в свою чергу, має нема-
ловажне соціальне значення. Актуальність цієї 
проблеми зумовлена, передусім, високою часто-
тою захворюваності. За даними різних авторів 
від 2-х до 15% всього населення хворіє на хро-
нічний тонзиліт, який може супроводжуватись 
гіпертрофією піднебінних мигдаликів переваж-
но в дитячому та підлітковому віці. В Україні 
цей показник сягає 1260 випадків на 10000 на-
селення (Ю.В. Мітін, Ю.В. Шевчук, Національ-
ний медичний університет імені О.О. Богомоль-
ця, Київ).  

Поряд з цим немаловажне значення має 
таке захворювання як гіпертрофія піднебінних 
мигдаликів та носоглоткового мигдалика, які в 
свою чергу теж приводиять до різних усклад-
нень верхніх дихальних шляхів (від ринітів до 
бронхіальної астми). 

Проблема гіпертрофії носоглоткового ми-
гдалика суто дитяча. Але є випадки коли хроні-
чний аденоїдит і збільшення носоглоткового 
мигдалика зустрічається в підлітковому віці і 
навіть в дорослих. Вже відомо, що виконавши 
свою функцію, аденоїди піддаються зворотному 
розвитку і до 13-15-ти років зменшуються в 
розмірах. Але це не можна сказати за гіпертро-
фію піднебінних мигдаликів, які можуть бути 
збільшені, як в дитячому та і в дорослому віці. 
Враховуючи, що піднебінні мигдалики є імунно 
стимулюючий орган, лікування дітей з такою 
патологією має бути в першу чергу консервати-
вним з індивідуальним підходом до кожної ди-
тини.  

Гіпертрофія піднебінних мигдаликів може 
бути однобічною або двобічною і переважно 
супроводжується збільшенням носоглоткового 
мигдалика.  

Гіпертрофовані піднебінні мигдалики 
можуть приводити до різних фізіологічних по-
рушень та захворювань верхніх дихальних шля-
хів. У таких дітей відмічається загальна сла-
бість, відкритий рот, гнусавість голосу, затруд-
нене носове дихання, хропіння під час сну, по-
ганий сон, апетит, нічний кашель, виснаження 
на протязі дня. І переважно всі ці діти відно-
сяться до групи часто хворіючих.  

Гіпертрофія піднебінних мигдиликів час-
то протікає під видом хронічного тонзиліту, 

якого часто ніхто не діагностує. Тому, що при 
огляді таких дітей спостерігається гіпертрофія 
піднебінних мигдаликів без явищ запального 
процесу.  

При гіпертрофії 2-3 ступеня мигдалики 
наполовину або повністю закривають вхід в но-
соглодку, що може викликати ускладнення та 
порушення функції верхніх дихальних шляхів. 

Враховуючи імунностимулюючу функці-
юпіднебінних мигдаликів ми проводимо консе-
рвативне лікування та спостереження на протязі 
1-2-х років. Не отримавши бажаного клінічного 
ефекту ми проводили хірургічне втручання.  

Протипоказами до хірургічного лікування 
є гострі і важко протікаючі інфекційні захворю-
вання, захворювання крові, психічні хвороби та 
пубертатний період. Дітям з розладами психіки 
рекомендовано хірургічне лікування під загаль-
ним наркозом.  

У більшості випадків тонзилотомія про-
водиться дітям у 5-7 річному віці, тоді як адено-
томію проводять раніше і по показаннях. 

На сьогоднішній день першочергове зна-
чення надається консервативному лікуванню 
хронічного тонзиліту та гіпертрофії піднебінних 
мигдаликів з широким використанням гомеопа-
тичних препаратів та місцевих антисептиків, які 
мають позитивний терапевтичний ефект, діють 
на рівні всьго організму та не мають побічних 
дій і ускладнень. 

Маючи практику лікування хронічних то-
нзилітів гомеопатичними препаратами, ми ви-
користовували комплексний гомеопатичний 
препарат «Тонзилотрен» (виробництво фірми 
DHU Німеччина) та місцевий антисептик «Гіва-
лекс» (аерозоль) в післяопераційному періоді на 
носоглотковому та піднебінних мигдаликах. 
Обидва препарати мають протизапальну, проти-
набрякову, знеболюючу та репаративну дії. 

В МДКЛ в денному стаціонарі за 2006-
2007рр. було прооперовано 68 дітей, яким зроб-
лено 84 операції, з них: аденотомій – 31, двобіч-
на тонзилотомія – 6, однобічна аденотонзилото-
мія – 10 і двобічна аденотозилотомія – 6. Вік 
хворих від 4 до 17 років, хлопців – 31 і дівчат – 
37. 

Всі діти були розділені на основну – 48 
хворих і контрольну групу – 20 хворих. Крім 
звичайного післяоперативного лікування та до-
гляду за хворими в післяопераційному періоді, 
пацієнти основної групи отримували комплекс-
ний гомеопатичний препарат «Тонзилотрен» по 
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схемі згідно віку: до 12 років перші 2 дні по 1 
табл. кожні 2 год. – до 5 раз вдень, наступні дні 
1 табл. 3 рази вдень – до 10 днів. Діти старше 12 
років – перші 2 дні по 2 табл. кожну год. до 8 
разів на день до повного розчинення впрепарату 
в роті. Препаратом «Гівалекс» (аерозоль) оро-
шували ротоглотку – дітям до 15 років одне 
розпилення 2-3 рази на добу, дітям старше 15 
років – одне розпилення 4-5 раз на добу до 7-10-
ти днів. Дані препарати використовували через 
2-3 год. після оперативного втручання. 

В результаті проведеного лікування було 
виявлено, що позитивний клінічний ефект від 
даних препаратів наступав на 4-5-й день, який 
характеризувався зменшенням болю, зменшен-
ням набряку, очищення ротової поверхні мигда-
ликів від фібриноїдного налету і відновленням 

повної епітелізації раневої поверхні мигдаликів 
на 7-й день, тоді як в контрольній групі даний 
ефект наступив на 6-7-й день, а повна епітеліза-
ція раневої поверхні мигдаликів на 8-9-й день. 

В цілому всі діти добре перенесли дані 
препарати, не спостерігалось токсичної реакції і 
проявів непереносимості препаратів, крім легкої 
печії у 4-х хворих, які зникали через декілька 
хвилин. 

Таким чином, одержані дані свідчать про 
доцільність використання комплексного гомео-
патичного препарату «Тонзилотрен» та місцево-
го антисептика «Гівалекс» (аерозоль) для ліку-
вання запальних захворювань глотки, а також 
після хірургічних втручань в глотці (аденотомії, 
тонзилотомії) в дитячому та підлітковому  
віці. 

 
© В. Мельничук, Є. Рабій, 2009  
 
 
 
 
 
 

Ю.В. МИНИН, Б.А. ЧЕРКЕСОВ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЕВ, УКРАИНА) 

КЛИНИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  

ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУИТОМ 
 

Одной из важнейших задач современной 
ринологии остается создание более эффектив-
ных технологий лечения больных полипозным 
риносинуитом в послеоперационном периоде 
для исключения возникновения рецидивов забо-
левания. Нами был предложен системный кли-
нико-иммунологический подход, основанный на 
разделении больных в зависимости от ведущего 
фактора в патогенезе заболевания. Из трех вы-
деленных групп (аллергическая, инфекционно-
воспалительная и аутоиммунная) в настоящем 
сообщении представлены результаты изучения 
эффективности лечения больных с аллергиче-
ским (20 человек) и инфекционно-воспалитель-
ным (22) синдромами в послеоперационном пе-
риоде. Базовая послеоперационная терапия в 
обеих группах была одинаковой (детоксикация, 
топические кортикостреоиды, витамины, мем-
бранокорректоры). В группе с преобладанием 
аллергических реакций применяли дезлората-
дин. В группе с преобладанием инфекционно-
воспалительной реакции ведущим было исполь-
зование антибактериальных средств (цефалос-
порины и макролиды) и препаратов нормали-
зующих микрофлору кишечника (линекс, хилак, 
лечебные йогурты). 

Исследование системного иммунитета 
проводилось до операции, после нее и через 2 
недели после окончания лечения. При аллергиче-
ском синдроме контролировали уровни общего 
IgE, фактора торможения миграции лейкоцитов 
(ФТМЛ), интерлейкина 1β, при инфекционно-
воспалительном – уровни антител к антигенам 
гемолитического стрептококка, клебсиеллы и 
золотистого стафилококка, фагоцитирующих 
клеток, иммуноглобулинов и интерлейкина-8. 
Группой сравнения были больные (18) с анало-
гичным заболеванием, где послеоперационное 
лечение проводилось без учета патогенетических 
факторов. Иммунологические исследования, 
проведенные в двух выделенных нами группах 
показали выраженную положительную динамику 
в содержании факторов аллергии и индикаторов 
остроты воспалительного процесса, а группе с 
инфекционным синдромом выявлено снижение 
титров антител к микробным антигенам, провос-
палительного фактора и IgG. Наблюдение за 
больными в ближайшем отдаленном периоде (6 
мес) показало, что в группах с дифференциро-
ванным подходом к лечению больных не было 
выявлено рецидивов заболевания, тогда как в 
группе сравнения выявлено 3 случая рецидиви-
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рования полипозного риносинуита. Проведенные 
исследования свидетельствуют о перспективно-

сти дифференцированного подхода к лечению 
больных больных полипозным риносинуитом. 

 
Ю.В. Минин, Б.А. Черкесов, О.Ф. Мельников, 2009  
 
 
 
 
 
 

Ю.В.МIТIН, Я.Ю. ГОМЗА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СТАН ФУНКЦІЇ ЗАВИТКИ У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ 
 

Повільно прогресуюче порушення мозко-
вого кровообігу – дисциркуляторна енцефало-
патія - розвивається на тлі артеріальної гіперто-
нії, атеросклерозу тощо. Набряк внутрішнього 
вуха на даний час часто є причиною кохлеовес-
тибулярних порушень, які розвинулись на фоні 
судинних порушень. Кохлеовестибулопатія або 
кохлеовестибулярний синдром на тлі вертебра-
льно-базилярної недостатності стоять в ряду 
основних клінічних форм негнійної патології 
внутрішнього вуха. Коли тромбоемболи центра-
льного походження перекривають стовбур моз-
кової артерії, або основні її гілки, то мікроембо-
ли, як повітря, жир і кристали холестерину, мо-
жуть переміщуватись в більш дрібні термінальні 
гілки, приводячи до інфаркту в їх басейні, в то-
му числі у завитці. а жаль, медикаментозне лі-
кування, яке призначається хворим на дисцир-
куляторну енцнфалопатію, не враховує наявні 
слухові розлади, оскільки вони у хворих на дис-
циркуляторну енцефалопатію на сьогодні ви-
вчені недостатньо глибоко. 

Метою дослідження було визначити озна-
ки порушень слухової функції внутрішнього 
вуха у хворих на дисциркуляторну енцефалопа-
тію на основі результатів аудіометрії порівняно 
з контрольною групою здорових осіб. Було об-
стежено 40 хворих з дисциркуляторною енцефа-
лопатією. Контрольну групу склали 20 здорових 
осіб віком. До досліджуваної групи включались 
хворі, у яких не виявлено клінічно значимих 
патологічних змін ЛОР-органів. Комплексне 
аудіологічне обстеження виконувалось в клініці 
кафедри оториноларингології Національного 
медичного університету імені О.О.Богомольця. 

Результати обстеження хворих були на-
ступні. На тональній пороговій аудіограмі хво-

рих на дисциркуляторну енцефалопатію пору-
шення слуху у вигляді порушення звукосприй-
няття спостерігались у 100,0% хворих, з них у 
30 (75,0%) ці порушення виявлялись в конвен-
ційному діапазоні частот, та у 39 (97,5%) хво-
рих при високочастотній аудіометрії, та у всіх 
обстежуваних була порушена (40,0% хворих) 
або відсутня (60,0% хворих) чутливість органу 
слуху до ультразвуку. В контрольній групі об-
стежуваних у всіх випадках слух відповідав 
віковим нормам. Підвищення порогів слухово-
го дискомфорту спостерігалось у 7 з 40 дослі-
джуваних (17,5%). В тесті Люшера диферен-
ційний поріг інтенсивності звуку знаходився в 
межах 0,8-1 дБ у 4 обстежуваних (10,0%); 1-1,5 
– у 3 (7,5%); 1,5-2 – у 22 (55,0%); 2,5-6 – у 4 
(10,0%); у 7 досліджуваних тест не визначався 
(17,5%). В ІМПІ тесті значення були наступні: 
менше 30% ІМПІ – у 10 обстежуваних (25,0%); 
30-65% ІМПІ – у 11 обстежуваних (27,5%); 70-
100% ІМПІ – у 5 обстежуваних (12,5%); ІМПІ 
не визначався у 14 (33,3%). В контрольній гру-
пі здорових осіб підвищення порогів диском-
форту не спостерігалось, в тесті Люшера дифе-
ренційний поріг інтенсивності звуку знаходив-
ся в межах 1-1,5, в ІМПІ тесті значення були 
менше 30%. 

Висновки. 
У всіх хворих на дисциркуляторну енце-

фалопатію виявлено порушення слуху за типом 
порушення звукосприйняття, у 22,5% ці розлади 
приховані. У 75,0% хворих на дисциркуляторну 
енцефалопатію значення надпорогових тестів 
суб'єктивної аудіометрії виходять за межі типо-
вої для ретрокохлеарного ураження картини, що 
може свідчити про порушення функції внутріш-
нього вуха. 

 
© Ю.В.Мiтiн, Я.Ю. Гомза, 2009 
 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 137

Ю.В. МІТІН, В.Л. ДІДКОВСЬКИЙ, В.І. САМБОРСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ В ДІЛЯНЦІ ВІЧКА НОСО-СЛЬОЗНОГО КАНАЛУ 
ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПУНКЦІЇ ВЕРХНЬО-ЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ У ПАЦІЄНТІВ  
З ГОСТРИМИ ТА ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ 

 
Гострі та хронічні захворювання слизової 

оболонки носа і приносових пазух призводять 
до зниження мукоциліарного кліренсу та розви-
тку запального процесу в ділянці вічка носо-
сльозного каналу з можливим виникненням йо-
го облітерації. За класифікацією Л.Н. Свержевс-
кого (1910), розрізняють чотири варіанти будо-
ви вічка носо-сльозного каналу: перший варіант, 
коли кістковий канал закінчується разом з пере-
тинковим на одному рівні один з одним, другий, 
коли перетинковий канал закінчується дещо 
нижче кісткового, але має широке вічко, третій 
варіант, перетинковий канал проходить у слизо-
вій оболонці носа у вигляді вузького протоку, і 
четвертий: перетинковий канал закінчується 
дещо спереду, або позаду кісткового, у вигляді 
вузького протоку. Найбільш сприятливим варіа-
нтом для пацієнта вважається перший тип будо-
ви, так як виключається здавлення вічка каналу 
у випадку набряку слизової оболонки носа. 

Протягом останніх років ендоскопічна 
ендоназальна дакріоцисториностомія міцно 
увійшла в арсенал операцій, які виконують ліка-
рі оториноларингологи. Відеоендоскопічна тех-
ніка дозволяє хірургу максимально точно поста-
вити діагноз, ощадливо виконати операцію, при 
цьому ми отримуємо хороший функціональний 
результат (Д.С. Боенко, О.О. Попов, 2006).  
 Метою роботи була оцінка стану слизо-
вої оболонки носа в ділянці вічка носо-
сльозного каналу та визначення варіантів будо-
ви вічка носо-сльозного каналу у пацієнтів з 
гострими та хронічними захворюваннями при-
носових пазух, за допомогою відео-
ендоскопічного дослідження. 

Матеріали та методи. За допомогою 
ендоскопів з кутом зору 0 та 30 градусів, нами 
було обстежено 28 пацієнтів. З них 10 чоловік, 
(1 група) мали хронічні захворювання приносо-
вих пазух, (2 група) 10 хворих з гострими захво-
рюваннями приносових пазух, та контрольна (3 
група) 8 осіб без будь-яких скарг з боку ЛОР 
органів, та даних, щодо хронічних захворювань 
інших органів і систем. При проведенні ендо-
скопічного обстеження враховувались особли-
вості анатомічної будови вічка носо-сльозного 
каналу, стан слизової оболонки носа. Перед об-
стеженням, пацієнтам проводилась місцева ап-
лікаційна анестезія розчином лідокаїну 10%. 

Результати. В першій групі у 6 пацієнтів 
(60%) слизова оболонка нижнього носового хо-

ду та вічка носо-сльозного каналу макроскопіч-
но характеризувалась наявністю хронічного ка-
тарального запалення. У 3 випадках (30%) при 
огляді відмічались гіпертрофічні зміни слизової 
оболонки. Вона була потовщена, мала сіро-
тьмяне забарвлення, на фоні якої візуалізувався 
дещо посилений судинний малюнок. У 1 хворо-
го (10%) слизова оболонка порожнини носа була 
субатрофічною, це проявлялося її блідністю, 
витонченістю слизової оболонки, наявністю на 
її поверхні кірок, одиничними крововиливами в 
товщу слизової оболонки. Дані зміни також роз-
повсюджувались на ділянку вічка носо-
сльозного каналу. Вічко носо-сльозного каналу 
було облітеровано суцільною мембраною. При 
проведенні прессорної проби відмічалась пуль-
сація с пролабуванням мембрани. Слизова обо-
лонка в ділянці мембрани була блідо-рожевого 
кольору, витончена, мала виражений судинний 
малюнок. 

У II групі У 10 пацієнтів (100%) візуалі-
зовалось катаральне запалення, яке розповсю-
джувалось на ділянку вічка носо-сльозного ка-
налу. При огляді виявлено, що слизова оболонка 
гіперемована, помірно набрякла, відмічалась 
ін’єкція судин. Вічко носо-сльозного каналу 
відкривалось у порожнину носа в латеральній 
стінці нижнього носового ходу у 9 обстежених 
(90%), у 1 пацієнта (10%) — в ділянці склепіння 
нижнього носового ходу. Локалізувати вічко у 8 
пацієнтів (80%) можливо було лише при прове-
денні прессорної проби, у 4 обстежуваних (40%) 
– при промиванні сльозовивідних шляхів. 

В контрольній групі у всіх обстежених зі 
сторони слизової оболонки макроскопічно ви-
димих змін не спостерігалось. Вічко носо-
сльозного каналу у пацієнтів цієї групи знахо-
дилось на боковій стінці нижнього носового 
ходу та мало перетинкову частину. Воно візуа-
лізувалося у вигляді щілеподібного (вертикаль-
ного або горизонтального) отвору у 6 обстеже-
них (75%). У 2 осіб (25%) його можна було ви-
значити по місцю виходу сльози при проведенні 
прессорної проби. 

Висновки  
Таким чином, можливому формуванню 

стенозів та облітерації сльозовивідних шляхів 
на рівні вічка носо-сльозного каналу сприяють 
анатомічно несприятливі варіанти його будови, 
хронічне катаральне запалення слизової оболо-
нки порожнини носа. 

 
© Ю.В. Мітін, В.Л. Дідковський, В.І. Самборський, 2009  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОВЕДЕННЯ МОЖЛИВОСТІ  ФАРМАКОЛОГІЧНОГО 
ЗАХИСТУ ТКАНИН ШКІРЯНИХ АУТОТРАНСПЛАНТАТІВ  ВІД ІШЕМІЧНОГО  

ТА РЕПЕРФУЗІЙНОГО УШКОДЖЕННЯ 
 

Аутотрансплантація чи реплантація шкі-
ри, або складних тканинних комплексів у ділян-
ку дефекту  і досі є найбільш привабливим з 
косметичної точки зору методом проведення 
реконструкції травматичних дефектів обличчя. 
Але внаслідок того, що трансплантати, якими 
виконується закриття дефекту, потрапляють в 
умови значної ішемії, успіх операції залежить 
від багатьох факторів і спостерігається зазвичай 
не більш ніж у 15-20% випадків. Метою нашого 
експериментального дослідження була спроба 
скорегувати метаболічні порушення трансплан-
тованих тканин та запобігти, чи значно послаб-
шати наслідки  синдрому реперфузії тканин 
(СРТ) при реконструктивних операціях по усу-
ненню травматичних дефектів.  

Для корекції  метаболічних порушень, в 
експерименті на щурах чистої лінії Вістар, була 
заздалегідь проведена експозиція на протязі де-
якого часу та перфузія тканин аутотранспланта-
та шкіри сумішшю препаратів (С.П.Галіч, 1999): 
0,005% розчином аскорбінової кислоти (для 
трансформації жиророзчинних перекисів у вод-
ну фазу та попередження ПОЛ), 0,125% розчи-
ном унітіолу (донатора SH-груп, для попере-
дження ВР пошкодження клітинних мембран) і  
0,0025% розчином ізоптіна (блокатора Са+² ка-

налів клітинних мембран та попередження 
транслокації внутрішньо- та зовннішньоклітин-
них іонів).  Контроль ефективності фармаколо-
гічної корекції включав в себе визначення про-
цесів ліпопероксидації у трансплантатах та екс-
плантатах шкіри  по кількості накопичення кін-
цевого продукту ПОЛ – малонового діальдегіду 
(МДА) по реакції з 2-тіобарбітуровою кислотою 
у розрахунку на одиницю кількості білка, про-
ведення морфологічного дослідження аутотран-
сплантатів за допомогою світлової мікроскопії 
та макроскопічної оцінки ефективності прижив-
лення ауто трансплантатів шкіри.  

Після статистичної обробки отриманих 
результатів було встановлено, що запропонова-
на суміш препаратів в експерименті на щурах 
лінії Вістар in vitro та in vivo достовірно сприяє 
зниженню вмісту малонового діальдегіду 
(МДА) у пересаджених тканинах, зменшує нега-
тивні морфологічні зміни у препаратах з транс-
плантатів шкіри щурів та покращує приживлен-
ня цих трансплантатів. 

Таким чином, існує принципова можли-
вість впливу на результати проведеної транс-
плантації чи реімплантації тканин шляхом коре-
кції метаболічних порушень, що виникають 
внаслідок їх гіпоксії. 

 
© Ю.В. Мітін, О.А. Руткас, 2009  
 
 
 
 
 

Б.С. МОРОЗ, В.О. КОНЮШНЯК, Т.В. БОГДАНОВИЧ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РЕ/АБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З КОХЛЕАРНИМИ ІМПЛАНТАМИ  
В ЦЕНТРІ СЛУХОМОВЛЕННЄВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НВП «ВАБОС» 

 

Для втілення в життя сучасних техноло-
гій ре/абілітації людей з порушенням слуху в 
березні 2004 року було створено Центр слу-
хомовленнєвої реабілітації (ЦСР) НВП 
«ВАБОС». У Центрі працює команда високо-
кваліфікованих фахівців, яка включає сурдо-
педагогів, аудіометристів, медичних інженерів 
з акустичної техніки, отоларингологів, фізіо-
логів. Діти (дорослі) з порушенням слухової 
функції отримують в ЦСР НВП «ВАБОС» 
комплексну допомогу.  

Одним із основних напрямків роботи ЦСР 
є супровід пацієнтів з кохлерними імплантами. 
В основу роботи Центру реабілітації НВП 
«ВАБОС» покладено слухомовленнєву техноло-
гію (Auditory Verbal Therapy). Вона передбачає 
створення для глухих дітей природних умов для 
розвитку слухового сприймання та формування 
мовлення. Використання слуху для розвитку 
мовлення є фізіологічною основою успішної 
слухомовленнєвої реабілітації глухої і туговухої 
дитини.  
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Завданням слухомовленнєвої технології 
ре/абілітації є розвиток (відновлення) слухомов-
леннєвих навичок дітей (дорослих) з порушен-
ням слухової функції, виховання повноцінного 
носія рідної мови, який сприймає звернене мов-
лення та вільно користується власним в усіх без 
винятку життєвих ситуаціях.  

 В даний час в Центрі слухомовленнєвої 
реабілітації НВП «ВАБОС» курс ре/абілітації 
проходить 115 людей з порушенням слуху. З 
них 103 пацієнти проімплантовані кохлеарними 
системами, 12 – користуються слуховими апара-
тами. Вік пацієнтів Центру становить від 10 мі-
сяців до 71 року. Група долінгвальних пацієнтів 
складає 89%, відповідно решта 11% – група по-
стлінгвальних пацієнтів. Серед проімплантова-
них пацієнтів, що ре/абілітуються в ЦСР, 95 бу-
ли прооперовані на Україні. З них 93 чоловіки – 
системою фірми Cochlear, 2 – системою фірми 
Med-El. Послугами Центру користується 47 па-
цієнтів, яким виконано операцію за бюджетні 
кошти, і 46 пацієнтів, що придбали системи за 
власний рахунок та за підтримки благодійних 
організацій та спонсорів. Близько 12% від зага-
льної кількості проімлантованих пацієнтів опе-
рувалися за кордоном. Спостерігається тенден-
ція збереження відносної частки таких пацієнтів 
серед усіх користувачів систем кохлеарної ім-
плантації в ЦСР НВП «ВАБОС».  

 За останні два роки збільшується частка 
дітей, яких прооперовано у віці біля 2 років, що 
є оптимальним з точки зору подальшого розвит-
ку їх слухомовленнєвих та комунікативних на-
вичок.  

 Динаміка розвитку мовлення дозволяє 
більшості пацієнтів молодшого віку наблизи-
тись до відповідного рівня мовленнєвого розви-
тку їх однолітків на час вступу до першого кла-
су загальноосвітньої школи.  

Характерними рисами процесу слухомов-
леннєвої ре/абілітації є індивідуальне плануван-
ня розвитку навичок кожного пацієнта, відсте-

ження динаміки розвитку навичок та відповідна 
кореляція індивідуальних планів, залучення до 
процесу ре/абілітації батьків з обов’язковим на-
вчанням батьків чи членів сімї. Система ком-
плексної багаторічної ре/абілітації передбачає 
збільшення інтервалу між сесіями до 3-х місяців 
в період першого – другого років після імплан-
тації, до 4-6-ти місяців в наступні роки. Таким 
чином, пацієнти прооперовані в 2004 році, від-
відують ЦСР 1 раз на півроку чи один раз в рік 
(залежить від рівня слухомовленнєвого розвит-
ку пацієнта). Забезпечити безперервність в про-
цесі ре/абілітації допомагає надання інформа-
ційної та методичної підтримки та залучення до 
роботи сурдопедагогів, логопедів, що супрово-
джують пацієнтів Центру слухомовленнєвої ре-
абілітації за місцем проживання. В ЦСР для 
більш ефективної роботи з розвитку слухомов-
леннєвих навичок пацієнтів використовується 
комп’ютерний тренажер «Живий звук», створе-
ний на НВП «ВАБОС».  

Суттєвою проблемою післяопераційної 
ре/абілітації є низька умотивованість деякої час-
тини батьків пацієнтів (дорослих пацієнтів) до 
активної наполегливої роботи як під час спеціа-
льноорганізованих педагогічних корекційних 
занять, так і в домашніх умовах. Однозначного 
зв’язку між соціальним станом, статком сім’ї, 
наявністю бюджетної підтримки імплантації (чи 
її відсутності) та мотивацією до активної роботи 
пацієнтів і їх батьків (членів сім’ї) на відносно 
довгостроковому відрізку часу не спостерігаєть-
ся. За рахунок активної інформаційної роботи 
серед кандидатів наявність пацієнтів з мотива-
ційною проблемою поступово зменшується. 

Значним позитивним явищем є суттєве 
збільшення пацієнтів-кандидатів раннього віку 
(10-15 місяців), які проходять активну доопера-
ційну ре/абілітації, що в подальшому надасть 
можливість успішно в стислі строки досягти 
мети – вільного мовленнєвого спілкування та 
повноцінної інтеграції в суспільство. 

 
© Б.С. Мороз, В.О. Конюшняк, Т.В. Богданович, 2009 
 
 
 
 
 

Б.А. НАСИБУЛЛИН, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАНА) 

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА МАЗКОВ СОДЕРЖИМОГО РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 

 

Местная сопротивляемость слизистой 
оболочки является составной частью общей сис-
темы резистентности организма и на её состоя-

ние могут оказывать влияние процессы, проте-
кающие в организме как гетерогенной системе. 
Нами изучались изменения клеточного состава 
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центрифугата слюны, взятой из подъязычной 
впадины и с поверхности слизистой оболочки 
язычной миндалины. Отбирали осадок и изгото-
вляли из него мазки по обычной методике.  

При микроскопическом исследовании ма-
зков от здоровых людей было обнаружено мно-
гообразие клеточных элементов. Присутствова-
ли клетки эпителия слизистой полости рта, ней-

трофилы, лимфоциты, эритроциты, голые ядра 
эпителиоцитов и фибробласты. Наибольшим 
было число эпителиальных клеток, за счет вы-
сокой репаративной способности эпителия сли-
зистой, вторым по численности был пул нейт-
рофилов, за счет этих клеток реализуются мест-
ная резистентность слизистой оболочки внеш-
нему инфицированию. 

  
 

 Нозология 
Клетки 

Контроль (здоровые) 
N= 17 

Хронический тонзиллит язычной 
миндалины, N=14 

 абс. относит. абс. относит. 
Нейтрофилы 11,7±2,3 1845% 3,1±1,4 704% 
Лимфоциты 4,7±1,2 7,41% 9,57±3,31 21,75% 
Эпителий 45±8,3 71,0% 21,57±3,7 47,75% 
Эритроциты 1,3±0,3 2,05% 2,38±0,51 5,4% 
Голые ядра 0,3±0,1 0,47% 7,07±1,91 16,1% 
Фибробласты 0,7±0,3 1,1% 0,86±0,1 1,95% 

 
 
Исследования мазков содержимого по-

лости рта больных хроническим воспалением 
язычной миндалины выявило существенные 
изменения абсолютного количества клеток раз-
ного вида - снижалось содержание нейтрофилов 
и эпителия. Существенно повышалось количе-
ство лимфоцитов (в два раза) и «голых ядер» – 
более чем в двадцать раз. Остальные клеточные 
элементы определялись в количествах близких к 
данным здоровых людей. Поскольку нейтрофи-
лы являются клетками, связанными с местным 

иммунитетом, снижение их количества можно 
трактовать как ослабление местной защиты и 
рассматривать как патогенетически значимый 
показатель. Увеличение количества лимфоци-
тов, очевидно обусловлено развитием воспали-
тельного процесса на слизистой. Что касается 
«голых ядер», то согласно данным литературы 
их можно рассматривать как маркеров иммун-
ного конфликта, что также позволяет отнести 
колебания в их содержании к патогенетически 
значимым. 

 
© Б.А. Насибуллин, А.В. Андреев, 2009  
 
 
 
 
 

В.І. НЕСТЕРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ СУЧАСНИМ ПРОТИАЛЕРГІЧНИМ ПРЕПАРАТОМ 
ХВОРИХ НА СЕЗОННИЙ РИНІТ В ПЕРІОД ПОЛІНАЦІЇ 

 

Сезонний алергічний риніт або поліноз й 
на сьогоднішній день є тим захворюванням, що 
суттєво впливає на якість життя людини. Частка 
пацієнтів, які щорічно шукають засоби від сим-
птомів риніту, спричиненого цвітінням дерев, 
злакових трав чи бур'янів з року в рік на жаль 
зростає.  

При лікуванні даного захворювання паці-
єнти обирають деконгестанти (місцеві чи систе-
мні), препарати кромоглікати, топічні або сис-
темні стероїди, антигістамінні препарати. При-

чому препарати останньої групи, представником 
якої є лікарський засіб „Фрібріс” (Мілі Хелскере 
Лімітед, Великобританія), найчастіше викорис-
товуються хворими з полінозом. 

Діючою речовиною Фрібріса є дезлората-
дін – первинний активний метаболіт лоратадіну, 
відповідає усім сучасним вимогам до антигіста-
мінних препаратів.  

„Фрібріс” використовувався для лікуван-
ня 180 хворих з алергічним сезонним ринітом, 
що мали виражені симптоми та паталогічні змі-
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ни в лабораторних показниках (кількість еози-
нофілів більше 10%, а кількість загального Ig E 
більше 100 од\мл у сироватці крові).  

Після проведеного курсу лікування була 
доведена ефективність препарату „Фрібріс” сто-
совно основних скарг (закладеність носу, свер-
біння, ринорея, приступи чхання), клінічних 
симптомів (колір, ступінь набряклості слизової). 

Це підтверджувалось низкою лабораторних тес-
тів, що проводились як до лікування так і після 
нього. Побічних реакцій під час прийому препа-
рату виявлено не було.  

Препарат Фрібріс” (Мілі Хелскере Лімі-
тед, Великобританія) доцільно використовувати 
прилікуванні хворих з сезонним алергічним ри-
нітом в період полінації рослин. 

 
© В.І. Нестерчук, 2009  
 
 
 
 
 
П.В. НЕЧИПОРЕНКО, О.Н. КОВАЛЬ, А.В. КОВАЛЕВА, Е.А. СТУПАК (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОЗГОВОЙ ГРЫЖИ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ МАСТОИДАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ  

 

Благодаря совершенствованию хирурги-
ческой техники, применению операционной оп-
тики и микрохирургического инструментария в 
лечении отогенных абсцессов мозга мозговые 
грыжи после операций на среднем ухе стали 
встречаться значительно реже. Вследствие этого 
практические врачи в подобных ситуациях не 
всегда могут точно поставить диагноз и зачас-
тую выполняют повторные операции по поводу 
предполагаемых полипов, кист и новообразова-
ний послеоперационной полости. Такая тактика 
может привести к развитию тяжелых внутриче-
репных осложнений: ликвореи, менингита, эн-
цефалита.  

Предпосылками возникновения мозговой 
грыжи височной доли могут быть дефект крыши 
аттика или антрума, дефект твердой мозговой 
оболочки вследствие дренирования отогенного 
абсцесса мозга или случайного повреждения во 
время операции, повышение внутричерепного 
давления, изменение эластичности твердой моз-
говой оболочки. В результате сочетанного дей-
ствия перечисленных факторов мозговая ткань 
может пролабировать в костный дефект. Ото-
генная мозговая грыжа может сопровождаться 
ликвореей. 

Современные способы диагностики (и в 
первую очередь спиральная компьютерная то-
мография) позволяют уточнить диагноз, опре-
делить размеры грыжевых ворот и степень про-
лабирования мозговой ткани, что способствует 
выработке оптимальной хирургической тактики.  

Лечение отогенной мозговой грыжи  
височной доли проводят хирургическим пу-
тем, используя транскраниальный или комби-
нированный подход с привлечением нейрохи-
рурга.  

Целью нашей работы являлось усовер-
шенствование способа пластики отогенной 
грыжи височной доли мозга за счет уменьшения 
травматизации патологически неизмененных 
тканей.  

Материалы и методы. В 1993-2008гг. по 
предложенной нами методике прооперировано 
23 пациента с хроническим гнойным средним 
отитом, осложненным мозговой грыжей трепа-
национной полости. У 3 из них отмечалась лик-
ворея. Средний возраст наблюдающихся боль-
ных составил 37,2 года. Сроки наблюдения до 
15 лет. 

 Операцию выполняли следующим обра-
зом. После заушного разреза и отсепаровки мяг-
ких тканей, выполняли ревизию грыжевых во-
рот и определяли их размеры. В зависимости от 
ситуации проводили вправление или иссечение 
грыжевого мешка. Затем отсепаровывали твер-
дую мозговую оболочку от кости по краю де-
фекта до 5-7мм в полости черепа со стороны 
трепанационной послеоперационной полости. 
Костный дефект устраняли пластинкой ауто- 
или аллокости на 3-5мм большего размера де-
фекта по длине и соответствующего размера по 
ширине. Костную пластинку заводили в полость 
черепа под отсепарованную твердую мозговую 
оболочку. Со стороны трепанационной полости 
трансплантат укрывали аутофасцией височной 
мышцы. На завершающем этапе производили 
меатоконхопластику. Заушную рану ушивали 
наглухо. Ведение послеоперационного периода 
принципиально ничем не отличалось от таково-
го после открытого варианта санирующей опе-
рации на среднем ухе. При наличии доопераци-
онной ликвореи проводилась соответствующая 
терапия. 
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Полученные результаты и их обсужде-
ние. Осложнений и рецидивов в раннем и отда-
ленном послеоперационных периодах не отме-
чалось. Ликворея купировалась в среднем через 
4 дня.  

Выводы. Разработанная нами методика 
пластики отогенных мозговых грыж височной 
доли является максимально щадящей по отно-
шению к мозговой ткани и структурам среднего 
и внутреннего уха. 

 
© П.В. Нечипоренко, О.Н. Коваль, А.В. Ковалева, Е.А. Ступак, 2009  
 
 
 
 
 
Е.Н. НОВОЖИЛОВА, Н.П. ЗАБАЗНЫЙ, А.Н. МАХСОН, А.С. БУРЛАКОВ (МОСКВА, РОССИЯ) 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОЛОСОВОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ПОСЛЕ ЛАРИНГЭКТОМИИ И ЛАРИНГОФАРИНГЭКТОМИИ 

 

Материалы и методы: При распростра-
ненных стадиях рака гортани и гортаноглотки 
ларингэктомия (ЛЭ) является операцией выбора, 
но неизбежно приводит больного к инвалидиза-
ции. На сегодняшний день успехи онкологиче-
ского лечения определяются не только показа-
телем выживаемости, но и качеством жизни. С 
1999 по 2007 г. 412 больными проводили лече-
ние по поводу рака гортани и гортаноглотки в 
МГОБ № 62. 

 Результаты: 342 больным была выпол-
нена ларингэктомия (ЛЭ); 157 из них - ЛЭ с тра-
хеопищеводным шунтированием и голосовым 
протезированием (ТПШП). 70 больным произ-
ведена ларингофарингэктомия (ЛФЭ). 

 Основной проблемой успешного восста-
новления голоса после ЛЭ является фарингос-
пазм. Нами была разработана методика миото-
мии констрикторов глотки, которая позволяет 
надежно купировать это осложнение. Сегодня 
во время ларингэктомии мы сразу выполняем и 
миотомию всем пациентам. Такая тактика по-
зволяет предотвратить первичный фарирингос-
пазм и избежать проблем с голосообразованием 
при отсроченном протезировании.  

 Наиболее сложно решение проблемы с 
восстановлением речи обстоит, применительно 
к пациентам, перенесшим ЛФЭ с пластикой пи-
щепроводного пути висцеральными трансплан-
татами. С 1999 г было выполнено 59 ларингофа-
рингэктомий с круговой резекцией глотки и 
шейного отдела пищевода с пластикой сегмен-
том тощей кишки на микроанастамозах. Ранее 

вопрос о восстановлении речи у этих больных 
не стоял, так как согласно классическим теори-
ям формирования безгортанного голоса, фона-
ция возможна только в случае сохранения гло-
точно-пищеводного сегмента, являющегося ге-
нератором звука. Однако, нам удалось восста-
навливать голос и после ЛФЭ (авторская мето-
дика, патент РФ). Мы выполнили протезирова-
ние 11 пациентам: отсроченное - у 6 (в сроки от 
5 мес до 9 лет) , а первичное - у 5. Нам удалось 
расшифровать механизм голосообразования у 
пациентов после ЛФЭ с кишечной пластикой. 
Фонация у них обусловлена не сокращением m. 
сrycopharyngeus (как после ЛЭ), а вибрацией 
складок пересаженной кишки. По акустическим 
характеристиками голос этих больных уступал 
«обычным пациентам после ларингэктомии», 
однако появилась реальная возможность суще-
ственно улучшить качество жизни этой тяжелой 
категории больных. 

 Мы изучили так же влияние дыхательных 
фильтров на функцию дыхания и проанализиро-
вали их взаимосвязь с голосовыми протезами. 
При регулярном использовании фильтров 62% 
больных отметили упрощение фонации, а у 75% 
зафиксировано улучшение параметров речи по 
данным акустического анализа. 

Выводы.  
Таким образом, восстановление голосо-

вой и дыхательной функции после удаления 
гортани неразрывно связаны между собой. Не-
возможно восстановить голос хорошего качест-
ва без нормализации функции дыхания. 

 
© Е.Н. Новожилова, Н.П. Забазный, А.Н. Махсон, А.С. Бурлаков, 2009  
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Н.В. ПИЛИПЮК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАГАНГЛИОМ ГОЛОВЫ И ШЕИ 
 

Лечение больных параганглиомами (ПГ) 
головы и шеи является важной проблемой кли-
нической онкологии.  

 За последние семь лет под нашим наблю-
дением находилось 12 пациентов с ПГ. С диаг-
ностической целью использованы УЗИ, КТ и 
каротидная ангиография. В семи случаях выяв-
лена ПГ каротидных телец, причем в одном – 
билатеральная. У других двух больных – ва-
гальная и в трех – атипичная. Размер каротид-
ных и вагальных ПГ составлял от 5 до 7см. Во 
всех случаях выполнялось хирургическое лече-
ние. После удаления каротидных ПГ в одном 
случае мы наблюдали нарушение мозгового 
кровообращения с последующим развитием 
стойкого гемипареза. Билатеральная ПГ удаля-
лась в два этапа. На первом произведено удале-
ние большей по размеру опухоли с аллопроте-

зированием ствола общей и внутренней сонных 
артерий «конец в конец». Через 2,5 месяца про-
изведено субадвентициальное удаление опухоли 
справа. В двух случаях была диагностирована 
злокачественная ПГ с локализацией в области 
каротидных телец. 

 Рецидивы заболевания отмечены у двоих 
пациентов с атипичной локализацией ПГ. Про-
веденная этим больным лучевая терапия оказа-
лась малоэффективной.  

Учитывая данные литературы и собствен-
ные наблюдения, мы считаем, что доминирую-
щим и единственно радикальным способом ле-
чения ПГ является хирургический с адекватным 
интра־ и послеоперционным медикаментозным 
сопровождением препятствующим развитию 
мозговых нарушений. 

 
© Н.В. Пилипюк, Т.А. Гобжелянова, 2009  
 
 
 
 
 

Н.В. ПИЛИПЮК, С.М. ПУХЛИК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, А.Н. ЧУМАКОВ, А.С. ЮРИН,  
Д.Н. ПИЛИПЮК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКИМИ СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ 

 

Лечение больных с хроническими рубцо-
выми и паралитическими стенозами гортани и 
дефектами полых органов шеи – одна из самых 
сложных проблем в реконструктивной хирур-
гии. При комплексном подходе к реабилитации 
названного контингента пациентов необходимо 
обязательно учитывать эндокринный статус па-
циентов для выработки оптимальной тактики 
лечения в до-־ и послеоперационном периодах. 

Целью работы являлась разработка алго-
ритма медикаментозного сопровождения вос-
становительных операций при рубцовом ларин-
го-трахеальном стенозе, используя предыдущий 
опыт, а также последние достижения фармако-
логии и физиотерапии. 

Под наблюдением отделения с 1998 по 
2008 находилось 53 больных с ларинготрахе-
альными стенозами различной этиологии. У 21 
пациента исследуемой группы была выявлена 
патология щитовидной железы, у 12-сахарный 
диабет. 

 В зависимости от локализации стенози-
рования им производились адекватные хирурги-
ческие вмешательства с использованием стен-
тов. При стенозах ларинготрахеального сегмен-
та 19 больным выполнялась ларинготрахеопла-
стика с имплантацией аутохряща и стентирова-
ние, 23 пациентам – ларинготрахеопластика с 
односторонней аритенохордэктомией. Троим, 
пациентам с трахеальными стенозами выполня-
лась циркулярная резекция трахеи с наложением 
циркулярного трахеального анастомоза, шести – 
пластика передней стенки трахеи аутохрящем. 
При трахеопищеводных свищах у двух больных 
производилась реконструкции трахеопищевод-
ного сегмента. Пациентов с сахарным диабетом 
и расстройствами функции щитовидной железы 
консультировали эндокринологом и выполняли 
хирургическое вмешательство после корриги-
рующей терапии. 

Учитывая наличие сопутствующей пато-
логии в исследуемых группах больных, а также 
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с целью повышения регенеративных процессов 
им, согласно антибиотикограмме и результатам 
биохимических исследований, в предопераци-
онном периоде производилась специфическая и 
неспецифическая противовоспалительная тера-
пия, коррекция белкового и электролитного об-
менов. При наличии воспалительных изменений 
в окружающих тканях назначали ферментные 
препараты местно в виде фонофореза и систем-
но. Интраоперационно и в послеоперационном 
периоде применяли цитостатики. Также в по-
слеоперационном периоде использовали цито-

кины, низкомолекулярные гепарины, антибио-
тики. Ежедневно производилась смена трахео-
томической трубки, туалет послеоперационной 
раны. Раз в три дня с целью контроля произво-
дилась фиброларинготрахеоскопия.  

Таким образом, у больных, перенесших 
реконструктивно-восстановительные операции 
на гортани и трахее, использование индивиду-
альных схем медикаментозной терапии позво-
лило исключить осложнения гнойно-
воспалительного характера в послеоперацион-
ном периоде и избежать повторных операций. 

 
© Н.В. Пилипюк, С.М. Пухлик, Т.А. Гобжелянова, А.Н. Чумаков, А.С. Юрин, Д.Н. Пилипок, 2009  
 
 
 
 
 
 

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, Г.М. ПЕНЬКОВСКИЙ, Н.В. ПИЛИПЮК, А.А. АСМОЛОВА  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И КОСМЕТИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
В ХИРУРГИИ РАКА ЭТМОИДОМАКСИЛЯРНОГО УГЛА 

 

Хирургическое лечение рака этмоидомак-
силлярного угла (РЭМУ) с высокой степенью 
распространения первичной опухоли сегодня, к 
сожалению, продолжает оставаться сверхради-
кальным, требует значительных и не всегда лег-
ких для больного сроков адаптации организма к 
новым анатомо-физиологическим условиям. 
Гемифациальные резекции по поводу РЭМУ 
влекут за собой известные неудобства пребыва-
ния в обществе. Возвращение в социум этой 
группы больных, вопросы их трудоспособности 
являются весьма важными в системе мероприя-
тий, включающих медицинскую и психологиче-
скую реабилитацию. Мы считаем, что возмож-
ность полноценной реабилитации этих оболь-
ных следует учитывать оперирующим хирургам 
уже при разработке плана радикального лече-
ния, что позволяет добиться не только наилуч-
ших результатов в отношении избавления от 
опухоли, но и максимально сохранить либо вос-
становить функциональные и косметические 
способности, сократить период послеопераци-
онной реабилитации. 

Цель работы: оценка возможностей соче-
тания классического хирургического лечения 
РЭМУ с индивидуально разработанными ин-
траоперационными реабилитационными меро-
приятиями и сохранением способности орга-
низма больного к восстановлению утраченных 
функций, улучшению косметических результа-
тов. 

Материал и методы: для поставленной 
цели из общего контингента больных, проле-
ченных хирургическим способом по поводу 
РЭМУ за 2004-2009 гг. мы выделили группу 
пациентов трудоспособного возраста из 18 че-
ловек (8 мужчин, 10 женщин), леченных по ра-
дикальной программе с использованием пред-
ложенных нами индивидуально разработанных 
алгоритмов интраоперационных и послеопера-
ционных реабилитационных мероприятий. 

Результаты и их обсуждение: для функцио-
нального и косметического протезирования де-
фектов челюстно-орбитальных областей исполь-
зованы оригинальные комбинированные съемные, 
многосоставные протезы на магнитных фиксато-
рах, имплантационные методики, разработаны 
щадящие способы формирования кожных лоску-
тов для выстилки обнаженных стенок орбиты при 
орбитосинуальных экзентерациях, способы укры-
тия обнаженной крылонебной ямки с использова-
нием жевательных мышц. 

Непосредственные (до 6 месяцев у 6 
больных) и отдаленные (более 2-х лет у 12 па-
циентов) результаты предложенных нами реа-
билитационных методик позволяют устранять 
не только патологию, но и относительно удов-
летворительно восстанавливать внешний облик 
путем устранения дефицита тканей, профилак-
тики натяжения и формирования грубых вто-
ричных деформаций, что значительно сокраща-
ет реабилитационный период. 
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 Выводы: 1) применение реконструктивно-
пластических реабилитационных методик в хи-
рургии РЭМУ должно быть обязательным эле-
ментом в ходе основного хирургического вмеша-
тельства с подготовкой к последующему проте-

зированию; 2) предложенные варианты хирурги-
ческой реабилитации больных РЭМУ способст-
вуют повышению эффективности последней не 
только в медицинском аспекте, но и социальном, 
а, значит, в трудовом и психологическом. 

 
© М.Б. Пионтковская, Г.М. Пеньковский, Н.В. Пилипюк, А.А. Асмолова, 2009  
 
 
 
 
 

Н.Ю. ПИСАРЕВА 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
КОХЛЕАРНОЙ СИСТЕМЫ ADVANCED BIONICS HARMONYTM 

 

Система кохлеарной имплантации HiRes® 
HarmonyTM – новейшая разработка компании 
Advanced Bionics® предоставляет возможность 
использовать последние достижения в сфере 
высокоих технологий с целью максимального 
улучшения разборчивости речи и музыкального 
восприятия для тех, кто пользуется системой. 
Цель данной презентации – предоставить обзор 
некоторых технических аспектов новейшей 
платформы кохлеарного импланта HiRes® 
HarmonyTM и ее превосходства для повседнев-
ной жизни пользователя.  

Одно из уникальных устройств 
HarmonyTM заушного процессора – особый ми-
крофон T-mic®. T-mic® позволяет поместить 
входной порт микрофона на уровне входа на-
ружного слухового канала. Это позволяет ис-
пользовать акустические свойства ушной рако-
вины, в результате чего наиболее натуральный 
звук обрабатывается и передается процессором. 
Используя T-mic®, пользователи кохлеарной 
системы показывают лучшие результаты в ло-
кализации звука и разборчивости речи в шуме. 
Дополнительно к этому T-mic® дает возмож-
ность пользователю использовать телефон рас-
полагая его в наиболее натуральной позиции на 
уровне ушной раковины в отличии от процессо-
ров других систем кохлеарных имплантов, где 
микрофон располагается на корпусе процессора 
и пользователь вынужден использовать телефон 
в неудобной для него позиции. 

Возможность использования широгкого 
диапозона обрабатываемого звука разработанна 
компанией Advanced Bionics® и предоставлена в 
новейшей системе кохлеарного импланта в ка-

честве функции Autosound. Функция Autosound 
позволяет производить автоматическое регули-
рование выходного уровня стимуляции в ответ 
на изменение аккустического окружения и 
громкости звука. Autosound позволяет обраба-
тывать звук с широтой диапазона до 96 dB, что 
позволяет исключить необходимость частого 
переключения чувствительности процессора и 
созданий дополнительных программ. 

Наиболее важным успехом компании 
Advanced Bionics® , однако, является разработка 
абсолютно уникального метода электростиму-
ляции улитки используя новейшую стратегию 
HiRes Fidelity 120. В отличие от предыдущих 
стратегий и стратегий других систем кохлеар-
ных имплантов, когда стимуляция производится 
на отдельно взятом электроде, HiRes Fidelity 120 
позволяет использование технику направленной 
стимуляции “current steering”. Благодаря попар-
ной одновременной активации двух электродов 
направленная стимуляция позволяет стимули-
ровать 8 промежуточных напралений вызывая 
ответную реакцию нейронов слухового нерва в 
промежутке между активными физическими 
электродами. Это возможно только в случае ес-
ли имплант обладает независимыми источника-
ми питания для каждого электрода, каким явля-
ется кохлеарная система HiRes® HarmonyTM. 
Результатом новой стратегии обработки звука и 
метода стимуляции является достижение наи-
высшей степени частотной резолюции, что в 
свою очередь является наиболее важным для 
наиболее полной и успешной разборчивости 
речи в шуме и успешного музыкального вос-
приятия. 

 
© Н.Ю. Писарева, 2009  
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В.І. ПОПОВИЧ, В.М. ВАНЧЕНКО, О.І. САВЧУК, Л.П. СИНИЦЯ, О.Р. ІВАНЧУК  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ХРОНІЧНИХ РИНОСИНУЇТІВ  
В ОКРЕМИХ РЕГІОНАХ ПРИКАРПАТТЯ 

 

Хронічні запальні процеси навколоносо-
вих пазух складають одну з найпоширеніших 
груп захворювань в оториноларингологічній 
практиці, їх кількість невпинно зростає, що по-
в'язано з погіршенням екологічної ситуації, 
послабленням місцевого і загального імуніте-
ту людини, невпинним поширенням алергіч-
них реакцій, неконтрольованим використан-
ням антибактеріальної терапії та, з огляду на 
це, розвитком антибіотикорезистентних шта-
мів мікроорганізмів, які спричинюють особ-
ливо несприятливі в плані клінічного перебігу 
форми патологічного процесу в навколоносо-
вих пазухах. На сучасному етапі прогресує як 
амбулаторна захворюваність даною патологі-
єю, так і госпіталізована, питома вага якої в 
окремих стаціонарах перевищила 50%.  

Враховуючи безумовну актуальність да-
ної проблеми, ми обрали метою свого дослі-
дження вивчення поширеності хронічних 
форм риносинуїтів серед населення Коломий-

ського та Снятинського районів Івано-
Франківської області.  

Дані регіони є географічно сусідніми, 
однак в Коломийському більшість населення 
(близько 60%) складають міські жителі, нато-
мість у Снятинському районі подібна перевага 
належить сільському населенню. При аналізі 
матеріалів статистичної звітності за 2006-2008 
рр. було встановлено, що розповсюдженість 
хронічних риносинуїтів в даних місцевостях 
відрізняється (табл.). З даних, приведених у таб-
лиці, видно, що серед населення двох сусідніх 
районів протягом 2006-2008 років встановилася 
стійка тенденція до збільшення захворюваності 
на хронічні риносинуїти, що загалом відповідає 
загальнодержавній статистиці. В той же час ви-
явлено, що у Снятинському районі, де перева-
жають сільські жителі і існують території, пост-
раждалі від аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції, поширеність хронічних риноси-
нуїтів в 1,7 рази більша, ніж у Коломийському. 

 
 

Поширеність хронічних риносинуїтів в Снятинському та Коломийському районах  
(на 100 000 населення) 

Район 2008 2007 2006 
Снятинський 219,9 200,9 189,1 
Коломийський 119,4 113,5 99,4 

 
 
 Таким чином, проблема підвищення ефе-

ктивності комплексного лікування хронічних 
запальних процесів у навколоносових пазухах 
жодною мірою не втрачає своєї актуальності. На 

нашу думку, причина виявлених у ході дослі-
дження відмінностей у поширеності хронічних 
риносинуїтів у двох сусідніх районах повинна 
стати предметом подальшого вивчення. 

 
© В.І. Попович, В.М. Ванченко, О.І. Савчук, Л.П. Синиця, О.Р. Іванчук, 2009  
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРУ МАЛОІНВАЗИВНОЇ ЛОР-ХІРУРГІЇ  
 

За останнє десятиріччя відмічено збіль-
шення частки патологій носа та приносових па-
зух у структурі ЛОР-захворюваності, що пев-
ною мірою пов’язано з послабленням імунітету 

людини, із погіршенням екологічної ситуації, 
розвитком антибіотикорезистентних штамів мі-
кроорганізмів та збільшенням кількості алергіч-
них реакцій на них. 
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 Отоларингологу для огляду ЛОР-органів 
приходиться постійно застосовувати нові спеці-
альні інструменти. Лобний рефлектор вирішив 
проблему освітлення. Революційним кроком 
було використання дзеркала для огляду гортані і 
носоглотки. Поява мікроскопів і ендоскопів да-
ла можливість детально оглянути, і при необ-
хідності провести оперативне втручання на гли-
боких структурах ЛОР-органів.  

Оториноларингологи одними з перших 
застосували методики ендоскопії. Спроба засто-
сування ендоскопа в ринології була здійснена в 
1901 р., коли А. Hirschmann використав модифі-
кований цистоскоп для огляду порожнини носа, 
а також верхньощелепної пазухи крізь штучний 
отвір у ділянці собачої ямки. W. Spielberg (1992) 
модифікував цю методику. Він запропонував 
вводити в пазуху ендоскоп крізь отвір у латера-
льній стінці нижнього носового ходу, що був 
зроблений за допомогою троакара. Базуючись 
на нових технічних можливостях, W. Messrklin-
ger розробив теоретичне обґрунтування та фізі-
ологічні концепції даного методу. Саме його 
працям ми зобов’язані становленню техніки від-
еоендоскопічної хірургії у її сучасному вигляді. 

За останні роки в еволюції ендоскопічної 
ринохірургії чітко прослідковується тенденція 
до мінімізації хірургічної травми, та більш щад-
ного відношення до анатомічних утворів поро-
жнини носа. Сучасна концепція функціональної 
ендоназальної хірургії заснована на виконанні 
щадних, мінімально інвазивних втручань в ме-
жах остеомеатального комплексу, носоглотки та 
приносових пазух. Ці операції можна віднести 
до лікувально-профілактичних, тому що віднов-
люється дихальна функція носа, аеродинаміка, 
створюється умови для відновлення інших фун-
кцій найближчі терміни.  

Івано-Франківська обласна дитяча лікарня 
на прикінці 2008року зробила крок на зустріч 
новим технологіям. В хірургічному відділенні 
відкрито сучасний центр малоінвазивної хірур-
гії, де встановлено дороговартісне обладнання 
фірми « КАРЛ ШТОРЦ ». Це дало можливість 

проводити щадні оперативні втручання всім 
спеціалістам хірургічного профілю дитячої лі-
карні. Надзвичайно широко застосовується дане 
обладнання в дитячій отоларингології .  

Ендоскопічні дослідження порожнини но-
са ми виконуємо за допомогою жорстких ендо-
скопів з кутом зору 00 , 300. Це дозволяє нам 
безпосередньо оцінити стан слизової оболонки, 
наявність і характер виділень, стан остеомеата-
льного комплексу та отворів приносових пазух, 
оглянути носоглотку, задні кінці носових рако-
вин, стан носоглоткового мигдалика та устя 
слухових труб. Можемо виявити анатомічні ва-
ріанти та сприятливі фактори, які можуть бути 
причиною розвитку гострих і хронічних запаль-
них захворювань носа та приносових пазух. Ен-
доскопія має важливе значення для виявлення 
гребенів і шипів в задніх відділах перегородки 
носа, невеликих поліпів, які неможливо побачи-
ти при передній риноскопії.  

За рік функціонування центру малоінва-
зивної хірургії отоларингологами проведено 
понад сто оперативних втручань та двісті сорок 
п’ять діагностичних оглядів. Ми займаємось 
лікуванням всіх видів риніту, поліпозу носа та 
приносових пазух, кистозних утворень верх-
ньощелепних пазух, хронічного гаймориту, ви-
кривлень носової перегородки, гіпертрофії но-
соглоткового мигдалика у дітей. Всі оперативні 
втручання проводяться під контролем ендоскопа 
за допомогою мікрохірургічних інструмен-
тів.Завдяки наявності доброго анестезіологічно-
го забезпечення всі операції ведуться під зага-
льним знеболенням, із використанням найсуча-
сніших препаратів для наркозу. Із відкриттям 
даного центру отоларингологічна допомога ді-
тям Івано-Франківська значно покращилась, і 
відповідає високому рівню та всім вимогам су-
часної медицини. Клінічне  використання  су-
часних ендоскопічних методик для діагностики 
та хірургічного лікування захворювань носа та 
приносових пазух переконливо підтверджує їх 
значні переваги перед радикальними оператив-
ними втручаннями. 

 
© В.І. Попович, Р.Й. Котурбаш, В.П. Вальчишин, Л.І. Пілецька, В.П. Семенюк, 2009  
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СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ТА ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У ХВОРИХ 
З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ДО І ПІСЛЯ ПРИЙОМУ СТАТИНІВ 

 

Відомо, що однією з найбільш частих 
причин дисфункції звукосприймаючого апарату 
є порушення гемодинаміки у внутрішньому вусі 
і в ядрах слухового нерва. Багатьма вченими 
доведено, що гіпертонічна хвороба призводить 
до сенсоневральної приглухуватості (Т.В. Шид-
ловська і співавт., 1995, 1996, 2006; Д.І. Заболо-
тний і співавт., 2000; В.В. Римар 2001, 2004).  

Патогенез артеріальної гіпертензії тісно 
пов'язаний з розвитком та прогресуванням ате-
росклерозу. Провідна роль у патогенезі атеро-
склеротичного ураження артерій належить по-
рушенням ліпідного обміну та ліпідному дис-
трес-синдрому (С.А. Бойцов, 2004; В.І. Бурцев, 
2001). 

Патологія мікросудин конюктиви при гі-
пертонічній хворобі розвивається паралельно з 
змінами судин сітківки, а іноді випереджає їх 
(Н.Б. Шульгіна, 1974). 

Мета даної роботи – дослідити вплив 
прийому статинів на стан слухової функції та 
гемоциркуляторного русла у хворих з артеріа-
льною гіпертензією.  

Для досягнення поставленої мети було 
обстежено 30 хворих віком від 35 до 65 років 
(жінок - 15 і чоловіків – 20) з сенсоневральною 
приглуховатістю на фоні артеріальної гіпертен-
зії. 

Вивчення функціонального стану слухо-
вого аналізатора проводилось аудіо метричним 
методом на апараті МА 31 PRACITRONIC 
(НДР) в звукоізольованій камері, де рівень шуму 
не перевищує 30 дБ. 

Ліпідний спектр крові характеризували 
вмістом загальних ліпідів, концентрацію в плаз-
мі холестерину, бета-ліпопротеїдів та тригліце-
ридів, використовуючи набори «Био-Ла-Тест» 
(«LACHE MA», Чехія). 

Дослідження змін гемомікроциркулятор-
ного русла конюктиви проводились з допомо-
гою щілинної лампи ЩЛ-2Б. 

Результати вивчення показників ліпідного 
профілю констатували, що в контрольній групі 
рівень β – ЛП становив – 3212,21±216,30; ТГ – 
0,81±0,03 ммоль/л і ЗХС – 4,2±0,16 ммоль/л. У 
групі хворих з артеріальною гіпертензією відпо-
відно β-ЛП – 5189,50±112,67; ТГ – 1,10±0,02 і 
ЗХС – 5,3± 0,11. 

У практично здорових людей при біомік-
роскопії визначається гомогенний, швидкий, 
ламінарний, конюктивальний кровотік. Ознаки 
внутрішньо-судинної агрегації еритроцитів і 
периваскулярний набряк невиявлені. Артеріули 
і венули представляють собою паралельно роз-
ташовані судини, співвідношення діаметрів 
яких складає 1:2, 1:3. У хворих з артеріальною 
гіпертензією ІІ степеня зміни мікроциркуляції 
заклечались у звуженні артеріол, співвідношен-
ня діаметрів артеріол і венул доходило до 1:4, 
зменшувалась кількість функціонуючих капіля-
рів. У венулах і капілярах появлялись агрегати 
еритроцитів. Калібр судин нерівномірний, зви-
вистий. 

Аналізуючи дані порогової тональної ау-
діометрії в звичайному діапазоні частот (125-
8000 Гц) виявлено, що середньостатистичні ве-
личини сприйняття звуку та тони у звичайному 
слуховому діапазоні частот у 12 хворих був під-
вищеним на частотах 4000, 6000 та 8000 Гц. У 
23 – 3000, 4000, 6000 та 8000 Гц. 

Провівши контрольний аналіз ліпідного 
профілю крові, стану слухової функції та гемо-
мікроциркуляції у даних хворих через один мі-
сяць після прийому статинів ми відмітили зв'я-
зок між зниженням ліпідів, покращення гемоди-
наміки та слухової функції. У 16 хворих спосте-
рігали покращення слуху на 5дБ, у 5 хворих на 
10-15 дБ, а у 14 – покращення слуху не відміча-
лося. Відповідно у 21 хворого рівень ліпопроте-
їдів становив: β ЛП – 4538±111,43; ТГ – 
0,98±0,03; ЗХС – 4,8±0,10 ммоль/л. У 14 хворих 
ліпідний профіль залишався практично попере-
днім. Відповідно у хворих з зниженим рівнем 
ліпопротеїдів та покращеним слухом змінюва-
лась гемодинаміка мікроциркуляторного русла 
бульварної кон’юнктиви. Кровотік став ламіна-
рним. Співвідношення артеріл та венул стано-
вив 1:3. Збільшилась кількість функціонуючих 
капілярів. 

Отже, на основі проведених досліджень 
можна вважати, що корекція ліпідного профілю 
крові у хворих з артеріальною гіпертензією при-
зводить до покращення слуху за рахунок по-
кращення гемодинаміки. 

 
© В.І. Попович, Д.Т. Оріщак, І.Г. Купновицька, З.С. Андрійців, Н.Я.Кравець, 2009  
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ВЕБ-АСОЦІЙОВАНА ПАТОЛОГІЯ НОСОГЛОТКИ У ДІТЕЙ 
 

Аденоїди (синоніми — глотковий мигда-
лик, аденоїдний мигдалик, носоглотковий миг-
далик, аденоїдні вегетації, мигдалик Люшка) 
наявні при народженні дитини.Глотковий миг-
далик, як периферичний лімфоїдний орган носо-
глотки, є частиною кільця Пирогова-Вальдеєра, 
яке є першим імунокомпетентним утворенням, 
розміщеним на вході в дихальний та травний 
тракт. Вважається, що аденоїди беруть участь у 
формуванні імунітету проти інгаляційних мік-
роорганізмів .Причина гіпертрофії аденоїдів у 
дітей залишається невідомою. Вважається, що 
причина може бути багатофакторною ,проте 
майже завжди при гістологічному дослідженні 
гіпертрофованих аденоїдів виявляються ознаки 
хронічного запального процесу. 

Виявлено певні асоціації між гіпертрофі-
єю носоглоткового мигдалика та алергічним 
ринітом, хоча про це відомо мало. Діти з алергі-
чним ринітом, особливо цілорічним, мають бі-
льшу імовірність збільшення аденоїдних вегета-
цій, ніж діти без алергії. IgE, опосередковане 
запалення ,може відігравати роль при обох за-
хворюваннях .Є повідомлення, що гіперчутли-
вість до інгаляційних алергенів змінює імуноло-
гію аденоїдів — у них виявляють більше еози-
нофілів та медіаторів алергії (Nguyen L.H. et al, 
2004; Vinke L.J. et al, 1999), проте кореляції між 
атопічним статусом та ступенем гіпертрофії но-
соглоткового мигдалика не спостерігали. 

При пошуках бактеріального фактора ви-
являли в аденоїдах змішану аеробну та анаероб-
ну флору . Наявність цих інфекцій веде до хро-
нічного запального стану, що згодом призво-
дить до гіпертрофії лімфоїдної тканини аденої-
дів. 

Вважається, що причиною хронізації за-
пального процессу в аденоїдах (появи хронічно-
го аденоїдиту) та рецидивування інфекцій може 
бути погіршений мукоциліарний кліренс. Зок-
рема встановлено, що для гіпертрофованих аде-
ноїдів характерна метаплазія епітелію з майже 
повною втратою війок. Науковці вважають, що 
це є наслідком подовженого запального процесу 
в аденоїдній тканині. 

Є важлива причина яка спонукає нас до 
детальнішого вивчення причин розвитку та но-
вих методів лікування аденоїдних вегетацій. Ми 
маємо справу із великою кількістю пацієнтів, які 
звертаються до нас за уточненням діагнозу та 

вибором методу лікування. Більшості із них 
встановлено діагноз : аденоїдні вегетації ІІ-ІІІ 
ст. і рекомендовано оперативне втручання.  

 При детальному зборі анамнезу у 70% 
хворих дітей, батьки розповідають, що дитина 
10-15разів на рік хворіє ГРВІ, бронхітом, тонзи-
літом, простудними захворюваннями. Відміча-
ється порушення сну, храп вночі, спить з від-
критим ротом. В школі дитина неуважна, важко 
сприймає матеріал, знижена пам'ять. При ендо-
скопічному огляді в носоглотці аденоїдні веге-
тації великих розмірів, що на 2/3 чи повністю 
прикривають хоани. При об’єктивному огляді 
виявляємо збільшення шийних лімфатичних 
вузлів. На УЗД –органів черевної порожнини – 
збільшення печінки та селезінки, наявність вну-
трічеревних лімфатичних вузлів. При лаборато-
рному обстеженні: загальний аналіз крові – лім-
фоцитоз, моноцитоз; маркери мононуклеозу – Ig 
EBNA > 50. Також до нас звернулось троє дітей 
із рецидивом аденоїдних вегетацій 3-5 років пі-
сля оперативного лікування. При детальному 
обстеженні даних пацієнтів виявлено всі вище 
перераховані ознаки.  

При перегляді літератури ми не знайшли 
зв’язку між даними показниками і аденоїдними 
вегетаціями, оскільки жодна дитина не перенес-
ла інфекційний мононуклеоз. І, більше того, ми 
не знайшли відповіді на запитання : наскільки 
ефективна аденотомія у таких дітей, без пода-
льшого консервативного лікування. 

При направленні даної категорії дітей до 
інфекціоніста отримуємо заключення, що Ig 
EBNA - це пам'ять, про контакт організму із ві-
русом Епштейн – Бара, лікування така дитина не 
потребує. Але, як бути із збільшеною печінкою 
та селезінкою, шийним лімфаденітом, який спе-
ціаліст має займатися лікуванням таких дітей? 

 В нашій клініці обстежено понад 50 дітей 
із даною проблемою. Дітям із аденоїдними веге-
таціями ІІ-ІІІ ст. проведено аденотомію, з пода-
льшим призначенням противірусної та імуно-
стимулюючою терапії. Такі пацієнти знаходять-
ся на спостереженні в педіатра та ЛОР- лікаря. 
При повторному огляді через 1,5-2 місяця відмі-
чається зменшення лімфатичних вузлів, печінки, 
селезінки, та рівня Ig EBNA.  

 На нашу думку є велика необхідність в 
подальшому вивченні та удосконаленні методів 
лікування дітей з даною патологією. 

 
© В.І.Попович, Л.І.Пілецька, В.П.Вальчишин, М. О. Гайналь, 2009  
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ПОШИРЕНА ХОЛЕСТЕАТОМА СЕРЕДНЬОГО ВУХА 
 

Наводимо два випадки однобічної поши-
реної холестеатоми середнього вуха, на які хоті-
лося б звернути увагу практикуючих лікарів. 

Випадок перший (1977 рік). Нами оперо-
ваний хворий 46 років з приводу лівобічного 
хронічного середнього гнійного отиту, ускладне-
ного поліпом, що обтурував зовнішній слуховий 
хід. Отитом хворів з дитинства. На рентгенограмі 
скроневих кісток визначалась порожнина, що 
займала лівий соскоподібний відросток. Під час 
загальнопорожнинної операції виявлена пошире-
на холестеатома, яка повністю зруйнувала соско-
подібний відросток за типом загальнопорожнин-
ної операції. Стінки порожнини були гладенькі. 
Крім того, холестеатома зруйнувала задню, верх-
ню і частково передню кісткові стінки зовнішнь-
го слухового ходу, знайшла вихід через верхню 
стінку слухового ходу, утворивши „мішок" із 
шкіри в його бік, що симулював поліп. Справж-
ній характер „поліпа" встановлено під час опера-
ції. 

Випадок другий (також 1977 рік). Ми опе-
рували хворого 44 років з приводу лівобічного 
хронічного середнього гнійного отиту. Хворів 

отитом на протязі 20 років. При отоскопії в ліво-
му зовнішньому слуховому ході виявлено гнійні 
виділення, що виповнювали весь слуховий хід, 
просвіт його був звужений за рахунок опущення 
задньо-верхньої стінки в кістковому відділі. Ви-
значалась субтотальна крайова перфорація бара-
банної перетинки. На рентгенограмі скроневих 
кісток мала місце порожнина, що займала лівий 
соскоподібний відросток. Під час загальнопоро-
жнинної операції знайдена велика порожнина, 
виповнена холестеатомою. Холестеатома займа-
ла весь соскоподібний відросток і антрум за ти-
пом антромасмоїдотомії. Стінки порожнини були 
гладенькі. Задня кісткова стінка слухового ходу 
виявилась не зруйнованою. 

Таким чином, наведені спостереження 
свідчать про те, що холестеатома може зруйну-
вати середнє вухо за типом загальнопорожнинної 
операції чи за типом антромастоїдотомії, що за-
лежить, очевидно, від тривалості захворювання, 
а можливо і від інших факторів. Наведені випад-
ки поширеної холестеатоми середнього вуха  
мають відповідне теоретичне і практичне значен-
ня. 

 
© Г.С. Протасевич, 2009  
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ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУЇТУ, 
ПОЄДНАНОГО З АДЕНОЇДНИМИ ВЕГЕТАЦІЯМИ І ДЕФОРМАЦІЄЮ  

ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
 

Наводимо дані про 32 хворих на хроніч-
ний гнійний верхньощелеповий синуїт, поєдна-
ний з аденоїдними вегетаціями і деформацією 
перегородки носа (23 чоловічої статі і 9 жіночої) 
віком від 14 до 37 років. Діагноз встановлював-
ся на основі скарг хворого, риноскопічного до-
слідження, пальцевого обстеження носової час-
тини горла, рентгенографії приносових пазух і 
діагностичної пункції верхньощелепової пазухи 
(пазух). Хворі скаржились на утруднене носове 
дихання, головний біль, гнійні виділення з носа. 
Всі діти спали з відкритим ротом. Переважна 
більшість з них хропіла під час сну. Ці явища в 
дорослих осіб зустрічались рідко. 

Всім хворим виконана аденотомія і ощад-
лива підслизова резекція перегородки носа. 
Спочатку виконувалась аденотомія, затим (після 
зникнення післяопераційних реактивних явищ в 
носовій частині горла) – підслизова резекція 
перегородки носа. 

Нами встановлено, що однією з причин, 
які спричиняють розвитку верхньощелепового 
синуїту, є аденоїдні вегетації і деформація пере-
городки носа. Отже, аденотомія і підслизова 
резекція перегородки носа може застосовува-
тись, як метод лікування хронічного гнійного 
верхньощелепового синуїту. Однак, лікувальна 
тактика при поєднанні хронічного гнійного вер-
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хньощелепового синуїту з аденоїдними вегета-
ціями і деформацією перегородки носа може 
бути різною. При відсутності загострення про-
цесу в пазусі (пазухах) першим етапом викону-
ється хірургічне лікування, потім проводиться 
лікування синуїту. 

У разі загострення синуїту спочатку усува-
ється загострення, затим проводиться хірургічне 
лікування. Останнє веде до зміни режиму в поро-
жнині носа, відновлення або покращення носового 
дихання, що сприяє покращенню вентиляції верх-
ньощелепових пазух і швидкій ліквідації синуїту. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МІРАМІСТИНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ  
ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУЇТУ 

 

Проблема лікування гострого гнійного 
верхньощелепового синуїту є актуальною в су-
часній оториноларингології. Це зумовлено ці-
лим рядом факторів, серед яких – зниження реа-
ктивності організму, зростання кількості анти-
біотикорезистентних штамів мікроорганізмів, 
збільшення частоти та тяжкості риногенних ор-
бітальних і внутрішньочерепних ускладнень 
(Г.С. Протасевич і співавт.; 2008). Якість консе-
рвативного лікування визначається, в першу 
чергу, вибором препарату для місцевої дії на 
слизову оболонку верхньощелепової пазухи і 
схемою його застосування (Є.В. Глух і співавт.; 
2009). 

Ми застосували 0,01% розчин мірамісти-
ну в комплексному лікуванні гострого гнійного 
верхньощелепового синуїту. У верхньощелепо-
ву пазуху мірамістин вводили при пункції гол-
кою Куликовського. Введення препарату при-
пинялось по досягненні ремісії. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
48 хворих на гострий гнійний верхньощелепо-
вий синуїт віком від 14 до 50 років. Пацієнти 
були розподілені на дві групи: основну (30 осіб), 
в верхньощелепову пазуху яких вводили 0,01% 
розчин мірамістину, та контрольну (18), котрим 
в верхньощелепову пазуху вводили 0,02% роз-
чин хлоргексидина біглюконата. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на секрецію, відчуття більш швидкого 
одужання), риноскопічна картина (відсутність 
виділень в середньому носовому ході, колір, 
вологість, консистенція слизової оболонки по-
рожнини носа), дані про стан верхньощелепової 

пазухи (об’єм пазухи, відсутність виділень в 
пазусі). При аналізі результатів лікування від-
значено більш інтенсивний регрес симптомів 
запалення серед пацієнтів основної групи. 

Так, 90% хворих, у яких в верхньощеле-
пову пазуху вводився мірамістин, вказували на 
зникнення, 10% - на зменшення секреції з носа, 
96% на зникнення головного болю, 72% - на 
відчуття більш легкого перебігу захворювання, 
51% - на відчуття більш швидкого одужання (на 
5-й день лікування); в контрольній групі ці по-
казники були значно нижчими і відмічались че-
рез 9 – 10 днів від початку лікування. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
5-й день лікування у 82% пацієнтів основної 
групи. Слизова оболонка носа у них мала роже-
вий колір, була нормальної вологості, нормаль-
ної консистенції, без виділень, прохідність носа 
виявилась нормальною; у осіб контрольної гру-
пи риноскопічна картина нормалізувалась на 9 – 
10-й день лікування в 78% випадків. Стан верх-
ньощелепової пазухи (збільшення об’єму пазу-
хи, відсутність гнійних виділень в пазусі) по-
кращився на 5-й день лікування у 79% хворих 
основної групи; у осіб контрольної групи стан 
верхньощелепової пазухи покращився на 9 – 10 
– й день лікування у 52 % випадків. 

 Таким чином, застосування 0,01% розчи-
ну мірамістину в комплексному лікуванні гост-
рого гнійного верхньощелепового синуїту під-
вищило ефективність терапії хворих з даною 
патологією, дозволило добитись скорочення 
терміну лікування. Виявлена його перевага в 
порівнянні з 0,02% розчином хлоргексидина 
біглюконата. 

 
© Г.С. Протасевич, І.В. Хоружий, Є.В. Глух, І.А. Гавура, О.В. Говда,  Е.В. Савчук, А.В. Зінько,  
В.М. Ткачук, 2009 
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АДЕНОЇДИ І ДИСФУНКЦІЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ В ДІТЕЙ 
 

Стан горлового мигдалика в дітей з запа-
льними захворюваннями середнього вуха зав-
жди привертав увагу оториноларингологів. Гі-
пертрофія цього мигдалика (аденоїди) може ви-
явитись обструктором горлового отвору слухової 
труби, викликаючи її дисфункцію. Враховуючи 
вплив аденоїдів на функцію слухової труби, при-
родно, що в якості першого етапу лікування ди-
сфункції слухової труби пропонується аденото-
мія. В свою чергу, тривала дисфункція слухової 
труби є частим етіологічним чинником приглу-
хуватості в дітей. З метою вивчення ефективності 
аденотомії при лікуванні дисфункції слухової 
труби нами проаналізовані результати цієї опера-
ції у 49 хворих віком від 10 до 18 років. 

Діагноз аденоїдів і дисфункції слухової 
труби встановлювався на основі скарг хворого, 
риноскопічного дослідження, пальцевого обсте-
ження носової частини горла, отоскопії, вивчен-
ня прохідності слухової труби. 

Хворі скаржились на утруднене носове ди-
хання, зниження слуху. Всі діти спали з відкри-
тим ротом. Переважна більшість з них хропіла 
під час сну. При передній риноскопії у 34 дітей 
відмічались широкі носові ходи, у 17 з них мо-
жна було бачити аденоїди при вимовлянні звуків 
„ку - ку". При задній риноскопії визначалась ве-
личина аденоїдів по відношенню до хоан. Паль-
цеве обстеження носової частини горла давало 
можливість визначити консистенцію аденоїдів. 

Аденоїди II ступеню мали місце у 38 пацієн-
тів, III ступеню – у 11. У всіх дітей відмічався аде-
ноїдний вигляд обличчя, зниження слуху, пору-
шення прохідності слухової труби. 

Всім дітям проведена аденотомія. Опера-
ція виконувалась – аденотомом Бекмана трьома 
зрізаючими рухами аденотома. Першим рухом 
зрізали центральні відділи горлового мигдалика, 
двома іншими - бокові частини, звертаючи особ-
ливу увагу на видалення розростань, розміщених 
на бокових стінках носової частини горла, пере-
важно в ділянці вічка слухової труби.  

Контрольні обстеження виконувались не 
раніше, ніж через 1 міс після хірургічного втру-
чання, коли зникали реактивні зміни в носовій 
частині горла, викликані операцією. Відмічено 
відновлення або покращення носового дихання 
у всіх дітей, у більшості з них покращилась про-
хідність слухових труб і слухова функція. 

Таким чином, наведені вище дані свідчать 
про те, що аденотомія, відновлюючи або покра-
щуючи носове дихання, призводить до покра-
щення прохідності слухової труби і слухової 
функції у більшості дітей, що страдають на гі-
пертрофію горлового мигдалика і дисфункцію 
слухової труби. Отримані нами дані дозволяють 
рекомендувати аденотомію в дітей з аденоїдами і 
дисфункцією слухової труби. 
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СУПЕРСЕЛЕКТИВНА ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ХІМІОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ 
ХВОРИХ НА МІСЦЕВОПОШИРЕНИЙ РАК ЯЗИКА, ДНА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ  

ТА РОТОГЛОТКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОДОЗНОГО ЦИСПЛАТИНА 
 

Вступ. Проблема лікування місцевопо-
ширеного раку язика, дна ротової порожнини та 
ротоглотки є актуальною внаслідок високого 
рівня захворюваності та смертності від цієї па-
тології. Стандартним методом лікування хворих 
на рак ротової порожнини і ротоглотки з III-IV 

стадіями захворювання залишається комбінова-
ний, який включає індукційну хіміотерапію, 
променеву терапію та хірургічне втручання. 
Внаслідок високої резистентності плоскоклі-
тинного раку цих локалізацій до хіміо- та про-
меневої терапії не завжди, особливо у хворих з 
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IV стадією пухлинного процесу, представляєть-
ся можливим проведення радикального хірургі-
чного втручання. Крім того, при проведенні си-
стемної хіміотерапії відмічаються тяжкі усклад-
нення. Для запобігання негативних наслідків 
хіміотерапії та для підвищення ефективності її 
протипухлинної дії використовується селектив-
на та суперселективна внутрішньоартеріальна 
хіміотерапія. 

Мета роботи. Покращити результати лі-
кування хворих на місцево поширений рак язи-
ка, дна ротової порожнини та ротоглотки шля-
хом використання суперселективної високодоз-
ної внутрішньоартеріальної хіміотерапії. 

Матеріал і методи дослідження. В до-
слідження включено 37 хворих з місцевопоши-
реним раком язика (17), дна ротової порожнини 
(8) та ротоглотки (12) у віці від 30 до 69 років. 
Осіб жіночої статі було 9, чоловічої – 28. III ста-
дія захворювання була у 9, IV стадіями – у 13 
хворих та у 16 хворих місцевопоширена проло-
нгація захворювання після хіміо-променевої 
терапії. 

Для проведення суперселективної внут-
рішньоартеріальної хіміотерапії використано дві 
методики катетеризації язикової артерії. 

Перший спосіб полягав в антеградному 
проведенні катетера по ходу течії крові шляхом 
трансфеморальної пункції в паховій ділянці по-
верхнево розташованої стегнової артерії з про-
веденням катетера крізь відділи аорти в загаль-
ну сонну артерію, зовнішню сонну артерію і 
язикову артерію. Модифіковану високоселекти-
вну трансфеморальну катетеризацію язикової 
артерії виконували під внутрішньовенною анес-
тезією за допомогою апарата “Stenoscop”. По 
провіднику в артерію по методу Сельдингера 
встановлювали інтрод’юсер з розширювачем, 
який фіксувався лігатурою до шкіри. Через ін-
трод’юсер в судинне русло вводили катетер F-4 
або F-5. Під рентгеноскопічним контролем кате-
тер проводили до аферентної судини. За допо-
могою флюороскопічного контролю катетери-
зували язикову артерію, після чого катетер фік-
сували лігатурою до шкіри. 

Другий спосіб виконували шляхом ретро-
градної транстемпоральної катетеризації, яка 
заключалась у виділенні поверхневої скроневої 
артерії із вертикального розтину під місцевою 
анестезією 2% розчином лідокаїну довжиною 2-
2,5 см на 0,5 см вперед від козелка вушної рако-
вини. В цьому місці поверхнева скронева арте-
рія має петлю, яку легко виділити та вивести із 
рани. Артерія бралась на турнікети із шовкових 
ниток, просвіт судини розкривався за допомо-
гою гострокінцевого скальпеля. Через розріз в 
просвіт судини ретроградно вводили спеціаль-

ний (F-4) катетер на глибину 4-5 см. Під рентге-
носкопічним контролем катетеризували язикову 
артерію після чого катетер фіксували в судині 
раніше підведеною лігатурою.  

Суперселективну внутрішньоартеріальну 
хіміотерапію, незалежно від методики катетери-
зації язикової артерії, виконували за допомогою 
дозатора “Infusomat fmS B/BRAUN” шляхом 
інфузії 150-200 мг цисплатина впродовж 2,5-3 
годин. За 2 години до інфузії хіміопрепарату 
внутрішньовенно крапельно вводили 2 літри 
фізіологічного розчину, 20 мг дексаметазону та 
8 мг емесету. Після введення половинної дози 
хіміопрепарату починалась терапія супроводу – 
внутрішньовенно крапельно 2 літри фізіологіч-
ного розчину, 8 мг дексаметазону та 8 мг емесе-
ту. Після закінчення внутрішньо артеріальної 
інфузії та терапії супроводу внутрішньоартеріа-
льно крапельно вводили 200 мл 15% розчину 
маніта. 

Після проведення трансфеморальної вну-
трішньоартеріальної хіміотерапії катетер та ін-
трод’юсер видаляли. При транстемпоральній 
суперселективній катетеризації язикової артерії 
катетер у випадках необхідності проведення 
повторних курсів хіміотерапії залишали. 

Результати дослідження. Результати су-
перселективної внутрішньоартеріальної хіміоте-
рапії та комбінації цього методу з променевою 
терапією у первинних хворих оцінювали безпо-
середньо та через 3-4 тижні після закінчення лі-
кування. У всіх 22 первинних хворих на рак язи-
ка, дна ротової порожнини та ротоглотки селек-
тивна внутрішньоартеріальна хіміотерапія про-
ведена як перший етап комбінованого лікування 
у сполученні з дистанційною гама-терапією. По-
вна регресія пухлини після селективної внутріш-
ньоартеріальної хіміотерапії отримана у 2 хворих 
на рак язика та 1 хворого на рак дна ротової по-
рожнини. У 9 хворих відбулася регресія пухлини 
більше ніж на 50 %, що дозволило у 2 з них про-
вести органозберігаючу операцію – кріодеструк-
цію залишкової пухлини, у інших резекцію орга-
на. У 10 хворих з IV стадією захворювання отри-
мана стабілізація захворювання. 

У 16 хворих з місцевопоширеним раком 
після раніше проведеної хіміотерапії суперселе-
ктивна внутрішньоартеріальна хіміотерапія про-
ведена як самостійний паліативний метод ліку-
вання. У 3 із них отримана регресія пухлини 
більше ніж на 50 %, що дозволило у 2 ( рак дна 
ротової порожнини та рак язика) провести елек-
трохіміолізис пухлини та у одного хворого резе-
кцію корня язика. У інших хворих відмічена 
стабілізація процесу. У 2 хворих при трансфе-
моральній селективній катетеризації язикової 
артерії відмічено порушення мозкового крово-
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обігу, у зв’язку з чим внутрішньо артеріальна 
хіміотерапія не проводилась. 

При динамічному дослідженні нирково-
печінкової функції і гемодезу у хворих, які 
отримували суперселективну внутрішньо арте-
ріальну хіміотерапію ускладнень не відмічено. 

Висновки. Суперселективна внутріш-
ньоартеріальна хіміотерапія є ефективним ме-

тодом в комплексному лікуванні хворих на 
місцево поширений рак язика, дна ротової по-
рожнини та ротоглотки. Транстемпоральна 
суперселективна катетеризація язикової арте-
рії є більш безпечним методом, який можливо 
використовувати під місцевою анестезією та 
провести повторні курси внутрішньоартеріа-
льної хіміотерапії. 
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СЕЛЕКТИВНА ТА СУПЕРСЕЛЕКТИВНА ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА 
ХІМІОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА 
МІСЦЕВОПОШИРЕНИЙ РАК ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ 

 

Вступ. Лікування хворих з місцеворозпо-
всюдженим раком верхньощелепної пазухи є 
актуальною і складною проблемою клінічної 
онкології. Збільшення за останній час кількості 
хворих з III та IV стадіями захворювання даної 
локалізації, труднощі вибору оптимальної ліку-
вальної тактики, незадовільні результати як сис-
темної хіміотерапії, так і променевої терапії, 
висока частота рецидування пухлин – все це 
визначає необхідність використання нових ліку-
вальних технологій. При злоякісних новоутво-
реннях верхньощелепної пазухи за останні роки 
знову підвищився інтерес до використання вну-
трішньоартеріальної хіміотерапії внаслідок по-
яви нової ангіографічної техніки та більш до-
сконалих катетерів, що дало можливість прово-
дити селективну катетеризацію судин. 

 Ціль роботи. Покращити результати 
комплексного лікування хворих на місцевопо-
ширений рак верхньощелепної пазухи шляхом 
використання селективної та суперселективної 
внутрішньоартеріальної хіміотерапії. 

Матеріал і методи дослідження. Про-
аналізовано результати лікування 36 хворих на 
місцевопоширений рак верхньощелепної пазу-
хи, яким проведена комплексна терапія з вико-
ристанням селективної та суперселективної вну-
трішньоартеріальної хіміотерапії. Осіб чоловічої 
статі було 28 та жіночої статі - 8. Середній вік – 
51,6±0,7 років. З III стадією захворювання було 
6 хворих, IV стадією – 16 хворих та 14 хворих з 
пролонгацією місцево поширеного пухлинного 
процесу після раніше проведеного променевого 
лікування в інших онкологічних клініках. У всіх 

хворих був діагностований плоскоклітинний 
рак. 

У 29 хворих на рак верхньощелепної па-
зухи проведена селективна внутрішньоартеріа-
льна хіміотерапія шляхом ретроградної катете-
ризації зовнішньої сонної артерії через поверх-
неву скроневу артерію з підведенням катетера 
до устя верхньощелепної артерії. В цих випад-
ках використовували катетер фірми “BALTON” 
F-3 або F-4 в залежності від товщини поверхне-
вої скроневої артерії. Положення катетера конт-
ролювали за допомогою 0,4% індигокарміну, 
який забарвлює зону тканин відповідно зони 
кровопостачання максилярної артерії. 

У 7 хворих проведена суперселективна 
внутрішньоартеріальна хіміотерапія шляхом 
ретроградної катетеризації верхньощелепної 
артерії через поверхневу скроневу артерію коак-
сіальним катетером за допомогою апарата 
“Stenoscop”. Катетер проводили в верхньощеле-
пну артерію під флюороскопічним контролем, 
після чого катетер фіксували в судині раніше 
підведеною лігатурою та проводили ангіогра-
фію верхньощелепної артерії. 

При селективній та суперселективній ка-
тетеризації верхньощелепної артерії проводили 
тривалу від 6 до 12 годин інфузію цисплатину 
(10-20 мг) впродовж 5-10 діб за допомогою по-
ртативного дозатора “BRAUN”, який не потре-
бує постільного режиму та дає можливість хво-
рому вільно переміщатись та спати. У всіх 22 
хворих селективна та суперселективна внутріш-
ньоартеріальна хіміотерапія проводилась одно-
часно з дистанційною гама-терапією. Разова 
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доза складала 2,0-2,5 Гр, загальна вогнищева 
доза – 25-30 Гр. Через 3-4 тижні виконувався 
другий курс внутрішньоартеріальної хіміо- та 
променевої терапії аналогічний першому. Хіру-
ргічне втручання проводилось через 4 тижні 
після закінчення хіміо-променевого лікування. 
У 14 хворих на рак верхньощелепної пазухи, у 
яких було прогресування захворювання після 
раніше проведеного променевої терапії (8 хво-
рих) та променевої терапії і системної поліхімі-
отерапії (6 хворих) селективна та суперселекти-
вна внутрішньоартеріальна хіміотерапія прове-
дена як самостійний метод. 

Результати дослідження. Результати 
селективної та супер селективної внутрішньоар-
теріальної хіміотерапії та комбінації цього ме-
тоду з променевою терапією оцінювали через 3-
4 тижні після закінчення лікування. Динамічні 
зміни розмірів пухлини визначали шляхом про-
ведення комп’ютерної томографії до та після 
лікування. Із 22 первинних хворих на місцево-
поширений рак верхньощелепної пазухи селек-
тивна та суперселективна внутрішньоартеріаль-
на хіміотерапія у сполученні з променевою те-

рапією дозволила отримати регресію пухлини 
більше ніж на 50 % у 13 (59,1 %) хворих та 
менш ніж на 50% - у 9 (40,9 %) хворих. У всіх 
хворих з ІІІ стадією та 3 хворих з IV стадією 
захворювання виконані радикальні хірургічні 
втручання. 

У 14 хворих на рак верхньощелепної па-
зухи з прогресуванням пухлинного процесу піс-
ля раніше проведеної променевої терапії само-
стійно чи у сполученні з системною поліхіміо-
терапією селективна внутрішньоартеріальна 
хіміотерапія дозволила отримати регресію пух-
лини більше ніж на 50 % у 2 (14,3 %) та менш 
ніж на 50 % – у 12 (85,7 %) хворих. 

Висновки.  
Селективна та суперселективна внутріш-

ньоартеріальна хіміотерапія є ефективним мето-
дом в комплексному лікуванні хворих на місце-
вопоширений рак верхньощелепної пазухи. Во-
на дозволяє всім хворим з ІІІ стадією пухлинно-
го процесу виконати радикальні хірургічні 
втручання. Суперселективна внутрішньоартері-
альна хіміотерапія зменшує вплив хіміопрепара-
тів на прилеглі до пухлини тканини. 

 
© В.С. Процик, О.Г. Югрінов, Л.І. Петренко, О.М. Трембач, Є.В. Коробко, Д.М. Руденко,  
О.О. Супруненко, 2009  
 
 
 
 
 

С.М ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

СИМУЛЬТАНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ХРАПЕ 
 

Симультантными называют операции, 
одновременно производимые на двух или более 
органах по поводу разных, иногда не связанных 
между собой заболеваний. 

Перед лечением храпа и синдром сонного 
апноэ сна (СОАС) проводят следующий диагно-
стический алгоритм: полисомнография (сегодня 
возможна только в Киеве и Одессе), после чего 
решение вопроса о приобретении носовых ды-
хательных аппаратов повышенного давления 
(nСРАР) или хирургические вмешательства на 
носовых структурах и глотке. 

Хирургическое лечение храпа и синдрома 
сонного апноэ сна не должно ограничиваться 
одной лишь увулопалатопластикой. Вмешатель-
ство на мягком небе действительно необходимо 
многим больным, но лечение обязательно долж-
но начинаться с устранения препятствий на пу-
ти воздушной струи в полости носа и носоглот-
ке. Именно это должно рассматриваться как 
этиопатогенетическое лечение, направленное на 

устранение одной из непосредственных причин 
храпа и СОАС путем уменьшения отрицатель-
ного давления в глотке при прохождении воз-
душной струи. 

При наличии деформации наружного но-
са, искривлений носовой перегородки мы вы-
полняем одновременную риносептопластику, 
преимущественно эндоскопическим способом. 
Мы считаем, что эти операции должны вновь 
вернуться к сугубо оториноларинглогам. В ходе 
такой операции восстанавливается эстетически 
правильная форма наружного носа, подслизисто 
устраняются дефекты носовой перегородки и 
обязательно закнчивается оперативное вмеша-
тельство в полости носа двусторнней вазотоми-
ей. Мы в ринохирургии предпочитаем исполь-
зовать сплинты и мироцелевские тампоны. По-
сле окончания оперативного вмешательства на 
носовых структурах хирург меняет свою пози-
цию, переходит на оперативное вмешательство 
на глоточных структурах. Всем больным вы-
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полняется увулопалотпластика, а вопрос о необ-
ходимости тонзилэктомии решается индивиду-
ально. Мы убедились, что помимо стандартной 
увулопалатопластики часто приходится удалять 
гипертрофированные небные миндалины, либо 
при их отсутствии проводить вмешательство на 
боковых стенках глотки. Суть последнего вме-
шательства сводится к подслизистой электро-
коагуляции боковых мышц глотки путем нане-
сения параллельных насечек по 4-5 с каждой 
стороны, что в дальнейшем ведет к рубцовой 
фиксации движений мягких тканей глотки при 
дыхании. При наличии микродебрайдора такое 
вмешательство будет более эстетично. Края ра-
невой поверхности на небе обязательно ушива-
ются рассасывающимися швами. 

В период с 2005 по 2009 гг. в нашей кли-
нике выполнено более 30 симультантных вме-
шательств на носовых и глоточных структурах у 
пациентов в возрасте от 30 до 65 лет, имеющих 

к тому различные соматические заболевания. 
Считаем, что вопрос о одновременности или 
разделении курса лечения на этапы должен ре-
шаться индивидуально. Послеоперационный 
период достаточно сложный, особенно в первые 
сутки после операции, болевой симптом в глот-
ке выражен индивидуально и часто длительный. 

Результаты симультантных операций при 
храпе высокий – у всех пациентов наступило 
улучшение состояния, храп исчез или стал поч-
ти незаметным у 85% пациентов, СОАС исчез у 
80%, повторные оперативные вмешательства по 
исправлению формы носа не потребовались. 

Вывод: симультантные операции повы-
шают качество оказания медицинской помощи 
населению, позволяют улучшить качество жиз-
ни пациентов при храпе, исключают этапность 
хирургического лечения, которое не всегда уда-
ется окончить в связи с отказом пациента от 
дальнейшего лечения. 

 
© С.М Пухлик, 2009  
 
 
 
 
 
 

С.М.ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ И АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОПЕРАЦИЙ НА ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ 

 

В последние годы отмечается значитель-
ный рост заболеваемости носа и околоносовых 
пазух, часть из которых требует хирургического 
лечения.  

Современные знания в области клиниче-
ской фармакологии позволяют определять ос-
новные клинические принципы рационального 
выбора, назначения лекарственных препаратов, 
что заставляет обдумано подходить к назначе-
нию тех или иных лекарственных препаратов. 
Антибиотикопрофилактика проводится с целью 
снижения частоты послеоперационных хирур-
гических инфекций. 

Операции на полости носа и околоносо-
вых пазухах относятся к группам «условно-
чистых» или «загрязненных», с риском развития 
послеоперационных осложнений 7-15% и 15-
25% соответственно. Кроме того, в полости носа 
и в послеоперационном периоде в течение 24-48 
часов находятся марлевые тампоны.  

При выборе антибиотиков, учитывая эф-
фективность в отношении наиболее важных воз-
будителей, низкую токсичность, простоту назна-
чения, минимальную резистентность, предпочте-
ние отдается защищенным аминопенициллинам 
(амоксициллин/клавуланат) в форме Солютаб. 

 
© С.М Пухлик, 2009  
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С.М. ПУХЛИК, А.В. ДОВЖЕНКО, И.В. ДЕДИКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ВНУТРИКОЖНОЙ ПРОБЫ  
И ИММУНОТЕРМИСТОМЕТРИИ С ГРИБКОВЫМИ АЛЛЕРГЕНАМИ  

ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ 
 

Специфическая диагностика аллергиче-
ского ринита (АР) традиционно базируется на 
комплексной оценке данных аллергологическо-
го анамнеза, результатов кожных тестов с ал-
лергенами, а также лабораторных иммунологи-
ческих исследованиях.  

Целью нашего исследования было выяс-
нить информативность иммунотермистометрии 
(ИТМ) в диагностике АР на плесневые грибки 
(ПГ), а также сравнить информативность ИТМ с 
внутрикожной пробой, оцененной через 24 часа 
после её постановки (ОВП) с ПГ при АР. 

Для выполнения поставленных заданий 
нами было обследовано 17 мужчин и 19 женщин 
с АР на ПГ. Возраст данной группы обследуе-
мых колебался от 20 до 49 лет. Средний возраст 
составлял (25,2±1,25) лет. Также выявление 
специфических IgE-антител методом ИТМ к ПГ 

проводилось у 30 лиц контрольной группы. Ин-
формативность метода ИТМ в диагностике АР, 
вызванного ПГ, в сравнении с информативно-
стью ОВП, приведена в таблице. 

Как иллюстрируют приведенные данные, 
в большинстве случаев результаты определения 
специфических IgE-антител к ПГ выявились 
положительными. 17 (47,22%) лиц с клиниче-
скими проявлениями АР на ПГ имели позитив-
ные результаты ИТМ на Alternaria, 10 (27,78%) 
– на Aspergillus, 14 (38,89%) – на Botrytis, 10 
(27,78%) – на Cladosporium, 12 (33,33%) – на 
Monilia, 22 (61,11%) – на Penicillium. 

При индивидуальном анализе получен-
ных данных позитивные результаты ИТМ за-
фиксированы у 32 лиц (88,87%) с клиническими 
проявлениями АР на ПГ. 

 
Соотношения данных ОВП и результатов ИТМ с аллергенами плесневых грибов  

у лиц с клиническими проявлениями АР на ПГ 

Количество  
позитивных  
результатов 

Количество  
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результатов 
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Аллергены 
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П
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абс. % 

Alternaria 
 36 20 55,56 36 17 47,22 36 28 77,78 

Aspergillus 
 36 5 13,89 36 10 27,78 36 22 61,11 

Botrytis 36 14 38,87 36 14 38,89 36 25 69,44 
Cladosporium 
 36 10 27,78 36 10 27,78 36 30 83,33 

Monilia 
 36 8 22,22 36 12 33,33 36 17 47,22 

Penicillium 
 36 21 58,33 36 22 61,11 36 32 88,89 

  

Совпадение результатов ИТМ с данными 
ОВП отмечено у 28 (77,78%) лиц с клинически-
ми проявлениями АР на ПГ при тестировании с 
аллергеном Alternaria, у 22 (61,11%) – с аллер-
геном Aspergillus, у 25 (69,44%) – с аллергеном 
Botrytis, у 30 (83,33%) – с аллергеном 
Cladosporium, у 17 (47,22%) – с аллергеном 
Monilia, у 32 (88,89%) – с аллергеном 
Penicillium. 

При подсчете результатов ИТМ у лиц 
контрольной группы выявилось, что в 7 случаях 
(12,6%) использованные тесты дали позитивный 
результат, что может быть связано либо с по-
грешностью данного метода, либо с наличием 
состояния латентной сенсибилизации к ПГ. 

Вывод: метод ИТМ является высокоин-
формативным методом специфической диагно-
стики АР, вызванного ПГ. Он позволяет иден-
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тифицировать гиперчувствительность к аллер-
генам ПГ при АР в 88,87% случаев. Между ре-
зультатами определения гиперчувствительности 

к грибковым аллергенам с помощью ИТМ и 
ОВП существует тесная прямопропорциональ-
ная корреляционная связь. 

 
© С.М. Пухлик, А.В. Довженко, И.В. Едикова, 2009  
 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК, А.П. ЩЕЛКУНОВ, Л.В. СКОРОПУД (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПОИСК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ  
ОСТРОГО РИНОСИНУСИТА КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА 

 

В период купального сезона (июнь-
август) резко возрастает число больных острым 
гнойным риносинуситом. Для понимания этио-
логических и патогенетических механизмов 
развития этого воспаления нами поставлена 
цель – изучить и связать санитарное состояние 
морской воды и песка в районе г. Одесса с рос-
том количества заболевших острыми риносину-
ситами в период курортного сезона; сравнить 
микробный и грибковый состав морской воды и 
песка с данными посевов из полости носа, полу-
ченных у больных острыми риносинуситами в 
данный период. 

За сезоны 2008 и 2009 года нами обследо-
вано и пролечено 69 человек в возрасте от 18 до 
50 лет с острым гнойным риносинуситом, воз-
никшем в период пребывания на морском побе-
режье г. Одесса.  

В работе учитывались данные санитарной 
станции, которая проводит мониторинг за сани-
тарным состоянием морской воды; проводилось 
сопоставление с количеством заболевших, срав-
нивался характер бактериальной флоры и её 
титр в морской воде с бактериальной флорой в 
посевах из полости носа и пазух заболевших. 

Санитарной станцией проводится ежене-
дельное исследование морской воды на глубине 5 
и 50 метров на содержание лактозоположитель-
ной палочки, эшерихии коли, энтерококков, ста-
филококков. Нами впервые предложено провести 
исследование морской воды и песка на содержа-
ние плесневых и дрожжевых грибов. Ранее такие 
исследования нигде не проводились. 

Бактериальный состав морской воды по 
основным бактериальным загрязнителям за се-
зон 2008 года и за текущий сезон 2009 года в 
основном не превышал допустимой нормы (за 
указанный период ни один пляж не был закрыт 
ввиду бактериального загрязнения морской во-
ды). Это очень важно отметить, так как некото-

рые пациенты связывают своё заболевание с 
купанием в море. 

Нами проводился сравнительный анализ 
бактериального загрязнения морской воды с 
2001 года по 2009 год. Отрадно отметить, что 
чистота морской воды возрастает из года в год, 
что связано с сокращением многих загрязняю-
щих окружающую среду производств, улучше-
нием работы очистных сооружений т.д. При 
этом частота острых риносинуситов в купаль-
ный сезон возрастает.. 

Бактериальная флора, высеваемая из по-
лости носа и околоносовых пазух совершенно 
разная – встречаются стафилококки, стрептоко-
кки, протей, кишечная палочка, клебсиелла, но 
практически всегда (92.2%) отмечается наличие 
в посевах плесневых грибов (преимущественно, 
Aspergillum niger). 

Следует отметить, что в морской воде от-
мечается небольшое содержание перечисленных 
видов грибов. Однако при исследовании на гри-
бковый состав морского песка отмечается нали-
чие в большом количестве плесневых грибов и 
небольшое количество дрожжевых грибов.  

В контрольной группе больных острым 
риносинуситом, леченных вне курортного сезо-
на (19 человек) превалируют золотистый стафи-
лококк, кишечная палочка, эпидермальный ста-
филококк, стрептококки; лишь у 3 человек об-
наружены плесневые грибы 

В результате проведенной работы можно 
сделать выводы, что отмечается корреляция 
грибкового состава морского песка и содержи-
мого верхнечелюстных пазух – плесневых гри-
бов, преимущественно рода Aspergillum niger  

Проводимые исследования позволяют 
предположить наличие связи в развитии острых 
риносинуситов купального сезона с плесневыми 
грибками, большое количество которых опреде-
ляется преимущественно в морском песке. 

 
© С.М. Пухлик, А.П. Щелкунов, Л.В. Скоропуд, 2009 
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В.М.РАХМАНОВ, Д.И.КЛИМЕНКО, Р.В.РАХМАНОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ 
 

Сенсоневральная тугоухость – полиэтио-
логическое заболевание органа слуха, которое 
нередко сочетается с патологией других органов 
и функциональных систем организма, сущест-
венно влияет на психологический статус боль-
ного, возможности социальной адаптации и ин-
теграции в общество. В связи с этим в клиниче-
ской практике часто возникают трудности в 
оценке тяжести нарушения слуховой функции, 
реабилитационного прогноза и эффективности 
медицинской и психосоциальной реабилитации 
больных. 

Проведенный анализ полученных нами 
результатов клинического обследования и эф-
фективности медико-психологической и соци-
альной реабилитации более 5000 больных (де-
тей и взрослых) с сенсоневральными наруше-
ниями слуховой функции позволил нам разра-
ботать систему критериев оценки патологии 
органа слуха и сопряженных с ней заболеваний 
и функциональных расстройств организма при-
менительно к задачам реабилитации. 

При оценке результатов проводимых реа-
билитационных мероприятий (улучшения) у 
больных с нейросенсорными нарушениями слу-
ха мы в своей практике выделяем 5 основных 
показателей, характеризующих состояние здо-
ровья больного и его психосоциальный статус, в 
том числе: 1. Нарушение слуха (острота слуха и 
разборчивость речи). 2. Нарушение речевого 
произношения и речевой запас. 3. Психологиче-
ская диссоциация – нарушение сознательных и 
подсознательных психических процессов. 4. 
Психиатрическая симптоматика – психопатоло-
гия; развитие психопатологических симптомо-
комплексов, поведенческих, личностных, в том 
числе аффективных, в связи с поражением орга-
на слуха. 5. Социальная дезадаптация (дезинте-
грация). 

Для определения эффективности прове-
денного курса реабилитации проводится инте-
гративная оценка с учетом всех указанных пока-
зателей. 

При оценке слуховой функции учитыва-
ются динамические изменения данных тональ-
ной и речевой аудиометрии (пороги восприятия 

звуков и слов, разборчивость речи, появление 
контурного восприятия слов); изменение (улуч-
шение) в восприятии шепотной и разговорной 
речи на «голое» ухо и, при необходимости, при 
пользовании слуховым аппаратом. Качествен-
ная и количественная оценка изменения показа-
телей речевой функции осуществляется совме-
стно с дефектологом (сурдопедагогом). Об из-
менениях психического статуса больных судят 
по соответствующей симптоматике в виде гру-
бых психических расстройств (III степень), ме-
нее выраженных (невротические и соматоформ-
ные расстройства – II степень) или слабо выра-
женных в виде аутичности (I степень). 

Критерии оценки эффективности реаби-
литационных мероприятий должны обязательно 
учитывать исходные показатели физиологиче-
ских функций организма и тяжесть функцио-
нальных расстройств (например: тугоухость I, 
II, III, IV степени или глухота (В.Г.Базаров, А.И. 
Розкладка, 1989); психосоматические расстрой-
ства (В.М. Рахманов и соавт., 2009) и т.д..  

С нашей точки зрения, наиболее простой 
и достаточно объективной может считаться 
схема оценки эффективности реабилитации, 
базирующаяся на изменении степени функцио-
нальных расстройств в результате проведенных 
реабилитационных мероприятий. Низкая эффек-
тивность устанавливается в случаях, когда име-
ет место улучшение показателей функциональ-
ного состояния органов и систем в пределах 
степени тяжести, которая установлена до лече-
ния; удовлетворительная эффективность – при 
улучшении показателей функциональных рас-
стройств с уменьшением степени тяжести на 1 
градацию; хорошая эффективность – при 
уменьшении степени тяжести функциональных 
расстройств на 2 градации; отличная эффектив-
ность - при улучшении показателей функцио-
нального состояния до уровня «физиологиче-
ской нормы».  

Предложенные критерии оценки эффек-
тивности реабилитации больных с сенсонев-
ральной тугоухостью может быть рекомендова-
на для использования в широкой клинической 
практике. 

 
© В.М.Рахманов, Д.И.Клименко, Р.В.Рахманов, 2009 
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РОЛЬ СЛУХОРЕЧЕВОГО ТРЕНИНГА В СИСТЕМЕ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ 

 

Несмотря на многочисленные и много-
летние научные исследования, проводимые во 
всех странах мира, проблема лечения нейросен-
сорных нарушений слуха у детей остается не-
решенной.  

Цель настоящей работы состояла в разра-
ботке и внедрении в клиническую практику 
психосоциальных методик слухоречевого тре-
нинга, направленных на обострение остроты 
остаточного слуха ребенка, улучшение разбор-
чивости речи, развитие и совершенствование 
звуковых и речевых контактов детей с тяжелы-
ми нарушениями слуха. 

В настоящем сообщении представлен 
опыт психотерапевтической реабилитации 178 
детей в возрасте от 2-х до 16-и лет с нарушени-
ем слуховой функции, сочетающейся с рас-
стройствами речи, в результате использования 
слухоречевого тренинга по разработанной мето-
дике профессора В.М.Рахманова. Установлено, 
что параллелизм между степенью тяжести поте-
ри слуха и развитием речи наблюдался у 54% 
детей, а в остальных случаях нарушения слухо-
речевого контакта с детьми обусловлены пре-
имущественно так называемой педагогической 
запущенностью со стороны родителей. 

Наблюдения показали, что для оптимиза-
ции реабилитационных мероприятий всех боль-
ных целесообразно распределять по следующим 
группам: 1) дети с IV степенью тугоухости, гра-
ничащей с глухотой, не реагирующие на звуки и 
речь в обычных условиях; общаются жестами и 
издают отдельные недифференцированные зву-
ки; 2) дети с IV степенью тугоухости, гранича-
щей с глухотой, воспринимающие определен-
ный диапазон звуков, но не воспринимающие 
речь; общаются «жестовой речью» и дифферен-
цированными звуками; 3) дети с IV степенью 
тугоухости, воспринимающие широкий диапа-
зон звуков и речь, которую не дифференцируют; 
общаются «жестовой речью», дифференциро-
ванными звуками, отдельными словами; 4) дети 
с III степенью тугоухости с удовлетворитель-
ным восприятием и дифференциацией звуков и 
речи; общаются преимущественно речью с не-
четкой дикцией, дополняя жестами; 5) дети с 

тугоухостью II степени тугоухости с хорошим 
восприятием и дифференциацией звуков и речи; 
общаются преимущественно речью с некоторы-
ми нарушениями дикции,  

Психотерапевтическая реабилитация 
больных включала комплекс технологий, в том 
числе: рефлекторное воздействие на биологиче-
ски активные зоны; психотерапевтическую ре-
лаксацию, в том числе с выполнением заданий 
по развитию слуха в условиях бодрствования и 
искусственного суггестивного сна при вербаль-
ных и не вербальных воздействиях; ауто- и ге-
терогенный тренинг; занятия с сурдопедагогом; 
психотерапию и обучение поведенческим дей-
ствиям лиц, непосредственно контактирующим 
с больными и др. 

В зависимости от имеющихся у больного 
навыков восприятия звуковой информации и 
речи, умственного и интеллектуального разви-
тия составлялся индивидуальный набор звуков 
(колокольчик, свисток, удар барабана, хлопки в 
ладони и др.) или слов в количестве от 10 до 30 
для проведения занятий по слухоречевому тре-
нингу с систематической ротацией сигналов 
информации. Занятия проводились под руково-
дством инструктора, а в последующем родите-
лей ежедневно с регистрацией остроты слуха на 
каждый сигнал в специально разработанных 
дневниках с последующей математической об-
работкой результатов. Для оптимизации эффек-
тивности слухоречевой тренинг проводили в 
естественных условиях пребывания ребенка, в 
кабинетных условиях, в условиях дозированно-
го исключения зрительного анализатора (В.М. 
Рахманов, 1989). 

В результате проведенного курса психо-
социальной реабилитации по разработанной 
методике отмечено улучшение слуховой, рече-
вой функций и психологичпеского статуса ре-
бенка во всех случаях. Таким образом, учитывая 
высокую эффективность разработанной методи-
ки психотерапевтической реабилитации детей с 
использованием слухоречевого тренинга, ее не-
обходимо широко применять в клинической и 
сурдопедагогической практике. 

 
© В.М.Рахманов, Д.И.Клименко, Р.В.Рахманов, 2009 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В СОЧЕТАНИИ С АУТИЗМОМ 

 

Проблема реабилитации детей с наруше-
нием функционального состояния двух важ-
нейших систем организма – слуховой и речевой 
является одной из наиболее актуальных как с 
медицинской, так и с социальной точки зрения. 
Известно, что дети с нарушением слуха и речи 
со своими родителями в течение длительного 
времени могут мигрировать между педиатрами, 
невропатологами, отоларингологами, психиат-
рами, психологами, дефектологами и т.д. в по-
исках качественной диагностики заболевания и 
эффективных методов реабилитации. Таким об-
разом, теряется драгоценное время для лечения 
и психосоциальной реабилитации больного ре-
бенка, ранней адаптации и интеграции его в об-
щество. 

В детском возрасте к заболеваниям, при 
которых наиболее характерными являются сим-
птомы, указывающие на патологию органов 
слуха и речи, относится аутизм. Известно, что 
ведущим проявлением аутизма является нару-
шение социального взаимоотношения (поведе-
ния), так как дети не реагируют на обращенную 
к ним речь и окружающие звуки, не подчиняют-
ся требованиям и не подражают окружающим, 
боятся громких звуков (закрывают уши), испы-
тывают дискомфорт, беспокойство, не проявля-
ют интереса к коллективным играм. У таких 
детей скудная речь или они вообще не разгова-
ривают. В настоящее время аутизм рассматри-
вается как патология психологического разви-
тия, которая характеризуется особым состояни-
ем психики с нарушением коммуникативного 
поведения, неспособностью психических и пси-
хологических функций и др. 

 Под нашим наблюдением находилось 70 
больных с аутизмом в возрасте 3-9 лет, в том 
числе 51 мальчик и 19 девочек. В большинстве 
случаев среди причин заболевания прослежива-
лись сильные психотравмирующие факторы во 
время беременности матери и в постнатальном 
периоде жизни ребенка. До поступления в кли-
нику дети неоднократно получали медикамен-
тозную терапию без существенного улучшения 
коммуникабельных способностей. 

При аудиологическом обследовании у 21 
(30%) больного выявлены нарушения слуха, в 

том числе у 14 детей наблюдались сенсонев-
ральные расстройства и у 7 – в виде кондуктив-
ной тугоухости, обусловленной тубоотитом или 
последствиями перенесенных ранее острых 
средних отитов. 

В зависимости от возраста ребенка, уров-
ня интеллектуального развития, тяжести и при-
чины тугоухости каждому больному была раз-
работана индивидуальная программа медико-
социальной и психологической реабилитации, 
которая включала мероприятия, направленные 
на нормализацию тормозных и ирритативных 
процессов в головном мозгу и анализаторных 
системах, стимуляцию органа слуха и улучше-
ние функционирования структур среднего уха, 
освоение и реализацию приемов слухо-речевого 
тренинга, совершенствование речевых функций 
и расширение речевого диапазона, нормализа-
цию когнитивных функций ребенка. В 2/3 слу-
чаев потребовалось проведение психотерапев-
тических мероприятий с родителями больных 
детей для нормализации социально-
психологической атмосферы в семьях, что во 
многом позволило обеспечить положительный 
эффект в реабилитации ребенка.  

В результате проведенной реабилитации 
во всех детей значительно улучшилось психоло-
гическое состояние, расширились возможности 
для речевого контакта, улучшились эмоцио-
нально-волевые качества. По данным аудиоло-
гических исследований улучшение слуховой 
функции отмечено во всех больных, причем у 
половины из них слух нормализовался. При ди-
намическом наблюдении после проведения 3-4 
курсов психосоциальной реабилитации по слу-
хо-речевым показателям 80% детей не отлича-
лось от сверстников. 

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют, что для обеспечения высокого 
уровня эффективности реабилитации детей с 
нарушениями слуховой функции и аутизмом 
необходимо применять комплекс мероприятий, 
в том числе с участием психиатров, отоларинго-
логов, психологов и других специалистов, что 
может быть обеспечено в условиях специализи-
рованного центра реабилитации. 

 
© В.М.Рахманов, Д.И.Клименко, Р.В.Рахманов, А.Г.Щуклина, 2009 
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ПОРУШЕННЯ РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ У ХВОРИХ З 
ГОСТРОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ 

 

Діагностика і розробка способів віднов-
лення слуху при гострій сенсоневральній при-
глухуватості (ГСНП) є важливим завданням су-
рдології. При визначенні тактики лікування та-
ких хворих суттєве значення має виявлення по-
казників кривих наростання розбірливості мови 
(РМ), яке дозволяє провести дифференційно-
топічну діагностику уражень органу слуху. 
Оскільки криві порогів наростання РМ відобра-
жають функціональний стан як периферичного 
відділу слухового апарату, так і центрального 
відділу, доцільно вивчити можливість їх вико-
ристання для оцінки функції слуху та ефектив-
ності лікування. Це особливо важливо в тих ви-
падках, коли безпосереднє зростання РМ утруд-
нене при пошкодженні волоскових клітин або 
процес розповсюджується на ганглії або стовбур 
слухового нерва.  

 Метою роботи була оцінка якості ліку-
вання хворих з ГСНП на основі визначення по-
казників порушення РМ на фоні маскуючого 
шуму. 

 Для здійснення поставленої задачі було 
проведене аудіометричне обстеження в повному 
обсязі з використанням серійного клінічного 
аудіометра МА-31 (Німеччина). 

Розбірливість мови на фоні шумів визна-
чали до та після лікування у 96 хворих на 
ГСНП. Контрольна група – складалась з 5 здо-
рових осіб без ознак порушення слуху за дани-
ми аудіометрії. 

 Як показали дослідження, у людей з нор-
мальним слухом пороги порушення розбірливо-
сті мови (ПРМ) сягали 10 дБ. У хворих на ГСНП 
до лікування пороги ПРМ були значно вищі і 
дорівнювали 12,5-20,0 дБ. Всі хворі мали деякі 
порушення РМ. При дослідженні відмічались 

такі ознаки як зміна наростання РМ, зміна рівня 
РМ, РМ на межі аудіометра та розбірливість 
мови з недосягненням 100 % та недиференційо-
ваним (0 %) сприйняттям слів.  

В залежності від топіки ураження всі хво-
рі були розподілені на 3 групи.  

В першу групу увійшли хворі з ретрокох-
леарними порушеннями слуху – 20 чоловік. У 
10 з них з I-III ступенем зниження слуху пороги 
(ЗРМ) в середньому складали 25,0 дБ, у інших 
10 – не визначались. Слух після лікування при-
близився до норми, пороги ЗРМ складали 10,5-
23,0 дБ. 

До другої групи увійшли хворі з поєдна-
ним ураженням слуху – 46 чоловік, у яких від-
мічалось зниженням ПРМ від 15,0 дБ до 20,5 дБ. 
Після лікування ПРМ знизилася з 20,5 дБ до 
12,0 дБ, що супроводжувалось незначним по-
ліпшенням слуху. 

До третьої групи включені 30 хворих з 
кохлеарним ураженням слуху. За даними ПРМ 
до лікування показники були 20,0 дБ, а після 
лікування вони складали від 14,1 до 20,0 дБ. 

Таким чином, слід відмітити, що у всіх 
хворих з ГСНП першої групи відмічалось більш 
виражене порушення РМ в порівнянні з особами 
як контрольної, так і другої та третьої груп. Од-
нак після лікування найкращі результати по по-
кращенню РМ були досягнуті у хворих першої 
групи, які мали центральні порушення слухово-
го аналізатора. 

Причини такої закономірності потребу-
ють подальшого дослідження і ретельного спі-
вставлення з результатами об’єктивних методів 
дослідження слуху з метою диференціації кох-
леарного чи ретрокохлеарного походження да-
ного явища. 

 
© А.І. Розкладка, І.А. Бєлякова, Т.П. Лоза, С.П. Чайка, 2009 
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СЛУХОВЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛЕЕРОВ  
И ИХ РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 

 

О негативном влиянии плееров на слухо-
вую функцию человека говорили Г.А. Таварт-

киладзе, 2006; И.А. Алдошина, 2007; О.Н. Бори-
сенко, 2008 и другие. Однако, распространен-
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ность этого процесса, его зависимость от режи-
мов прослушивания мелодий, их типов еще рас-
крыты не окончательно. 

В связи с этим, нами предпринята попыт-
ка изучения зависимости наличия и выраженно-
сти сенсоневральной тугоухости от перечислен-
ных факторов при прослушивании плееров. 

Для этого проведено анкетирование среди 
835 студентов Харьковского национального ме-
дицинского университета. В анкете отражены 
вопросы, касающиеся типа используемого зву-
кового излучателя (внутриушные, наушные), 
периодичности прослушивания плеера (каждый 
день, через день, несколько раз в неделю), дли-
тельности пользования плеером (0,5-1 год, 1-2 
года, 2-3 года, 3-4 года, 5-6 лет, более 6 лет), 
приблизительной средней продолжительности 
прослушивания (0,5-1 час, 2-3 часа, более 3 ча-
сов в сутки), предпочтительной громкости про-
слушиваемой музыки (тихо, умеренно громко, 
громко, очень громко), типов излюбленных ме-
лодий (джаз, рок-музыка, стиль «хип-хоп», 
поп.музыка, классическая музыка). 

Установлено, что из 835 обследованных 
434 (52%) используют плееры. Причем, подав-
ляющее большинство из них пользуется внут-
риушными звуковыми излучателями. 

Каждый день слушают музыку 58% сту-
дентов, через день – 19%, несколько раз в неде-
лю – 16%, несколько раз в месяц – 7%. Дли-
тельность пользования плеером (стаж) при этом 

составляла: 0,5 года – 10%, 1-2 года – 65%, 3-4 
года – 19%, 5-6 лет – 3%, более 6 лет – 3%. 
Средняя продолжительность прослушивания 
плеера в сутки: до 0,5 час – 19%, 1-2 час – 55%, 
3 часа и более – 26%. Тихую мелодию слушают 
13% студентов, умеренно громкую – 68%, гром-
кую – 16%, очень громкую – 3%. 

Все пользователи плееров подвергнуты 
клиническому и аудиологическому обследова-
нию: осмотр ЛОР-органов, акуметрия, аудио-
метрия в обычном и расширенном диапазоне 
частот. Выявлено, что наиболее часто имело 
место нарушение слуха на высокие частоты 
(10-12 кГц). Такая ситуация имела место у 48 
% слушающих плееры. Причем, это были лица, 
которые слушают различного рода мелодии 
каждый день, 2-3 часа в сутки в течение 1-2 
лет, умеренно громко или громко. Следует от-
метить, что они при анкетировании не предъ-
являли каких-либо жалоб со стороны слуха. 
Это говорит о том, что выявленные нарушения 
на аудиограмме появились в доклиническом 
периоде и могут являться прогностическим 
тестом для развития сенсоневральной тугоухо-
сти. 

Запланированные в перспективе исследо-
вания (слуховые вызванные потенциалы, ото-
акустическая эмиссия, реоэнцефалография) мо-
гут подтвердить негативное влияние плееров на 
слуховую функцию и раскрыть патогенетиче-
ские механизмы. 
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К.Г. СЕЛЕЗНЁВ, Д.М. БАЙРАК (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

 КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ РОНХОПАТИЕЙ 

 

По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, более 30% взрослого населе-
ния страдает храпом, а после 60 лет храпят око-
ло 60% людей. В зависимости от того, где нахо-
дится зона, в которой наступает нарушение про-
ходимости ВДП во время сна и характера об-
струкции, определяется и метод медицинского 
воздействия. Патогенетически обоснованным 
может быть сочетание у одного пациента не-
скольких клинических диагнозов, провоцирую-
щих явление ронхопатии.  

Какой метод специального лечения пред-
почтительнее – консервативный, хирургиче-
ский, с использованием специальных средств и 

приборов или комбинированный, до настоящего 
времени остается предметом обсуждения. 

Материалы и методы 
Нами проведено обследование и лечение 

85-ти больных с хронической ронхопатией. Ис-
пользовались как консервативные, так и опера-
тивные (в т.ч. с применением радиохирургиче-
ского прибора «Surgetron Ellman USA») методы 
лечения. При выборе метода учитывалась и 
внутренняя картина болезни у данной группы 
пациентов.  

Результаты и их обсуждение  
Этиологические факторы ронхопатии 

представлены в таблице. 
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Нозология % 
Искривление носовой перегородки 9,41 
Вазомоторный и гипертрофический ринит 42,35 
Полипозный риносинуит 8,24 
Синехии носовой полости 1,18 
Гипертрофия мягкого неба 32,94 
Гипертрофия небных миндалин, хронический тонзиллит 3,53 
Хронический фарингит 5,88 
Рубцовые изменения мягкого неба, глотки 1,18 
Хронический гиперпластический ларингит 3,53 
Доброкачественные новообразования носа и глотки  3,53 
ГЭРБ 2,35 
Ожирение 10,59 
СОАС 8,24 

  
 
Все больные были распределены на две 

группы. В основной группе выбор метода лече-
ния основывался на клинико-психологических 
данных у пациента, в контрольной – только на 
данных клинического обследования.  

Нами было проведено 45 операций у 37 из 
85 пациентов с храпом (43,5%). Перечень кон-
сервативных методов включал: медикаментоз-
ное и физиотерапевтическое лечение хрониче-
ских заболеваний носа и глотки, использование 
специального приспособления «Snorе Free», ле-
чение у смежных специалистов (эндокринолога, 
гастроэнтеролога, пульмонолога), направление в 
специализированный центр для проведения 
СРАР-терапии.  

Результаты лечения оценивались на осно-
вании субъективных и объективных данных. 

Положительного эффекта удалось достигнуть у 
64 больных (75,29%). При сравнительном ана-
лизе результатов, бóльшая эффективность ле-
чебных мероприятий при разных типах реагиро-
вания на болезнь выявлена в основной группе, в 
среднем на 23,5%. 

Выводы 
1. При хронической ронхопатии возмож-

но использование консервативных и хирургиче-
ских методов лечения. 

 2. Результат проведенного лечения необ-
ходимо оценивать на основании субъективных и 
объективных данных, двух составляющих еди-
ного критерия результативности. 

 3. Более эффективным является метод 
лечения, основанный на клинико-
психологических особенностях пациента. 

 
© К.Г. Селезнёв, Д.М. Байрак, 2009 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
С ТЯЖЕЛЫМИ СТЕНОЗАМИ ПИЩЕВОДА 

 

Наиболее частой причиной развития сте-
нозов у детей являются химические ожоги (85-
90% по данным разных авторов), однако в по-
следнее время увеличивается количество врож-
денных стенозов пищевода. Из общего числа 
пострадавших от химических ожогов пищевода 
около 70-75% приходится на детей в возрасте до 
10 лет, 25-30% составляют взрослые. Частота 
химических ожогов пищевода у детей объясня-
ется, с одной стороны, привычкой детей (осо-
бенно раннего возраста) все брать в рот, с дру-

гой стороны — небрежностью взрослых при 
хранении применяемых в быту едких химиче-
ских веществ. По данным отечественных авто-
ров частота врожденной патологии пищевода 
составляет 1 на 1000 новорожденных, по дан-
ным Л.А. Жученко и соавторов (2006) – 1,75 на 
10000 рожденных, L. Rosenquist также дает 1 
случай на 7-8 тысяч новорожденных. 

Наибольшую сложность представляют 
случаи развития стенозов после тяжелых ожогов 
пищевода либо после проведенной пластики у 
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детей раннего возраста. Сложность заключается 
в развитии повреждении близлежащих с пище-
водом тканей и формированием последующих 
деформации органа. Помимо этого развиваю-
щийся воспалительный процесс в стенках пи-
щевода носить длительный, персистирующий 
характер. Одним из факторов пролонгирующих 
воспаление является, как ни пародоксально, 
раннее бужирование. Нами отмечено, что нача-
ло бужирования в сроки 10-20 дней после ожога 
в 1,5-2 раза чаще сопровождалось осложнения-
ми в виде периэзофагитов, разрывов пищевода, 
развитием медиастинита, чем в случае более 
позднего (после нормализации эндоскопической 
картины). Особую опасность для «слепого» бу-
жирования представляют случаи формирования 
«карманов» слизистой, резкие искривления хода 
пищевода. 

 В клинике детской оториноларинголо-
гии и деткой хирургии областной клинической 
больницы г. Донецка разработана тактика веде-
ния таких пациентов. Особенность тактики за-
ключается в слаженной работе оториноларинго-
лога, врача-эндоскописта и детского хирурга. 
Решение о начале проведения бужирования 
формируется на основе нормализации эндоско-
пической картины, стабилизации лабораторных 

показателей, сохранности функции глотания. 
Врач, проводящий бужирование, должен четко 
осознавать степень стеноза, воспалительных 
изменений, ход пищевода, возможные его де-
формации. Для этого производится эндокопиче-
ское исследование пищевода гибким эндоско-
пом в присутствии отоларинголога, рентгенкон-
трастное исследование пищевода в двух проек-
циях, клинические и биохимические лаборатор-
ные исследования крови. При необходимости 
принимается коллегиальное решение о наложе-
нии гастростомы для проведения нити через 
пищевод. 

 Проведение бужирование пищевода по 
нити осуществляется до максимально достижи-
мого по возрасту бужа. По достижении «легко-
сти» прохождения пищевода максимальными 
бужами производится пробное бужирование «в 
слепую» бужами меньшего размера. В дальней-
шем, при положительной динамике бужирова-
ния, производится удаление нити с последую-
щим самостоятельным закрытием гастростоми-
ческого отверстия. 

 Используемая тактика ведения больных 
детей раннего возраста с тяжелыми ожогами 
пищевода позволяет избежать тяжелых ослож-
нений и достичь длительного эффекта. 

 
© К.Г. Селезнев, И.П. Журило, П.В. Андреев, А.С. Пошехонов, С.Н. Сердюк, В.П. Болтоносов,  
К.В. Латышов, 2009  
 
 
 
 
 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, И.П. ЖУРИЛО, П.В. АНДРЕЕВ, А.С. ПОШЕХОНОВ, С.Н. СЕРДЮК,  
В.П. БОЛТОНОСОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БУЖИРОВАНИЯ 
ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Ведение детей с тяжелыми стенозами пи-
щевода требует глубоких знаний клинической 
анатомии органа, особенностей протекания па-
тологических процессов в детском организме, 
осознания техники и тактики проведении пред-
шествующих и сопутствующих хирургических 
вмешательств. Наибольшую частоту тяжелых 
стенозов пищевода дают химические ожоги ще-
лочами или щелочь-содержащими средствами. 
Тяжесть ожога обусловлена колликвационным 
некрозом, возникающим под действием щелочи, 
а также часто гелевой формой вещества, что 
обуславливает задержку при его прохождении в 
желудок. Увеличению частоты данной патоло-
гии способствует повышенное использование 

бытовых чистящих средств, содержащих агрес-
сивные компоненты, их яркая упаковка, привле-
кающая детей и отсутствие контроля со стороны 
родителей за их хранением.  

Вторым по этиологии фактором, вызы-
вающим тяжелые стриктуры пищевода являют-
ся врожденные стенозы пищевода, которые мо-
гут сочетаться с трахеопищеводными свищами. 
После хирургического лечения подобной пато-
логии нередко развиваются вторичные стенозы. 
Степень стеноза может быть различной, однако 
тяжесть заключается в развитии после опера-
тивного вмешательства спаечного процесса в 
параезофагальных тканях и искривления хода 
пищевода. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 166 

За последние 5 лет в ЛОР-клинике ОДКБ 
пролечено 23 ребенка с тяжелыми ожогами пи-
щевода разной этиологии. Методика лечения 
заключается в следующем. 

Первым этапом является оценка степени 
выраженности ожога и воспалительных явлений 
при эзофагоскопии которая производится при 
поступлении и на 15-20 сутки лечения. Также 
перед началом процедуры производится рентге-
нография пищевода с контрастом в 2 проекциях 
для оценки расположения пищевода. Затем про-
изводится бужирование пищевода бужами ми-
нимального диаметра.  

При наличии риска разрыва пищевода 
(наличие карманов, резких искривлений, край-
няя степень стеноза и т.д.) принимается реше-
ние о наложении гастростомы и проведении ни-
ти через пищевод в желудок.  

Следующий этап – бужирование пищево-
да «по нити» через рот под общей анастезией до 
свободного прохождения максимально допус-
тимых в данном возрасте бужей. При резких 
искривлениях пищевода процедура может начи-
наться с бужирования бусинками на нити, либо 
специальным коротким бужом с центральным 
отверстием для нити. 

При достижении максимальных размеров 
бужей начинаем бужирование параллельно нити 
через рот под местной анестезией, однако с бу-
жей меньших по диаметру. 

В дальнейшем удаляется нить из пищево-
да, происходит закрытие гастростомы. Даль-
нейшее бужирование производиться по класси-
ческой методике, промежутки между процеду-
рами определяются по необходимости лечащим 
врачом индивидуально у каждого больного. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ  

 

Назальная ликворея – симптомокомплекс, 
проявляющийся истечением ликвора в полость 
носа. По происхождению различают травмати-
ческую, ятрогенную и спонтанную ликворею. 
Наиболее часто встречается травматическая ли-
кворея, которая сопровождает 80% тяжелых че-
репно-мозговых травм. Ятрогенная ликворея 
наблюдается чаще всего после этмоидотомии 
при низком стоянии дна передней черепной ям-
ки. Спонтанная ликворея составляет не более 3-
4%всех случаев и считается редким заболевани-
ем. 

До последнего времени основным досту-
пом к ликворным фистулам был травматичный 
транскраниальный, который позволял получить 
прекрасный обзор дна передней черепной ямки. 
Однако при этом после операции наступала ги-
посмия или аносмия, у 25% пациентов возникал 
рецидив ликвореи, а послеоперационный период 
отличался продолжительностью. С внедрением 
в практику эндоназальной эндоскопической хи-
рургии основным доступом к ликворным фис-
тулам стал эндоназальный, который впервые 
был осуществлен O.Hirsch в 1952году. 

В. С. Пискунов (2002) предложил исполь-
зовать для закрытия ликворных фистул сред-
нюю носовую раковину. Поскольку костная 

пластинка средней носовой раковины в том мес-
те, где она начинается от основной пластинки, 
тонка, раковину легко надломить и переместить 
в любое требуемое положение.  

В нашей клинике применяется методика 
операции, когда ликворный свищ закрывается 
двумя современными пластическими материа-
лами, а только потом укрывается деэпителизи-
рованной средней носовой раковиной. Из пла-
стических материалов мы применяем медицин-
ский клей «Левкин», разработанный в Институ-
те химии высокомолекулярных соединений 
НАН Украины. Другой материал – «Тахокомб» 
фирмы «Никомед».  

Обязательным условием является уста-
новка пациенту сразу после операции ликворно-
го дренажа для снижения давления, что препят-
ствует возникновению рецидивов в послеопера-
ционном периоде. Поэтому операция должна 
проводиться только совместно с нейрохирурга-
ми. 

В ЛОР-клинике ДонНМУ нами проведено 
сравнение эффективности двух методик пласти-
ки ликворных свищей. В первую группу вошли 
пациенты, которым была выполнена операция 
по стандартной методике (пластика средней но-
совой раковиной), во второй группе мы приме-
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нили методику, разработанную в нашей клини-
ке. Количество пациентов в первой группе – 12, 
во второй – 17. Всем пациентам в обеих группах 
устанавливали люмбальный дренаж. 

После выписки пациенты находились под 
наблюдением в нашей клинике в течение 2-х 
лет. У 5-ти (25%) человек из первой и у одного 
(5,9%) больного из второй группы мы наблюда-

ли рецидив ликвореи в различные сроки наблю-
дения.  

Учитывая полученные нами данные, 
можно сказать, что применение двух современ-
ных пластических материалов в совокупности с 
обязательной установкой ликворного дренажа 
позволило добиться снижения рецидивов на-
зальной ликвореи. 

 
© К.Г. Селезнев, С.Н. Сердюк, П.В. Андреев, С.А. Довженко, 2009  
 
 
 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, К.А. ХОМЯКОВ, Е.А. ЩЕТИНИНА (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ  
С УЧЕТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МИНДАЛИН 

 

Показанием для проведении оперативного 
лечения у больных с хроническим тонзиллитом 
в большинстве случаев является частота ангин в 
анамнезе и наличие связанных с ними осложне-
ний. 

Критерии качества лечения и обследова-
ния данной категории больных не учитывают 
функциональное состояние миндалин.  

В Донецкой области внедрена в практику 
отоларингологов и успешно выполняется про-
грамма по активному выявлению, обследованию 
и лечению больных с хроническим тонзилли-
том. 

 Все больные с выраженными клиниче-
скими местными признаками хронического тон-
зиллита и без клинических проявлений деком-
пенсации проходят обследование и лечение по 
схемам, разработанным клиникой отоларинго-
логии ДОКТМО г. Донецка. Схемы обследова-
ния включают в себя общеклинические иссле-
дования, микробиологические исследования, 
определение содержания в слюне секреторной 
формы IgA; схемы лечения – антибиотикотера-
пия, десенсибилизирующая терапия, иммуно-
корректоры, местная терапия. 

За период действия программы обследо-
вано 643 больных из городов и районов Донец-
кой области в возрасте от 10 до 50 лет.  

 По уровню секреторного IgA в слюне 
больных оценивалось функциональное состоя-
ние небных миндалин при хроническом тонзил-
лите. 

Обязательным условием обследования 
было повторное определение содержания в 
слюне секреторной формы IgA после проведен-
ного лечения. Увеличение этого показателя бо-

лее чем на 30% по сравнению с исходным уров-
нем позволяет считать функцию миндалин со-
храненной и рекомендовать консервативные 
методы лечения (В.В. Кищук, 2001).  

Проведенное исследование показало, что 
в 441 (68,5%) случае до начала лечения содер-
жание sIgA в слюне соответствовало нижней 
границе нормы, а у 242 (31,5%) зарегистрирова-
но его снижение на 5-20%. 

После проведенного лечения при повтор-
ном исследовании в 82,6% «прирост» sIgA в 
слюне составил более 30%.  

В результате анализа различных методик 
примененных для проведения курсов консерва-
тивной терапии хронического тонзиллита было 
выявлено, что «прирост» sIgA в слюне не зави-
сел от выбранной методики лечения, а зависит 
от сохраненной функциональной способности 
миндалин.  

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).  

Таким образом, проведение исследования 
sIgA в слюне всем больным с хроническим тон-
зиллитом до начала реабилитационного курса 
терапии и после его окончания необходимо для 
определения угнетения функциональной актив-
ности лимфоидной ткани глотки и является дос-
таточно достоверным и может служить крите-
рием отбора больных для проведения оператив-
ного лечения – тонзилэктомии. 

 
© К.Г. Селезнев, К.А. Хомяков, Е.А. Щетинина, 2009  
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О.Б. СЕМЧУК, В.І. ПОПОВИЧ, В.М. ВАНЧЕНКО, А.Л. СЕМЧУК  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ  
СПЕКТРОГРАМИ ГОЛОСУ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ГОРТАНІ 

 
Даний матеріал є певним узагальненням 

наших досліджень спектру голосу пацієнтів з 
патологією голосового апарату, одним з основ-
них симптомів якої є хрипота. Аналіз захворю-
ваності показує, що дана патологія має тенден-
цію до зростання, частого затяжного перебігу, 
хронізації та рецидивування (Л.А. Заріцький і 
співавт., 1984; Д.І. Заболотний і співавт., 2003). 
Це, в свою чергу, сприяє тривалій втраті праце-
здатності осіб з підвищеним голосовим наван-
таженням (І. Максимов, 1987; Л.Б. Дмитрієв і 
співавт., 1990). Тому для успішного комплекс-
ного лікування даної патології велике значення 
має правильна її діагностика з використанням 
сучасних неінвазивних методів, одним з яких є 
комп’ютерний спектральний аналіз голосу (Д.І. 
Заболотний і співавт., 2003; О.Б. Семчук, 2005).  

Метою досліджень було порівняти зміни 
спектру голосу хворих гострим та хронічним 
гіперпластичним ларингітами, а також раком 
гортані за допомогою комп’ютерного спектра-
льного аналізу голосу, при якому спектр голосу 
визначався за допомогою звукового редактора 
на персональному комп’ютері і фіксувався у 
вигляді графіків, на яких відображена частотно-
амплітудна залежність складових компонентів 
спектру коливань при вимові голосних звуків. 
Контрольну групу склали 38 здорових людей 
(20 чоловіків та 18 жінок). В досліджувані групи 
входили пацієнти з гострим (17 чоловіків та 15 
жінок), хронічним гіперпластичним (21 чоловік 
та 14 жінок) ларингітами, а також раком гортані 
(15 чоловіків), що супроводжувалися хрипотою. 
Всім досліджуваним проводилась непряма ла-
рингоскопія та запис голосу на персональний 
комп’ютер з одночасним оцифровуванням. Для 
дослідження спектру ми використали звуковий 
редактор ADOBE AUDITION 3.0 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 гострим ларингітом знижується 
порівняно з нормальним голосом на 22-38 Гц в 
залежності від різних типів голосів, дещо менше 
зниження при хронічному ларингіті (18-33 Гц), 
найбільше зниження – при раку гортані (до 40 
Гц). Амплітуда основного тону у хворих на гос-

трий ларингіт зменшується на 12-21 дБ, при 
хронічному гіперпластичному ларингіті – на 15-
27 дБ, при раку гортані – до 33-35 дБ. 

2. Кількість обертонів. При гострому ла-
рингіті виявлено зменшення кількості обертонів 
на 4-9 у високочастотній ділянці спектру. При 
хронічному гіперпластичному ларингіті змен-
шення кількості обертонів у високочастотній 
ділянці спектру є більш помітним (на 10-18), 
при раку гортані в більшості випадків відбува-
ється обрив після 2-3 тис. Гц. 

3. Амплітуда обертонів, її співвідношення 
з амплітудою основного тону. Для нормального 
голосу характерним є дещо менша амплітуда 
обертонів у порівнянні з основним тоном. При 
ларингітах спостерігається незначне переважан-
ня амплітуди обертонів над основним тоном (на 
2-5 дБ при гострому, на 5-8 дБ при хронічному), 
хоч сама амплітуда обертонів порівняно з нор-
мальним голосом є дещо нижчою (на 8-12 дБ 
при гострому, на 5-14 дБ при хронічному ларин-
гітах). При раку гортані така різниця посилю-
ється – спостерігається значне зниження амплі-
туди обертонів порівняно з основним тоном (на 
8-15 дБ), а в порівнянні з нормальним голосом є 
дещо нижчою (на 8-12 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 хворих ларин-
гітами проявляється зниження усіх формант, в 
результаті чого голос втрачає нормальні якості, 
та підвищення рівня базисної лінії на 22-30 дБ 
при гострому та на 25-35 дБ при хронічному 
гіперпластичному ларингітах. У хворих на рак 
гортані проявляється значне згладження та іноді 
зникнення співацьких формант, базисна лінія 
підвищується на 28-40 дБ (різко збільшується 
частка шумового компоненту в голосі). 

5. Високо- (понад 4 кГц) та низькочастот-
ний (менше за 100 Гц) діапазони. При ларингі-
тах спостерігається підвищення базисної лінії 
(на 15-20 дБ при гострому, на 18-25 дБ при хро-
нічному), більша кількість (4 – 8 при гострому, 5 
– 9 при хронічному) та амплітуда (на 15-20 дБ 
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при гострому, на 13 – 18 дБ при хронічному) 
піків звукової енергії у високочастотному діапа-
зоні, в низькочастотному діапазоні в обох дослі-
джуваних груп пацієнтів підвищується базисна 
лінія (на 5-11 дБ) та з’являються поодинокі не-
великі (3-7 дБ) піки звукової енергії. При раку 
гортані всі перераховані тенденції посилюють-
ся. 

Таким чином, порівняльне дослідження 
спектру голосу при патології гортані виявляє 
характерні закономірності зміни показників 
спектрограми, за якими можна розрізнити дану 

патологію голосового апарату. Очевидно, що 
така різниця показників спектрограми відобра-
жає відмінності механічних властивостей 
м’яких тканин гортані при гострому та хроніч-
ному гіперпластичному ларингітах, а особливо 
при раку гортані (різкий обрив кількості обер-
тонів). Визначення змін спектру голосу при да-
ній патології дозволяє провадити її детальнішу 
диференціальну діагностику та здатне допомог-
ти в ранній діагностиці передракових станів го-
ртані, яким є, зокрема, хронічний гіперпластич-
ний ларингіт. 

 
© О.Б. Семчук, В.І. Попович, В.М. Ванченко, А.Л. Семчук, 2009 
 
 
 
 
 

Е.И. СЕНКУ, И.И. АБАБИЙ, Р.Г. ЕШАНУ, А.Д. ПАНФИЛ  
(КИШИНЕВ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ В ЛЕЧЕНИИ ОТОМИКОЗОВ 
 

В настоящее время во всем мире отмеча-
ется увеличение числа заболеваний, вызывае-
мых условно-патогенными грибами. Заболевае-
мость отомикозом встречается 9-10% случаев от 
общего числа больных, которые обращаются к 
врачу с наружным отитом (1). В мире заболе-
ваемость отомикозом варьирует в зависимости 
от географии, от секреции серных желез, от фи-
зиологической десквамации эпителия наружно-
го слухового прохода, от механизмов предрас-
полагающих факторов больных с сахарным диа-
бетом и дистрофии печени, иммунодефицитны-
ми состояниями и др. заболеваниями, а также в 
зависимости от применения современных 
средств терапии (антибиотики, кортикостерои-
ды, цитостатики), загрязнением окружающей 
среды, повышением радиационного фона и дру-
гими факторами, ослабляющими защитные си-
лы организма. Среди них особое место занимает 
поражение грибами Aspergillus и Саndida. Необ-
ходимо отметить что отомикозы остаются вызо-
вом в равной степени не только для врачей но и 
для больных и это связано не только с продол-
жительностью лечения но и частными рециди-
вами данного заболевания. Недостаточное зна-
комство врачей с различными проявлениями 
микотической патологии уха приводит к позд-
нему диагностированию и неправильному лече-
нию отомикозов.Микотическим процессом по-
ражается не только наружное, но и среднее ухо, 
а также послеоперационные полости. Недоста-
точное знакомство врачей с различными прояв-
лениями микотической патологии уха приводит 

к позднему диагностированию и неправильному 
лечению отомикозов. Необходимо отметить, что 
отомикозы остаются вызовом в равной степени 
не только для врачей но и для больных и это 
связано не только с продолжительностью лече-
ния но и частными рецидивами данного заболе-
вания. Особенно недооценивается роль грибко-
вой флоры при патологии среднего уха, по-
скольку многие годы существовала научная кон-
цепция, что отомикоз – заболевание только на-
ружного уха. Спецификой отомикозов является 
также смешанная инфекция, чаще сочетаются 
поражение грибами Aspergillus и Саndida. Ми-
котические поражения уха часто осложняется 
вторичной инфекцией и сопровождается прояв-
лениями воспаления, поэтому при выборе пре-
парата необходимо учитывать для лечения ото-
микоза данный процесс. 

Медикаментозная терапия отомикозов 
представляет известные трудности и не всегда 
бывает достаточно эффективной. Это связано в 
первую очередь со спецификой инфекционного 
процесса, поскольку условно патогенные грибы 
рода Aspergillus и Саndida вызывают заболевание 
только при определенных предрасполагающих 
факторах. Следует учитывать роль аллергии в 
патогенезе заболевания, поскольку грибы рода 
Aspergillus и Саndida обладают выраженными 
аллергенными свойствами, и одновременно с 
противогрибковой проводить гипо-, десенсиби-
лизирующую терапию. При общей терапии ото-
микозов наиболее часто применяются системные 
противогрибковые препараты: kandizol, 
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flukonazol, funit и др. При топической терапии 
применяются препараты на основе азольных со-
единений (клотримазол, миконазол), спиртовой 
раствор хинозола, суспензия пимафуцина и др.  

Под нашим наблюдением находились 72 
больных с микотическим поражением уха: из 
них 32 женщин и 40 мужчин в возрасте от 18 до 
86 лет, г-45 (62,5%), а с-27 (37,5%). Возбудите-
лями заболевания были грибы рода Aspergillus 
niger (21,94%), Aspergillus flavus (12,38%), 
Aspergillus fumigatus (10,46%), Aspergillus spp. 
(14,65%) и рода Саndida albicans (28,44%), 
Саndida spp. (12,13%). Длительность заболева-
ния составляла от 2 недель до 15 лет. Из 72 бо-
льных 47 (65,27%) страдали грибковым наруж-
ным отитом, 14 (19,44%) – грибковым наруж-
ным отитом в сочетании с грибковым средним 
отитом, 11 (15,29%) – грибковыми поражениями 
послеоперационных ушных полостей. У 8 
(11,11%) больных с отомикозом наблюдался 
двухсторонний процесс. Сочетанное поражение 
грибами Aspergillus и Саndida с бактериальной 
инфекции выявлено у19 (26,38%) больных. Ос-
новные жалобы при микотических наружных 
отитах – жидкие выделения из уха (при канди-
дозе), образование корочек, пробок в наружном 
слуховом проходе (при аспергиллезе), зуд, боль, 
заложенность уха. Некоторые больные в острой 
стадии жаловались на головную боль, повы-
шенную чувствительность ушной раковины и 
заушной области. При микотических наружных 
отитах в сочетании с грибковым средним оти-
том и при отомикозах послеоперационных по-
лостей больные жаловались на понижение слу-
ха, ушные выделения, периодический зуд, зало-
женность уха, иногда локальная головная боль 
на стороне больного уха и головокружение. Об-

ъективным клиническим признаком при всех 
формах отомикоза было наличие специфическо-
го отделяемого, цвет и консистенция которого 
зависело от вида гриба - возбудителя заболева-
ния. Лечение: после тщательного туалета на-
ружного в ухо вкладывали турунды, смоченные 
раствором экзодерила в течение 8-10 мин, 2 раза 
в день, a на ночь вкладывали турунды пропи-
танные мазью экзодерила. Одновременно боль-
ным назначалось антигистаминные средства. 
Продолжительность лечения 7 дней в стациона-
ре и 7 дней в амбулаторных условиях. В резуль-
тате топической терапии раствором и мазью 
экзодерила полное излечение, подтвержденное 
микологическими и клиническими исследова-
ниями, было достигнуто у 84,1% пациентов. 
При этом наиболее эффективный результат был 
получен в группе больных с микотическим на-
ружным отитом (96,8% случаев). В период ле-
чения экзодерилом не было отмечено каких-
либо побочных реакций. 

Выводы 
При проведении целенаправленного лече-

ния больных с отомикозом необходимо учиты-
вать сочетанное поражение грибами Aspergillus 
и Саndida с бактериальной инфекцией, которое 
может существенно осложнить течение заболе-
вания 

Выраженная фунгицидная и противовос-
палительная активность экзодерила обусловила 
возможность успешной терапии отомикоза при 
топическом лечении.  

Бактерицидное действие экзодерила в от-
ношении грамположительных и грамотрица-
тельных микроорганизмов способствует уско-
рению излечивания больных и предупреждению 
осложнений грибковой инфекции. 
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CИСТЕМНАЯ И ТОПИЧЕСКАЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
НАРУЖНЫХ ОТИТОВ  

 

Консервативная терапия больных с наруж-
ными диффузными отитами представляет опреде-
ленные трудности, так как за последние годы су-
щественно изменился характер микробной флоры, 
вызывающей «ушное» воспаление. С момента 
появления антибиотиков отмечается постоянный 
рост резистентности Staphylococcus aureus к раз-

нообразным антимикробным препаратам, приме-
няемым в клинической практике. Основную эпи-
демиологическую и клиническую проблему пред-
ставляют метициллин-резистентные штаммы 
(MRSA), которые устойчивы не только ко всем β-
лактамным антибиотикам, но и ко многим другим 
группам антибиотиков.  
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Особой проблемой является терапия по-
верхностных стафилококковых инфекций, в том 
числе инфекций наружного уха. Это связано с 
относительно небольшим количеством препара-
тов, доступных для местного применения, а к 
большинству из них часто встречается рези-
стентность, особенно у MRSA. Для местного 
лечения воспалительных заболеваний наружно-
го уха в последние годы предложен широкий 
арсенал лекарственных средств, однако их эф-
фективность оставляет желать лучшего. Возни-
кает необходимость поиска новых, более эф-
фективных лекарственных веществ для топиче-
ского лечения больных наружными отитами. 
При этом важным условием для топического 
применения такого антибиотика является низкая 
системная усвояемость, обладание высокой ан-
тимикробной активностью и отсутствие влияния 
на нормальную микрофлору кожи. Таким анти-
биотиком является мупироцин, который облада-
ет уникальным механизмом действия и не имеет 
перекрестной резистентности с другими груп-
пами антибиотиков, его использование не может 
привести к развитию резистентности к препара-
там, применяемым для лечения системных ста-
филококковых инфекций. Фактически все дру-
гие антибактериальные препараты используют-
ся системно и топически, за исключением му-
пироцина. Согласно рекомендациям Sanford 
Guide of Antimicrobial Therapy, единственным 
препаратом первого выбора для таких больных 
является мупироцин. Антибактериальное дейст-
вие мупироцина заключается в нарушении син-
теза РНК и белков в клетках бактерий. В на-
стоящее время в клинической практике не при-
меняется ни один препарат с подобным меха-
низмом действия, что исключает возможность 
перекрестной резистентности между мупироци-
ном и другими группами антибиотиков. Мупи-
роцин обладает высокой активностью in vitro в 
отношении стафилококков, в том числе мети-
циллинрезистентных штаммов. Важная особен-
ность антимикробного спектра мупироцина - 
низкая активность in vitro против представите-
лей нормальной микрофлоры кожи. Нами про-
анализированы результаты топического лечения 
больных воспалительными заболеваниями на-
ружного уха с применением бактробана, содер-
жащий мупироцин. Проведено лечение 42 боль-
ным (27 мужчин и 15 женщин в возрасте от 17 
до 86 лет) с острым наружным диффузным оти-

том. У 7 больных наблюдался острый двухсто-
ронний наружный диффузный отит. Всем паци-
ентам при поступлении в клинику проводилось 
полное клиническое обследование, которое со-
стояло из сбора анамнеза заболевания, анализа 
жалоб, эндоскопического исследования ЛОР-
органов, оценки слуховой функции. Исследова-
ли отделяемое из уха на микрофлору и антибио-
тикограмму. Анализ результатов исследований 
показал преобладание среди выделенной мик-
робной флоры Staphylococcus aureus (74,7%). 
Анализ чувствительности выделенных микроор-
ганизмов к различным антибактериальным пре-
паратам показал, что в 83% случаев штаммы 
микроорганизмов оказались устойчивыми к 
производным пенициллина, в 69% - к аминогли-
козидам, в 51% - к цефазолину. Pseudomonas 
aeruginosa в 16 случаях был нечувствителен к 
основному набору антимикробных препаратов. 
Методика лечения была следующей: после по-
ступления в клинику всем пациентам проводи-
лось однократно заушная блокада с sol. Fortum 1 
mln. + sol. Dexametazoni 4mg. (1,0 ml) + sol. 
Lidocaini 1%-5,0 ml., также ежедневно после 
предварительного «сухого» туалета уха в на-
ружный слуховой проход вводилось турунды 
пропитанные мазью бактробана. Одновременно 
больным назначалось нестероидные и антигис-
таминные средства. Результаты: все больные на 
2-е сутки от начала лечения отмечали уменьше-
ние боли и заложенности в ухе. Объективно 
имела место активная регрессия воспаления, 
уменьшение инфильтрации и гиперемии кожи 
наружного слухового прохода. На 4-е сутки 
боль в ухе практически не беспокоила, все па-
циенты отмечали прекращение выделений. Ото-
скопически определялась легкая пастозность 
кожи наружного слухового прохода, практиче-
ски полностью визуализировалась барабанная 
перепонка. В дальнейшем, на 5-6-е сутки, во 
всех случаях наблюдалось исчезновение сим-
птомов ушного воспаления с нормализацией 
отоскопической картины и слуховой функции. 
При использовании препарата каких-либо по-
бочных эффектов и аллергических реакций мы 
не наблюдали. Таким образом, препарат бак-
тробан является эффективным средством для 
местного лечения больных с острым наружным 
диффузным отитом, позволяет купировать сим-
птомы ушного воспаления и способствует стой-
кой санации очага гнойной инфекции. 
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В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, А.В. ГОЛОВКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О ГОНОКОККОВОМ ФАРИНГИТЕ 
 

Несмотря на достигнутый успех в изуче-
нии этиопатогенетических факторов, способст-
вующих развитию фарингитов, по-прежнему 
остаются некоторые вопросы, требующие сво-
его дальнейшего разрешения. 

Известно, что в развитии фарингитов не-
маловажное значение имеют определённые на-
рушения общей и местной реактивности орга-
низма, связанные как с воздействием неблаго-
приятных факторов внешней среды, так и, что 
не менее значимо, патологией внутренних орга-
нов и функционального состояния всего орга-
низма. 

Вторичным заболеванием фарингит мо-
жет быть при распространении воспалительного 
процесса на слизистую оболочку глотки со сто-
роны полости носа и околоносовых пазух, ин-
фицирования со стороны полости рта. Кроме 
того, слизистая оболочка глотки претерпевает 
изменения при нарушении обмена веществ, рас-
стройствах эндокринной системы, в связи с ги-
некологическими заболеваниями.  

Известно, фарингит – воспаление слизи-
стой оболочки глотки вирусного, реже бактери-
ального происхождения. Наиболее частой при-
чиной его возникновения является β-
гемолитический стрептококк А (Str. Pyogenes). 
В некоторых отдельных случаях – может быть 
вызван другими бактериальными возбудителя-
ми, в том числе и Neisseria gonorrhoeae (Д.И. 
Заболотный, С.Э. Яремчук, 2002; Р.С. Козлов, 
А.В. Веселов, 2008). 

Вместе с тем, в оториноларингологиче-
ской литературе практически не уделяется вни-
мания гонококковому поражению ротоглотки, 
хотя известны и опубликованы случаи гонокок-
кового стоматита, тонзиллита и фарингита (Van 
Overbeck I.M., 1976). 

Орофарингеальная гонорея в виде от-
дельных случаев была описана еще в XIX веке. 
Приоритет в описании гонококкового фаринги-
та принадлежит Allison, Witlin (1944), но ее сис-
тематическое изучение началось с 70-х годов 
(Кривошеев Б.Н. и др., 1979; Jensen, 1973; 
Parlser, 1972; Klonsia, Tanovitz, 1979, и др.). В 
последнее время, по данным ВОЗ (2005), ин-
фекция полости рта и глотки встречается при-
близительно у 7% больных гонореей гетеросек-
суальных мужчин, у 12,5 % больных женщин и 
у 25% больных гомосексуалистов как следствие 
орогенитальных контактов. По данным Willmatt 
(1974), в Дании гонококковые фарингиты диаг-
ностировались у 6,3-9% больных гонореей, в 

Норвегии – у 5-11%, в США – у 4,7-6%, причем 
у женщин гонорея этой локализации наблюда-
ется чаще, чем у мужчин. 

В повседневной жизни гонококковая ин-
фекция чаще всего является результатом прямо-
го контакта с инфицированной областью. При 
этом ЛОР – специалисты могут наблюдать ри-
ниты, гингивиты, стоматиты, тонзиллиты, фа-
рингиты, язвы языка, паротиты, артриты височ-
но-челюстного сустава гонококковой этиологии 
(Becker, Wernicke, 1974). По данным этих авто-
ров из всех описанных известных случаев гоно-
коккового фарингита женщин было 73%, муж-
чин – 27%. У 64% этих больных заболевание 
протекало асимптоматично, а гонококки обна-
руживались в полости рта обычно у пациентов с 
клиническими проявлениями венерического 
заболевания. Чаще всего это наблюдается у лиц, 
практикующих орогенитальные контакты, но не 
исключается распространение инфекции путём 
метастазирования.  

Приводим собственное наблюдение гоно-
коккового фарингита. Женщина 21 года, на-
правленная на консультацию врачом – дермато-
венерологом, предъявляла жалобы на чувство 
дискомфорта и болезненность при глотании на 
протяжении 5 дней. Из анамнеза известно, что 
второй день находится на лечении в вендиспан-
сере повторно по поводу гонореи. Первый раз 
лечение проводилось 6,5 месяцев назад (снята с 
учёта по выздоровлению). Диагноз заболевания 
и состояние выздоровления были подтверждены 
данными лабораторных исследований. В 10-
летнем возрасте произведена тонзиллэктомия. В 
процессе ЛОР-осмотра обнаружено следующее. 
Слизистая оболочка глотки гиперемирована, 
местами покрыта экссудатом с жёлто-зелёным 
оттенком. Миндаликовые ниши рубцово изме-
нены. На мягком нёбе и маленьком язычке от-
чётливо определяются пустулы с эритематоз-
ным и отёчным основанием. Слизистая полости 
рта и глотки покрыта множеством мелких пу-
зырьков. Другие ЛОР-органы без видимых па-
тологических изменений. Температурная реак-
ция отсутствовала. Учитывая данные орофарин-
госкопии и анамнеза для подтверждения специ-
фического характера заболевания взят мазок со 
слизистой оболочки глотки и направлен для ис-
следования. 

Дополнительно к назначенному специали-
стами лечению (цефтриаксон по 1,0 в/м × 2 раза в 
сутки, метронидазол по 0,25×4 раза в сутки на 
протяжении 5 дней) рекомендовано полоскание 
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ротоглотки раствором Октенисепта (в разведении 
1:2) 3 раза в день в течение 7-10 дней. 

Диагноз специфического поражения глот-
ки был подтверждён данными лабораторного 
исследования. Проведенный курс лечения при-
вел к исчезновению симптомов и клинических 
признаков заболевания, что подтверждено и 
данными спец. исследований. 

Данный клинический случай, на наш 
взгляд, представляет интерес в связи с тем, что 

для распознавания специфического характера 
заболевания при наличии вышеуказанных про-
явлений в ротоглотке необходимо: а) более тща-
тельное обследование больных; б) проводить 
консультации со смежными специалистами; в) 
учитывать, что данная локализация гонококко-
вой инфекции в может встречаться чаще, чем 
диагностируется, т.к. в большинстве случаев 
имеет место латентное и ассимптомное течение 
болезни. 

 
© В.В. Скоробогатый, А.В. Головкин, 2009  
 
 
 
 
 

В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, А.А. ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

К ЛЕЧЕНИЮ ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА И ГЛОТКИ ГРИБАМИ РОДА CANDIDA 
 

Проблема лечения кандидозного пораже-
ния полости рта и глотки приобретает всё боль-
шее значение в связи с резким возрастанием их 
частоты. 

Литературные данные свидетельствуют, 
что в структуре воспалительных заболеваний 
слизистой оболочки глотки у 25-50% пациентов 
этиологическая роль принадлежит микромице-
там, в подавляющем большинстве случаев гри-
бам рода Candida (И. С. Зарицкая и соавт., 2005; 
Д. И. Заболотный и соавт., 2007 и др.). При этом 
инфицирование происходит лишь в результате 
изменений как специфических, так и неспеци-
фических реакций организма, которые претер-
певают нарушения при хронических заболева-
ниях, иммунодефицитных состояниях, гормо-
нальной и обменной патологии, бесконтрольной 
антибиотикотерапии и др. (G. Nishioka at al., 
1987; Н. А. Белякова и соавт., 1999). 

В подобных случаях особую значимость 
приобретают своевременная диагностика и про-
ведение адекватного лечения. Обусловлено это 
тем, что продолжающееся грибковое воспаление 
может вызвать генерализацию процесса. Поэто-
му, дальнейшая оптимизация методов лечения 
больных с данной патологией, несмотря на су-
ществующие различные способы терапии оро-
фарингиальных микозов, остаётся актуальной 
задачей в отоларингологии и до настоящего 
времени. 

Нами проведено обследование и лечение 
15 больных, у которых при микроскопии  соско-
бов из полости рта и глотки были выявлены 
грибы рода Candida. Из них у 9 пациентов обна-
ружена смешанная грибково-бактериальная 
флора, а у 6 – только грибковая. 

Основными жалобами у данной группы 
больных были чувство першения, сухости и 
жжения в полости рта и глотки, периодически 
возникающие жгучие боли в языке и нестерпи-
мый зуд в глотке. Клинические проявления бы-
ли характерными для данного заболевания: ги-
перемия слизистой оболочки глотки, наличие на 
ней фибринозного налёта белого цвета, а у 3 
больных – с серым оттенком, локализованного 
на языке. 

Для лечения больных с данной патологи-
ей и локализацией процесса, учитывая наличие 
смешанной бактериально-грибковой флоры, 
использовались два медикаментозных препарата 
перорального применения, обладающих широ-
ким спектром антисептического действия не 
только на большинство бактерий, вирусов, но и 
высокой антимикотической активностью, а 
именно: Стоматидин («Вosnalijeк»), Октенисепт 
(«Schülke & Mayr»). 

Схема лечения включала полоскание по-
лости рта и глотки через 30 мин. после еды 
Стоматидином в разведении 1:2 в течение 30 
сек. 3 раза в день. Курс лечения 10 дней. Затем, 
через 5-10 мин. после акта полоскания, слизи-
стая полости рта и глотки орошается неразве-
дённым Октенисептом (3 раза в день) на протя-
жении 7 дней. Повторные исследования, прово-
димые после окончания лечения, показали от-
сутствие грибковой флоры в полости рта и глот-
ки у наблюдаемых больных. 

При наблюдении за пациентами в течение 
3 месяцев рецидив заболевания не отмечен. 

Таким образом, сочетанное применение 
антимикотических препаратов Стоматидин и 
Октенисепт в лечении поражения ротоглотки 
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грибковой флорой, в том числе и смешанной 
грибково-бактериальной, является эффектив-

ным, удобным и безопасным для использования 
в ЛОР-практике. 

 
© В.В. Скоробогатый, А.А. Гусакова, 2009  
 
 
 
 
 

А.О. СКОРОХОДА, Л.А. МИРОНЯК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНА МРТ ТА КТ ДІАГНОСТИКА ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ВУХА 
 

Рання діагностика та своєчасне лікування 
пацієнтів із злоякісними новоутворами вуха є 
актуальними питаннями сучасної оторинолари-
нгології. Перші симптоми раку майже не відріз-
няються від проявів загострення хронічного за-
палення, що ускладнює їх ранню діагностику. 
Частота раку вуха у вушній раковині складає 
80%, у зовнішньому слуховому проході – у 15% 
та середньому вусі – у 5%. Серед злоякісних 
пухлин переважає плоскоклітинний рак – 86%, 
базаліома - 8%, меланома та аденокарцинома – 
по 2%, рабдоміосаркома и веретеноклітинна 
саркома – по 1%. Правильний вибір діагностич-
ного методу обумовлює подальшу тактику ве-
дення та результати лікування пацієнтів. Тісний 
зв’язок між анатомічними структурами вуха є 
найбільш частою причиною переходу патологі-
чного процесу з однієї ділянки вуха на іншу. 
Участь скроневої кістки у формуванні середньої 
та задньої черепної ямок потребує оцінки від-
ношення новоутворів щодо головного мозку.  

Матеріали та методи. Було проаналізо-
вано дані обстежень 12 пацієнтів (9 – плоскоклі-
тинний рак, 1 – злоякісна церумінома, 2 – раб-
доміосаркома). Вік 10 пацієнтів був старше 60 
років, рабдоміосаркома виявлена у 2 дітей. Па-
цієнтам виконувалась МРТ на апараті Magnetom 
Vision Plus (Siemens, Germany) з індукцією маг-
нітного поля 1,5 Т в стандартних послідовнос-
тях з товщиною зрізів 3 мм та з в/в введенням 
контрастного препарату. СКТ скроневих кісток 
проведена на апараті Somatom Plus 4 (Siemens, 
Germany) та LightSpeed VCT (GE) з товщиною 
томографічного зрізу 1 мм та 0,625мм. Перебіг 
захворювання супроводжувався хронічною гно-
єтечею з вуха, оталгією з погіршенням слуху, 
дисфункцією лицевого нерву, симптомами ура-
ження мозкових оболонок.  

Результати. Незважаючи на низьку спе-
цифічність щодо визначення гістологічної будо-
ви пухлини, основними завданнями КТ та МРТ 

були визначення розповсюдженості процесу та 
ураження навколишніх структур. У 3 випадках 
пухлини були розташовані в межах хрящової 
частини ЗСП, на КТ ознак деструкції в зовніш-
ньому слуховому проході, соскоподібному па-
ростку не відзначалося. У 9 пацієнтів пухлини 
займали проекцію ЗСП та барабанної порожни-
ни у вигляді додаткового об’ємного утвору ін-
фільтративного характеру росту, що характери-
зувалися гіперінтенсивним МР сигналом на Т2 
ЗЗ з пригніченням МР сигналу від жиру та гіпо-
інтенсивним МР сигналом на Т1 ЗЗ. За даними 
КТ були діагностовано деструктивні зміни у 
скроневій кістці, що є важливим діагностичним 
критерієм злоякісності процесу. МРТ з контрас-
туванням дозволило чітко визначити розміри, 
характер та розповсюдженість процесу, діагнос-
тувати ураження мозкових оболонок, що спо-
стерігалося в 4 випадках у вигляді патологічно-
го накопичення контрастного препарату остан-
німи. У 5 пацієнтів мало місце розповсюдження 
процесу епідурально в порожнину черепа, за-
ймаючи проекцію середньої черепної ями. У 4 
пацієнтів виявлено інфільтрацію процесом на-
вколовушної слинної залози. При оцінці МР 
томограм зверталась увага на стан регіонарних 
лімфатичних вузлів шиї: у 2 пацієнтів виявлено 
метастатичне ураження нижніх лімфатичних 
вузлів на боці локалізації первинного патологіч-
ного процесу.  

Висновки.  
Комплексне застосування методів МРТ з 

в/в введенням контрастного препарату та СКТ є 
оптимальним в діагностиці злоякісних пухлин 
вуха. СКТ володіє високою інформативністю у 
визначенні кісткових змін, а МРТ з внутрішньо-
венним контрастуванням необхідне для оцінки 
істинних розмірів та розповсюдженості уражен-
ня, виявлення інтракраніального поширення 
пухлини та метастазування у регіонарні лімфа-
тичні вузли. 

 
© А.О. Скорохода, Л.А. Мироняк, 2009  
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Ю.А.СУШКО, О.Н.БОРИСЕНКО, И.А.СРЕБНЯК, Е.Е.ПРОКОПЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПО ДАННЫМ ОТДЕЛА 
МИКРОХИРУРГИИ УХА И ОТОНЕЙРОХИРУРГИИ ГУ «ИНСТИТУТ 

ОТОЛАРИНГОЛОГИИ ИМ. ПРОФ. А.И. КОЛОМИЙЧЕНКО АМН УКРАИНЫ» 
 

Единственным радикальным методом 
реабилитации пациентов с сенсоневральной 
глухотой является кохлеарная имплантация. 
Приоритетными направлениями в проведении 
такой сложной реабилитации являются пра-
вильный отбор кандидатов, срок проведения 
операции – время с момента потери слуха и 
проведения операции должно быть сведено до 
минимума (по принципу, чем раньше, тем луч-
ше), техническая база, профессионализм и про-
должительность самого оперативного вмеша-
тельства, высокая квалификация инженеров-
акустиков, тестирующих имплантированное 
устройство и настраивающих речевой процессор 
в процессе занятий, специализированная после-
операционная реабилитация сертифицирован-
ными сурдопедагогами по разработанной про-
грамме обучения пациентов, перенесших кохле-
арную имплантацию. 

В отделении микрохирургии уха и ото-
нейрохирургии произведено 91 операций кохле-
арной имплантации в возрасте пациентов от 12 
месяцев до 64 лет. Причинами возникновения 
сенсоневральной глухоты в 4 случаев была че-
репно-мозговая травма, в 2 случаях менингоэн-
цефалит, поствакцинальная реакция – у 7 паци-
ентов, прием ототоксических антибиотиков – в 
13 случаях, внутриутробная цитомегаловирус-
ная инфекция – у 6 пациентов, патология бере-
менности и родов – в 15 случаях, аутоиммунный 
процесс – в 1 случае, синдром Ушера – в 2 слу-
чаях, врожденная аномалия развития внутренне-
го уха – у 10 пациентов, врожденная сенсонев-
ральная глухота невыясненной этиологии – в 34 
случаях. В 10 случаях (1991) применялись одно-
канальные системы фирмы MED-El (Австрия), в 
7 случаях применялась кохлеарная система 
«Combi 40 +» фирмы MED-El (Австрия), в 1 
случае – кохлеарная система «Pulsar» MED-El 
(Австрия), у 44 пациентов операция выполня-
лась с применением кохлеарной системы 
«Nucleus 24 RST» фирмы Cochlear (Австралия), 
«Nucleus CI 11-11» фирмы Cochlear (Австралия) 
– в 1 случае, «Nucleus 24 RS Contour Advance» - 
у 28 пациентов. У одного пациента произведена 
отсроченная билатеральная кохлеарная имплан-
тация. Продолжительность оперативного вме-
шательства составляло 1-3 часа, в зависимости 

от анатомических условий (аномалии развития, 
последствия переломов височной кости и осно-
вания черепа, оссификация улитки). Так кохле-
арная имплантация была произведена 10 паци-
ентам з врожденными аномалиями развития. Из 
них: у 3 – с аномалией Мондини, у 2 – с частич-
ной оссификацией улитки, у 1 с полной оссифи-
кацией улитки, у 1 с двусторонней аплазией 
ПКК, у 1 с фистулой лабиринта, у 1 с кранио-
стенозом и у 1 с билатеральным стенозом ВСП.  

Интраоперационных осложнений и ос-
ложнений в раннем послеоперационном перио-
де отмечено не было. Активация кохлеарного 
импланта в подключением речевого процессора 
производилось в сроки 3-4 недели после прове-
денной операции. Послеоперацонная реабили-
тация производится в индивидуальном порядке 
в специализированных реабилитационных цен-
трах по развитию слуха и речи. Из пациентов, 
потеря слуха которых произошла в долингваль-
ном периоде интеграция в среду нормально 
слышащих с посещением общеобразовательных 
детских дошкольных и школьных учреждений 
наблюдается в 38 случаях (время после актива-
ции импланта составляет 16-46 месяцев), по ин-
дивидуальной программе реабилитации с целью 
интеграции в среду нормально слышащих обу-
чается 32 пациента (временной интервал после 
активации импланта составляет 2-24 месяца), 2 
пациента посещают детское дошкольное заве-
дение для слабослышащих детей, в 1 случае – 
ребенок обучается в школе для глухих детей. Из 
18 пациентов, сенсоневральная глухота у кото-
рых возникла в постлингвальном периоде, все 
пациенты полностью интегрированы в среду 
нормально слышащих. 

Основная цель кохлеарной имплантации – 
максимальная интеграция прооперированных 
пациентов в среду нормально слышащих людей. 
Только высокая квалификация специалистов на 
различных этапах подготовки к оперативному 
вмешательству, его осуществление и реабили-
тация наряду с интеллектуальным потенциалом 
пациента и адекватной мотивацией и готовно-
стью его самого и членов его семьи (прежде 
всего у детского контингента) принимать актив-
ное участие в процессах обучения позволит до-
биться положительных результатов. 

 
© Ю.А.Сушко, О.Н.Борисенко, И.А.Сребняк, Е.Е.Прокопенко, 2009  
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Ю.А. СУШКО, О.Н. БОРИСЕНКО, И.А. СРЕБНЯК, А.И. КИЗИМ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНГИБИТОРА ПРОТЕИНАЗ НА 
ЭНЗИМАТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ХОЛЕСТЕАТОМЫ СРЕДНЕГО УХА 

(ИССЛЕДОВАНИЕ IN VITRO) 
 

Основным субстратом патологического 
процесса при холестеатоме среднего уха являет-
ся разрушение подлежащей костной ткани. Ос-
новными теориями резорбтивных изменений 
кости являются: механическая теория или тео-
рия разрушения от давления содержимого холе-
стеатомного мешка (Michaels, 1979); теория 
специфического иммунного ответа подлежащей 
грануляционной ткани (Gants, 1979; Broekaert, 
1992) и теория энзиматического остеолизиса 
(Broekaert, 1992; Moriyama, 1987; Diven, 1988; 
Avidano, 1998; Banerjee, 2001), которая имеет 
самое большое число сторонников в настоящее 
время. Суть теории энзиматического остеолизи-
са заключается в разрушении ферментами, вы-
рабатываемыми матриксом и периматриксом 
холестеатомы, подлежащей костной ткани и 
костных структур в пределах височной кости. 

Объектом исследования явились больные 
хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) 
– основная группа (n=30), а предметом исследо-
вания – экссудат из барабанной полости паци-
ентов, холестеатомный матрикс и периматрикс, 
изымаемый интраоперационно и фрагменты 
подлежащей костной ткани височной кости и 
слизистой оболочки среднего уха. Контрольную 
группу составили 10 пациентов с нехолестеа-
томной формой ХГСО, у которых проводили 
исследование экссудата из барабанной полости 
и интраоперационного материала – слизистой 
оболочки и подлежащей костной ткани. В ходе 
первого этапа исследования изучали активность 
каликреина и эластазы в холестеатомном мат-
риксе, периматриксе, слизистой оболочке сред-
него уха и подлежащей костной ткани, а также 
активность этих ферментов в отделяемом из 
среднего уха. По результатам наших исследова-
ний определялась высокая активность каллик-
реина в экссудате из среднего уха, холестеатом-
ном матриксе, периматриксе, подлежащей кост-
ной ткани и высокая активность эластазы в экс-
судате из уха, периматриксе и подлежащей кос-

ти у пациентов основной группы, в несколько 
десятков раз превышающей таковую в кон-
трольной группе. 

Агрессивность холестеатомы определяет-
ся энзиматической активностью с деструкцией 
подлежащей костной ткани, усиленной проли-
ферацией эпителаиальных клеток и их некон-
тролируемой миграцией. Вторым этапом на-
стоящего исследования явилось изучение фак-
торов, угнетающих активность холестеатомы в 
условиях in vitro и оценить возможность их 
применения в качестве дополнительного лече-
ния в комплексном лечении холестеатомы с це-
лью снижения риска возникновения вторичной 
рецидивной и резидуальной холестеатомы.  

Инактивирующее влияние протеолитиче-
ского ингибитора протеиназ – апротинина оце-
нивали по степени торможения им активности 
протеиназ в исследованиях in vitro. Активность 
ферментов вычисляли с помощью калибровоч-
ного графика. За 100 % принимали исходную 
активность протеиназ. В результате проведен-
ных исследований выявлено дозозависимое уг-
нетение активности каликреина и эластазы экс-
судата из уха пациентов и оно было более вы-
раженным по отношению к калликреину. Оста-
точная активность калликреина под действием 
100 АТро апротинина составила 18%, а эластазы 
– 35%. Под действием 100 АТро апротинина 
активность калликреина холестеатомного мат-
рикса составила 4%, а калликреин в костной 
ткани инактивировался полностью. 

Полученные данные позволяют использо-
вать полифункциональный ингибитор протео-
литических ферментов – апротинии в комплекс-
ном лечении пациентов с ХГСО, осложненном 
холестеатомой с целью снижения риска разви-
тия вторичной резидуальной холестеатомы. 
Особый интерес в таком подходе в лечении 
должен представлять при санации распростра-
ненной диффузной холестеатомы, а также при 
санации «темных» мест височной кости. 

 
© Ю.А. Сушко, О.Н. Борисенко, И.А. Сребняк, А.И. Кизим, 2009  
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И.К.ТАГУНОВА, С.М.ПУХЛИК, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА 
 

Вазомоторный ринит – распространённое 
заболевание, характеризующееся затруднением 
носового дыхания, чувством «переливания» в 
носу, выделениями из носа, неадекватной реак-
цией слизистой оболочки носа на обычные фи-
зиологические раздражители. Применение для 
улучшения носового дыхания деконгестантов, 
имеет свои негативные последствия. Для норма-
лизации носового дыхания у 30 пациентов, в 
возрасте 16-35 лет, применяли комплекс физио-
терапевтических процедур. С целью воздейст-
вия на возбудимые структуры, содержащие в 
своей стенке гладкомышечные элементы, при-
менена электростимуляция тканей полости носа 
– лечебное применение импульсных токов, по-
зволяющих осуществить возбуждение нервных 
двигательных проводников и пассивное сокра-
щение иннервируемых ими мышц, расширение 
периферических сосудов, активацию кровотока. 
Присутствие в стимулируемой зоне вегетатив-
ных проводников, усиливает трофические 

функции тканей. В комплекс лечения включено 
применение транскраниальной электроанальге-
зии, приводящей к нормализации системной 
гемодинамики, стабилизации процессов цен-
тральной регуляции кровообращения,  

С целью регуляции вегетативного тонуса 
путем стимуляции симпатического отдела веге-
тативной нервной системы, создавалась искус-
ственно вызванная гиперкапния путем приме-
нения «сухих» углекислых ванн, зарекомендо-
вавших себя как эффективный метод лечения 
ряда сердечно-сосудистых, неврологических 
заболеваний при применении которых, наблю-
дается сочетание общего вазодилятаторного 
эффекта с улучшением функции внешнего ды-
хания, повышающем поглощение кислорода из 
вдыхаемого воздуха. Наблюдения, подтвер-
ждаемые объективными методами исследова-
ния, свидетельствуют об улучшении не только 
носового дыхания, но и общего состояния боль-
ных. 

 
© И.К.Тагунова, С.М.Пухлик, А.В. Андреев, 2009  
 
 
 
 
 

И.К. ТАГУНОВА, С.М. ПУХЛИК, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРТОРОФИИ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 
 

Дисфагия – затрудненное глотание – сим-
птом заболеваний пищевода, смежных с ним 
органов или неврогенных расстройств акта гло-
тания, часто является драматическим симпто-
мом опухолей. 

Этот симптом достаточно распространён 
у женщин в постменопаузный период, характе-
ризующийся значительными изменениями в ор-
ганизме. Нарушение минерального обмена при-
водит к ускоренному отложению солей кальция 
в области свободного края надгортанника, де-
формации лепестка надгортанника. Надгортан-
ник изгибается вперед, что ведёт к механиче-
скому контакту с корнем языка.  

При уменьшении объёма небных минда-
лин, компенсаторно увеличивается объём языч-
ной миндалины от диффузного ее увеличения, 
до сосочковых разрастаний, почти закрываю-
щих вход в пищевод. При этом неизбежно де-
формируется весь вестибулярный отдел горта-

ни, приводящий к возникновению механическо-
го контакта надгортанника и корня языка, на-
рушению иннервации надгортанника, глота-
тельного рефлекса, нервно-мышечной коорди-
нации. Нарушаются нормальные взаимоотно-
шения между сокращением глотки, и сокраще-
нием и расслаблением фарингоэзофагеального 
сфинктера. Развивается дисфагия.  

Для дифференциальной диагностики та-
ких состояний был применен комплекс диагно-
стических методов, включающий эндоскопиче-
ское исследование, УЗ-исследование подъязыч-
ной области, 3D-виртуальную КТ–эндоскопию с 
болюсным контрастированием, гистологиче-
скую верификацию ткани язычной миндалины.  

Эти методы помогают обнаружить изме-
нения гортанной части глотки от небольшой её 
ассиметрии до выраженной деформации, вы-
явить степень сужения, рельеф слизистой обо-
лочки. Проводимые исследования помогают в 
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определении прогноза поражений гортаноглот-
ки, а также планировании объёма и способа 
вмешательства.  

При постановке диагноза и благоприят-
ном прогнозе осуществлялось кратковремен-
ное аппликационное криовоздействие на 
язычную миндалину и на край лепестка над-
гортанника. Впервые применён метод ультра-

звукового контроля за продвижением фронта 
промерзания при криовоздествии на язычной 
миндалине.  

Уменьшение язычной миндалины до пре-
делов, при которых ее постоянный контакт с 
надгортанником более не ощущался больным, 
достигнут у всех пациентов за 3-7 сеансов крио-
терапии. 

 
© И.К. Тагунова, С.М. Пухлик, А.В. Андреев, 2009  
 
 
 
 
 
 

И.А. ТАЛАЛАЕНКО, С.К. БОЕНКО, Д.С. БОЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПЕРЕДНЯЯ АКТИВНАЯ РИНОМАНОМЕТРИЯ У БОЛЬНЫХ  
С АНОМАЛИЯМИ ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР 

 

В структуре ЛОР-заболеваний одно из ве-
дущих мест занимают деформации носовой пе-
регородки и хронические риниты. В междуна-
родной литературе эта патология носит назва-
ние синдрома «носовой обструкции». Его лече-
ние – хирургическое, оно заключается в коррек-
ции внутриносовых аномалий.  

Целью нашей работы являлось исследо-
вание объективных количественных показате-
лей нарушений носового дыхания у больных с 
аномалиями внутриносовых структур методом 
передней активной риноманометрии. 

Материалы и методы.  
За 6 месяцев 2009 года в Донецком рино-

логическом центре прооперировано 120 боль-
ных, страдающих искривлением носовой пере-
городки в сочетании с различными формами 
хронического ринита. Мужчин было 76 (63,3 
%),  женщин – 44 (36,4%). Возраст пациентов 
колебался от 16 до 77 лет. Предоперационное 
обследование пациентов включало наружный 
осмотр, видеоэндориноскопию и компьютерную 
томографию (КТ) околоносовых пазух (ОНП). 
Интегральные количественные характеристики 
носового дыхания исследовались методом пе-
редней активной риноманометрию (ПАРМ) с 
помощью аппарата «Flowhandy ZAN-100 USB» 
(Германия). Регистрировались объем потока 
воздуха (ОП) и сопротивление воздушному про-
току (СВП) при градиенте давления в 150 Па до 
и после анемизации полости носа в предопера-
ционном периоде и на 7-е сутки после хирурги-
ческого лечения.  

Всем больным произведена септопласти-
ка по методике Коттле, дополненная оператив-
ными вмешательствами на нижних носовых ра-

ковинах (подслизистая вазотомия и латеропек-
сия).  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. При поступлении в ринологический центр 
все больные предъявляли жалобы на затрудне-
ние носового дыхания, 24 (20,0%) из них отме-
чали ночной храп, 46 (38,3%) – заднюю рино-
рею, 58 (48,3%) – головные боли. 42 (35,0%) 
пациента страдали рецидивирующим риносину-
ситом. При риноэндоскопии и КТ ОНП у всех 
больных исследуемой группы обнаружены раз-
личные сочетания внутриносовых аномалий, 
наиболее частыми из которых были искривле-
ния носовой перегородки и гипертрофия ниж-
них носовых раковин. В большинстве случаев 
(80,0%) эти изменения сопровождались патоло-
гией ОНП. 

На дооперационном этапе суммарное со-
противление воздушному потоку (СВП) до ане-
мизации слизистой оболочки полости носа было 
равно 0,84±0,19 Па/см3/сек, после анемизации – 
0,56±0,07 Па/см3/сек, что говорит о наличии 
отёка. В послеоперационном периоде показате-
ли СВП до и после анемизации снизились до 
0,41±0,15 Па/см3/сек и 0,22±0,11 Па/см3/сек.  

 Перед проведением хирургического ле-
чения объемный поток (ОП) воздуха в составлял 
до анемизации 125,2±2,3 см3/с, после – 
159,3±1,8 см3/с. После операции зарегистриро-
вано его возрастание до 189,5±1,8 см3/с и 
193,7±1,9 см3/с.  

 Обнаруженные изменения свидетельст-
вуют о выраженной положительной динамике 
объективных физиологических показателей но-
сового дыхания и расценены нами как клиниче-
ски значимые.  
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Выводы: 1) передняя активная риномано-
метрия позволяет количественно оценить ос-
новные физиологические показатели носового 
дыхания – объемный поток воздуха, проходя-
щий через полость носа, и сопротивление воз-

душному потоку; 2) передняя активная ринома-
нометрия позволяет объективизировать показа-
ния к оперативному лечению и оценить его ре-
зультаты у больных с аномалиями внутриносо-
вых структур. 

 
© И.А. Талалаенко, С.К. Боенко, Д.С. Боенко, 2009  
 
 
 
 

Г.Е. ТІМЕН, Л.А. КУДЬ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТОМОГРАМ СКРОНЕВИХ КІСТОК У ДІТЕЙ З 
ТЯЖКИМИ ФОРМАМИ СЕНСОНЕВРАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ СЛУХУ 

 

За даними світової літератури (Aveber, 
Lenarz, Dillo, 1997; Hoffman, Downey, 1997; Є.І. 
Зеликович, 2001; Г.В. Куриленков, 2001, Guzek, 
Sulkowski, 2002; Sennaroglu, Saatci, 2002), біля 
80% пошкодженнь перетинчастого лабирінту 
мають в основі генетичний ґенез, що неможливо 
діагностувати сучасними методами візуалізації. 
В 20% випадків сенсоневральної приглухувато-
сті (СНП) має місце супутня аномалія кістково-
го лабіринту, що визначається, нажаль, на КТ.  

Під нашим наглядом знаходилось 29 дітей 
з тяжкими формами СНП, яким проводилась 
комп’ютерна томографія скроневих кісток в ак-
сіальній та коронарних проекціях в НПРЦ АМН 
України чи в радіологічному відділенні універ-
сальної клініки “Оберіг”. Дітям молодшого віку 
(до 3-х років) КТ скроневих кісток в коронарній 
проекції не проводилось в зв’язку з неможливіс-
тю розміщення дитини під інгаляційним нарко-
зом обличчям до низу. 

У 14 пацієнтів (48,2 %) були знайдені змі-
ни на комп’ютерних томограмах скроневих кіс-
ток. Так, у 3 хворих (10,3 %) відзначалось зни-
ження пневматизації комірок соскоподібного 
паростка однієї із скроневих кісток, у 1-го паці-
єнта (3,4 %) – високе розміщення цибулини 
яремної вени з одного боку, у 1-єї дитини (3,4%) 
– аномалія розвитку внутрішнього вуха у вигля-

ді загальної порожнини між присінком завитки 
та півкружними канальцями; у 1 хворого (3,4%) 
– аномалія розвитку завитки із ділянками кіст-
кової структури (включення кісткової щільнос-
ті) в проекції зовнішніх півкружних канальців з 
обох боків; у 1 пацієнта (3,4 %) – склеротичний 
варіант розвитку соскоподібних паростків скро-
невих кісток поєднувався з однобічним приля-
ганням сигмовидного синусу; у 1 пацієнта 
(3,4%) двобічний завитковий склероз; у 1 дити-
ни (3,4%) – гіпоплазія обох внутрішніх слухових 
каналів; у 1 хворого (3,4%) – однобічна гіпопла-
зія внутрішнього слухового каналу; у 1 пацієнта 
(3,4%) – ознаки часткового фіброзу зовнішніх 
слухових проходів; та у 1 дитини (3,4%) – роз-
ширення однієї з яремних ямок.  

Таким чином, найбільш вагомі зміни на 
КТ-грамах скроневих кісток, такі як: аномалія 
розвитку внутрішнього вуха у вигляді загальної 
порожнини між присінком завитки та півкруж-
ними канальцями, аномалія розвитку завитки із 
ділянками кісткової структури (включення кіст-
кової щільності) в проекції зовнішніх півкруж-
них канальців, двобічний завитковий склероз, 
гіпоплазія внутрішніх слухових каналів, можуть 
розцінюватись як безпосередній чинник розвит-
ку тяжких форм сенсоневральних порушень 
слуху. 

 
© Г.Е. Тімен, Л.А. Кудь, 2009  
 
 
 
 

Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, К.А. ХОЦЯНОВСКИЙ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РИНОХИРУГИЯ У ДЕТЕЙ 
 

Все стороны жизни человека подвержены 
влиянию моды. Это в полной мере касается ме-
дицины, в целом, и отоларингологии, в частно-

сти. В этом плане хотелось бы коснуться функ-
циональной эндоскопической ринохирургии и 
поделиться нашим опытом в ее использовании.  
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За истекшие 3 года под нашим наблюде-
нием находились 55 больных в возрасте 6-18 
лет, которым проводились функциональные эн-
доскопические вмешательства на структурах 
полости носа и околоносовых пазух. Выполне-
ны 7 этмоидо- и гайморотомий по поводу поли-
позного гаймороэтмоидита, 8 гайморотомий при 
хронических гнойно-гиперпластических гаймо-
ритах, 3 фронтотомии по поводу кисты лобной 
пазухи, 10 гайморотомий при антрохоанальных 
полипах, 12 гайморотомий с удалением кисты 
пазухи, 7 сфенотомий по поводу гной ных и ги-
перпластических сфеноидитов. У 8 детей эндо-
скопия использована при подслизистой резек-
ции носовой перегородки Кроме того эндоско-
пию применяли при контроле полноты удаления 
новообразований полости носа и околоносовых 
пазух у 15 детей. 

Проведенные вмешательства позволяют 
сделать следующие выводы. 

Функциональная эндоскопическая рино-
хирургия безусловно высокоэффективный, дос-
тойный внимания, поддержки и применения 
способ хирургических вмешательств, однако 
показания для ее использования в настоящее 
время, по нашему мнению, неоправдкнно рас-
ширены. 

Это способ выбора при полипозных эт-
моидитах и гаймороэтмоидитах, хронических 
гнойных и гнойно-гиперпластических гаймори-
тах, в некоторых случаях антрохоанальных по-
липов. 

При кистах верхнечлюстной пазухи и от-
сутствии блокады естественного соустья синуса 
целесообразно, с нашей точки зрения, выпол-
нять удаление образования через миниапертуру 
(D~1 см) в области fossa canina. Это позволит не 
нарушать естественную архитектонику меди-
альной стенки гайморовой пазухи. 

В случае выраженного искривления в 
задних отделах перегородки носа, как и при 
сфенотомии, по нашему мнению удобнее при-
менять операционный микроскоп, что не только 
обеспечивает прекрасный обзор, но и позволяет 
хирургу “освободить” руку. 

Несколько слов об аденотомии. Сущест-
вует принцип “разумной достаточности”. Нам 
представляется, что данная операция под кон-
тролем задней риноскопии не менее эффективна 
и удобна. А использование шейвера неоправ-
данно продлевает время операции, а значит и 
нахождение ребенка под общим наркозом. 

Таким образом, эндоскопическая ринохи-
рургия безусловно высокоэффективный, перспек-
тивный метод оперативного лечения больных с 
определенными поражениями носа и околоносо-
вых пазух. Очевидно, он оправдан как этап в опе-
ративном лечении пациентов со всеми “оператив-
ными” заболеваниями носа и придаточных сину-
сов. Однако его абсолютизация, как панацейного 
хирургического вмешательства, должна ограничи-
ваться “методом выбора”. Его “модность” не 
должна заслонять, при наличии соответствующих 
показаний, рутинных методов ЛОР-вмешательств. 

 
© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, К.А. Хоцяновский, 2009  
 
 
 
 

Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, С.П. ЧУБКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЮНОШЕСКАЯ АНГИОФИБРОМА НОСОГЛОТКИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТДЕЛА ЛОР-ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА) 

 

За 23 летний период (09.04.86.-01.09.09) 
под наблюдением находились 84 ребенка муж-
ского пола с ангиофибромами основания черепа, 
что составило 14,8 % от всех детей с новообра-
зованиями ЛОР-органов, которые находились на 
стационарном лечении. 

К сожалению, большинство пациентов 
поступали со значительным распространением 
опухолевого процесса. В соответствии с клас-
сификацией В.С. Погосова и соавт. (1987) рас-
пределение больных было следующим: 1 ста-
дия: – 2 больных. 2 стадия – 10 больных. 3А 
стадия – 29 больных. 3В стадия – 32 больных. 4 
стадия – 11 больных. 

Диагноз ангиофиброма основания черепа 
устанавливался на основании: анамнеза, объек-
тивных, лабораторных, рентгенографических 
(регнтгенография околоносовых пазух, КТ, 
МРТ), инструментальных, эндоскопических, 
патогистологических методов исследования. 
Все больные проконсультированы педиатром, 
невропатологом, офтальмологом. 

  83 больным с ангиофибромой основания 
черепа были произведены хирургические вме-
шательства. В качестве оперативного доступа 
использована гайморотомия по Денкеру, а в 
случаях интракраниального распространения 
новообразования она дополнялась боковым кра-
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ниофациальным подходом к основанию черепа 
(последние проводились совместно с нейрохи-
рургом). В последние годы удаление ЮАОЧ 
проводится с использованием эндоскопов и 
операционного микроскопа. 

Одному больному с интракраниальным 
распространением опухоли, который отказался 
от оперативного вмешательства (1987 год), про-
ведена лучевая терапия (30 Гр). Лечение привело 
к полному регрессу опухоли. При осмотре весной 
2006 года по данным риноскопии, эндоскопии, 
ЯМРТ опухолевая ткань не определялась. 

 У 8 больным проводили эмболизацию 
приводящего сосуда (3 больных) или диссеме-
нированную эмболизацию (5 больных), за 3-5 
суток до операции. 

Эмболизаия приводящего сосуда в значи-
тельной степени уменьшила интраоперацион-
ную кровопотерю. Дессеминированная эмболи-
зация была менее эффективной. Однако эмболи-
зация приводящего сосуда у 2 из 3 больных со-
провождалась выраженными болевыми ощуще-
ниями и трофическими нарушениями. 

Оперативные вмешательства выполня-
лись на фоне управляемой гипотонии.  

Кровопотеря при проводимых нами опе-
рациях, в среднем, составляла около 250-300 мл. 
Правда, в отдельных случаях, (около 11) общее 
количество потерянной больными во время уда-
ления ангиофибромы носоглотки крови состав-
ляла до 500 мл.  

Результаты лечения больных юношеской 
ангиофибромой основания черепа были сле-

дующими: выздоровление достигнуто у 65 
больных. Синехии, полипы в трепанационной 
полости, в отдаленном послеоперационном пе-
риоде, были отмечены у 10 больных, рецидивы 
новообразования развились у 6 (7,1%) детей 
(однократные – у 4 больных: 1 – с 3А стадией, 2 
– с 3В стадией, 1 – с  4-й стадией), двукратные у 
3 больных (1 больной с 3В стадией и 2 с 4-й 
стадией). 

12 больным была проведена ринопневмо-
метрия и сахариновая проба. Ринопневмометрия 
поводилась при помощи ринопневмометра. У 8 
больных на стороне пораженя обьем полости 
носа составил 0,01 л, и у 4 больных 0,03 л. При 
норме 0,18 -0,26 л. Результаты сахариновой 
пробы были следующими: у 9 больных на сто-
роне поражения сахариновая проба составила 
больше 30 минут, и у 4 больных больше 15 мин. 
При контрольном измерении через месяц ри-
нопневмометрия была в пределах нормы у всех 
12 больных. Сахариновая проба бала следую-
щей: у 6 больных 10 мин на стороне поражения, 
у 5 больных 15 мин на стороне поражения, и у 4 
больных 7 мин. 

 Таким образом, проведенный анализ 
свидетельствует, что оперативное лечение боль-
ных с ангиофибромой основания черепа являет-
ся ”тактикой выбора”. Целесообразно использо-
вание в ходе операции эндоскопической техни-
ки и/или операционного микроскопа, а также 
управляемой гипотонии. Данная тактика обес-
печивает высокий процент излечения, а также 
восстановления функций носа. 

 
© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, С.П. Чубко, 2009 
 
 
 
 

О.В. ТИТАРЕНКО, С.М. ПУХЛИК, В.С. ЛИСОВЕЦКАЯ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

НАРУШЕНИЯ СЛУХА ПРИ ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

Было проведено обследование и лечение 
39 больных, страдающих сахарным диабетом I 
типа (инсулинозависимым) и 10 больных с 
приобретенными формами гипотиреоза после 
оперативного лечения заболеваний щитовид-
ной железы, длительной терапии 
антитиреоидными средствами, аутоиммунным 
тиреоидитом Хасимото, при недостаточности 
гипоталамо-гипофизарной системы в возрасте 
от 16 до 67 лет с давностью заболевания от 1 
года до 30 лет.  

Снижение слуха у пациентов с сахарным 
диабетом было выявлено у 27 из обследован-
ных: у 24 – хроническая сенсоневральная туго-

ухость, как правило, у лиц длительно страдаю-
щих сахарным диабетом (более 15 лет), у 3 – 
хроническая смешанная форма нарушения слу-
ха, связанная в большинстве случаев с перене-
сенными в прошлом отитами. У 12 больных 
слуховая функция была в пределах возрастной 
нормы, однако у 4 пациентов обнаружено нару-
шение разборчивости речи, что свидетельство-
вало о диабетической энцефалопатии. У 34 об-
следованных лиц отмечена тенденция к измене-
нию порогов акустического мышечного рефлек-
са и его временных характеристик, что может 
свидетельствовать о патологии n. stapedius при 
сахарном диабете.  
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При гипотиреозе нормальные пороги зву-
кового восприятия выявлены у 2 больных, у 3 
диагностирована кондуктивная форма тугоухо-
сти, а у остальных пациентов - смешанная форма 
тугоухости І-Ш степени. Кондуктивный компо-
нент был обусловлен тубоотитом, развивающим-
ся вследствие интерстициального отека слизи-
стых оболочек полости носа, носоглотки и слу-
ховых труб. Сенсоневральный компонент туго-
ухости, вероятно, связан с развитием ангиотро-
фоневроза улитки. У 3 больных диагностировали 
сочетанное поражение как звукового, так и вес-
тибулярного анализаторов, что проявлялось в 
постоянных головокружениях, гипорефлексии 
лабиринтов при выполнении калорических проб.  

Как правило, у всех обследованных боль-
ных клиническая картина слуховых нарушений 
характеризовалась медленным развитием сим-
птомокомплекса. При диабетической ангиопа-
тии по данным реоэнцефалографии и доплеро-
графии сосудов головного мозга и позвоночника 
превалировали явления регионарного ангиос-
пазма, при гипотиреозе – явления венозного за-
стоя в вертебро-базиллярном бассейне, наруше-
ние реологических свойств крови, повышение ее 
вязкости, гиперлипидемия, гиперфибриногене-
мия, патологическая агрегация тромбоцитов. 

Лечение данных пациентов проводилось 
эндокринологом совместно с отоларингологом. 
Оно заключалось, прежде всего, в заместитель-
ной терапии.  

Комплекс инфузионной терапии был на-
правлен на устранение сосудистого спазма, 
стмиуляцию коллатерального кровообращения, 
улучшение центральной и региональной гемо-
динамики, улучшение обменных процессов и 
микроциркуляции в ишемизированных тканях, 
создание умеренной гипокоагуляции и улучше-
ние реологических свойств крови. 

Больные с гипотиреозом, помимо инфу-
зионной терапии, нуждались в лечебных меро-
приятиях, направленных на уменьшение отека 
слизистой верхних дыхательных путей, восста-
новлении проходимости евстахиевых труб.  

Таким образом, снижение слуха при эн-
докринных расстройствах носило, как правило, 
двусторонний симметричный характер. Рас-
стройства слуха развивалось у пациентов, стра-
дающих сахарным диабетом или гипотиреозом 
более 5-7 лет. Степень снижения слуха прямо 
пропорционально связана с адекватностью за-
местительной гормонотерапии и своевремен-
ным лечением патологии среднего и внутренне-
го уха. 

 
© О.В. Титаренко, С.М. Пухлик, В.С. Лисовецкая, 2009 
 
 
 
 
 

В.В. ЛОБУРЕЦЬ, ХАССАН МОХАМЕД (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МІЦЕТОМ СФЕНОЇДАЛЬНИХ СИНУСІВ 
 

В усьому світі відмічається досить стрім-
ке зростання кількості мікотичних уражень на-
вколоносових синусів, що пов’язано з широким 
і часто нераціональним застосуванням потуж-
них антибіотиків, методів лікування, що пригні-
чують імунну систему. Питома вага грибкової 
патології при хронічному запаленні навколоно-
сових пазух сягає 96%. Тому питання діагности-
ки та лікування грибкових захворювань носа та 
навколоносових пазух є однією з актуальних 
проблем сучасної ринології.  

Найбільш розповсюдженою формою мі-
козу навколоносових пазух є неінвазивна форма 
грибкового ураження – міцетома. В більшості 
випадків захворювання викликається грибками 
Aspergillus (A. Fumigatus). Їхні спори можуть 
потрапляти на слизову оболонку носа й навко-
лоносових пазух при кожному вдиху. На слизо-
вій оболонці грибки знаходять для себе пожив-

ну речовину у вигляді застійного секрету, однак, 
при нормальній функції мукоциліарного апарату 
росту грибків не відбувається. Сприятливі умо-
ви для інфікування створюються при обструкції 
природних отворів навколоносових пазух, по-
рушенні мукоциліарного кліренсу і пригніченні 
загального та місцевого імунітету.  

Клінічно міцетома проявляється симпто-
мами рецидивуючого синуситу: головним бо-
лем, відчуттям тиску в підочничній ділянці, бо-
лем у зубах, утрудненням носового дихання, 
виділеннями й неприємним запахом з носа. За-
хворювання може протікати безсимптомно й 
бути випадковою знахідкою. Це стосується саме 
тих міцетом, які мають неінвазивний ріст. 

Інформативною методикою дослідження 
міцетом, крім КТ та МРТ, є оптична ендоскопія 
порожнини носа. В більшості випадків дані 
комп'ютерної й магнітно-резонансної томографії 
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при грибковому тілі дозволяють поставити діаг-
ноз, не прибігаючи до більш інвазивних мето-
дик. Часто остаточну відповідь на всі питання 
дає ендоназальна операція на уражених синусах.  

Нами проведено обстеження та лікування 
123 пацієнтів з міцетомами навколоносових па-
зух. Ураження верхньощелепної пазухи зустрі-
чали у 66 (54%) пацієнтів, основної – 26 (21%), 
лобної – 4 (3,3%), клітин гратчастого лабіринту 
– 14 (11%), поєднане ураження декількох пазух 
– 13 (10,6%). Слід зазначити, що поєднане ура-
ження декількох пазух у 8 з 13 пацієнтів вклю-
чало патологію основної пазухи. 

У 69% пацієнтів з ураженнями основних 
пазух виникали ріні ускладнення: неврологічні 
та офтальмологічні. 

При міцетомі клиноподібної пазухи про-
водять латералізацію середньої носової ракови-
ни, ендоскоп уводять у верхній носовий хід та 
зондом ідентифікують природний отвір клино-
подібної пазухи, що розташовується медіальні-

ше й нижче верхньої носової раковини. Співус-
тя клиноподібної пазухи розширюють грибопо-
дібним викусувачем медіально і до низу до діа-
метру 0,7-1 см. Патологічний вміст пазухи аспі-
рують або видаляють щипцями Блекслі під кон-
тролем торцевого ендоскопа. У всіх випадках 
формування дренажних отворів супроводжува-
лись застосуванням шейверної методики. 

Хоча міцетома навколоносових синусів 
відноситься до неінвазивних форм ураження, 
ми вважаємо за доцільне всім пацієнтам з міце-
томами сфероїдальних синусів системне при-
значення протигрибкових препаратів у після-
операційному періоді у поєднанні з місцевою 
фунгіцидною терапією. За пацієнтами слід 
встановлювати тривале спостереження і протя-
гом декількох місяців періодично проводити 
ендоскопічний контроль. В разі рецидивування 
захворювання (близько 16% пацієнтів) слід до-
датково проводити санацію сфероїдальних си-
нусів. 

 
© В.В. Лобурець, Хассан Мохамед, 2009  
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕНДОСКОПІЧНА ОПТИКА В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  
НА ПАРАЛІТИЧНИЙ СТЕНОЗ ГОРТАНІ 

 

Застосування ендоскопічної оптики, опе-
раційного мікроскопу розширили можливості 
своєчасної і правильної діагностики та лікуван-
ня хворих на паралітичний стеноз гортані.  

За останні 15 років під нашим наглядом 
знаходилось на лікуванні 39 пацієнтів з приводу 
паралітичних стенозів. Паралітичний стеноз 
розвивався в основному внаслідок операцій на 
щитоподібній залозі, що призводить до пошко-
дження нижньо-поворотних гортанних нервів. 

На базі ЛОР-кафедри Національного ме-
дичного університету імені О.О.Богомольця, що 
розташована в Київській міській клінічній ліка-
рні №12 та в Міському центрі відновлювально-
реконструктивної хірургії ЛОР-органів та гра-
ничних областей ми використовуємо для ліку-
вання хворих на паралітичні стенози розробле-
ний нами метод ендоскопічної хордоерітеноїдо-
томії з латерофіксацією еластичного конуса (за-
лишки голосової складки) до основи надгортан-
но-черпаковидної складки. 

Для здійснення цього методу необхідні 
операційний мікроскоп, ларингоскоп, мікрохі-
рургічні інструменти. 

Суть операції заключається в тому, що 
проводиться під наркозна мікроларингоскопія. 
Виводиться в поле зору відповідна голосова 
складка, яка і підлягає хірургічному втручан-
ню. 

Для успішного виконання цієї операції 
проводиться резекція верхньої поверхні голосо-
вої складки разом із внутрішнім голосовим 
м’язом в задній її третині, голосового відростку 
черпаковидного хряща і частково останнього за 
межами відростка. Поряд з цим підлягають ре-
зекції задні відділи гортанного шлуночка і вес-
тибулярної складки. Мобілізована пластинка 
еластичного конуса переміщається в латеральну 
сторону і фіксується до задньої третини надгор-
танно-черпаковидної складки або до залишків 
вестибулярної складки. 

Досягнутий 100% позитивний результат. 
Перевагами цього методу є скорочення 

післяопераційного перебування в стаціонарі 
(хворі виписуються в середньому на 10-12 
день), відпадає необхідність в трахеостомії, не 
потребує тяжких для хворих перев’язок і легше 
переноситься хворими. 
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Таким чином, метод ендоскопічної хордо-
арітеноїдотомії з одночасною латерофіксацією 
еластичного конуса є сучасним, раціональним і 
перспективним. 

У випадках протипоказань до застосуван-
ня ендоскопічного методу (коротка і товста шия, 
патологія зубощелепної системи, вузька гор-
тань, наявність в анамнезі храпу з апное), чи при 
відсутності операційного мікроскопу та мікро-
хірургічних гортанних інструментів нами роз-
роблена екстраларингсальна латерофіксація го-
лосової складки. Розтином тканин шиї у верхній 
її третині в проекції судинно-нервового пучка 
шиї і на 1 см попереду від нього проводиться 
доступ до задньобокової поверхні гортані. 

Відшукавши голосовий відросток черпа-
коподібного хряща і голосових м’яз (m. Vocalis), 
через останній прошивається еластичний конус 
біля верхівки голосового відростку, відводиться 
латерально і фіксується до заднього краю плас-

тинки щитовидного хряща. Операція прово-
диться без відкриття порожнини гортані. 

Однак, незважаючи на вирішення пробле-
ми хірургічного лікування хворих на паралітич-
ний стеноз, в літературі знову з’являються мето-
ди пластичної хордотомії через ларінгофісуру, чи 
ларінгостому. З моєї точки зору це добре, але ці 
операції не можна віднести до ощадливих. В той 
же час вони потрібні, особливо, при наявності 
комбінованих пошкоджень гортані та трахеї, ко-
ли проводяться операції більш широко направле-
ні одночасно на відновлення дихання природним 
шляхом на всіх рівнях (об’ємна пластика, утво-
рення трахео-гортанного анастамозу і таке інше). 
Вони мають право на їх застосування і окремо в 
ліквідації паралітичних стенозів. 

Використання досягнень новітніх техно-
логій в медичній науці та інженерії дає можли-
вість проводити ранню достовірну діагностику 
та раціональне лікування хворих. 

 
© Ф.О. Тишко, 2009  
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МІКРОЕНДОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ПУХЛИН ГОЛОСОВИХ СКЛАДОК:  
РАДИКАЛЬНЕ ВИДАЛЕННЯ ЧИ БІОПСІЯ 

 

Тривале порушення голосу (більше 3-4 
тижнів) потребує обстеження хворого на пред-
мет виявлення причин, що призвели до дисфонії 
голосу чи афонії. Причинами такого порушення 
є хронічні ларингіти, специфічні інфекційні за-
хворювання (туберкульоз, сифіліс та інші). 

Особливе місце займають онкологічні 
процеси: доброякісні (поліпи, фіброми, ангіофі-
броми, мезанхімоми, кісти) з локалізацією в об-
ласті голосових складок чи в сусідніх з ними 
ділянках glotis; злоякісні опухолі (0, І, ІІ ст.) та 
малігнізація доброякісних пухлин, чи хронічних 
гіперластичних запалень голосових складок. 

Застосовуючи загальноклінічні методи 
обстеження, використовуються одночасно і мік-
роларінгоскопія. Але сама ендоскопічна оптика 
не вирішує питання постановки диференційного 
діагнозу між процесами запалення і його маліг-
нізації, доброякісних пухлин і перехід у злоякі-
сні, наявність чи відсутність Cancer in Situ і таке 
інше. 

Юридичним правом поставити дохірургі-
чний діагноз є біопсія. Але при біопсії є одна 
суттєва особливість. Забір тканини потрібно 
проводити на межі її патологічних змін зі здо-
ровими ділянками. А це приводить до розши-

рення зони проростання злоякісною пухлиною, 
відкриваються шляхи до метаетазування. З ін-
шого боку видалення пухлини цілком в межах 
здорових тканин може привести до порушення 
голосу. У випадку, коли при гістологічному до-
слідженні не буде виявлений злоякісний ріст 
виникає інша проблема – етично-морального та 
юридичного характеру. 

Досвідчений хірург при мікроендоскопіч-
ному дослідженні з великою вірогідністю може 
зорієнтуватися в характері росту – злоякісний 
чи доброякісний процес. Але це не є системним 
підходом до вирішення проблеми. 

Незважаючи на поширений метод лазер-
ного видалення пухлин він, цей метод, має свої 
недоліки, а саме, відсутність можливості отри-
мати матеріал для паталогістомічного дослі-
дження. З цієї причини традиційний метод за-
лишається основним в хірургічній практиці ви-
далення пухлин. Це дає можливість отримати 
матеріал і дослідити його на наявність злоякіс-
ного росту і прогнозувати подальшу долю хво-
рого, запобігти небажані наслідки хвороби. 

Що стосується застосування променевої 
(чи хіміотерапії), то вона доцільна тільки при 
підтвердженні злоякісного росту і при наявності 
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неороговівшої злоякісної пухлини. При наявно-
сті зрілих злоякісних пухлин променева терапія 
малоефективна, тому хірургічне видалення її є 
більш надійним. 

За останні 15 років під нашим наглядом 
знаходилось до 73 хворих з різноманітними па-
тологічними змінами голосових складок (хроні-
чний гіперластичний ларингіт, ларингіт Гайєка, 
кератоз, ангіофіброми, фіброми, поліпи, мезен-
хімома, рак (0-І ст.)). Ми застосовували ощад-
ливі методи операцій: мікроларингоскопія та 
інструментальне видалення пухлин. В залежно-
сті від характеру і форми росту пухлину видаля-
ли або тільки в її межах (ангіофіброми, фіброми, 
поліпи), або при відсутності чітких границь (з 
найбільшою вірогідністю злоякісного росту) 
видаляли в межах здорових тканин. Такий під-
хід зводить до мінімуму рецидиви і метастази. 

Якщо при гістологічному дослідженні ви-
являлась злоякісна пухлина – проводилися від-

повідні додаткові методи лікування. В цих ви-
падках така операція розглядається як забір па-
тологічного матеріалу і одночасно видалення 
пухлини. 

Таким чином, в сучасних умовах при зло-
якісних пухлинах (0,І-ІІ ст.) не слід проводити 
біопсію, залишаючи більшу частину пухлини на 
голосовій складці. Вона має бути видалена по-
вністю і досліджена. І тільки при її рецидивах, 
відсутності ефекту від застосування додаткових 
лікарських засобів показана традиційна хірургія: 
- порційні органозберігаючі операції, чи навіть 
ларингоектомія. Із вище вказаної кількості опе-
рованих нами хворих тільки двом хворим були 
проведені хордотомія відкритим способом через 
ларінгофісуру. 

Термін спостереження від 1 року до 5 сві-
дчить в правильності такої тактики обстеження і 
лікування хворих на пухлини голосових скла-
док. 

 
© Ф.О. Тишко, 2009  
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ ОТИТ 

 

Основними принципами хірургії вуха при 
хронічних гнійних отитах є: 

 відновлення анатомічної структури ву-
ха; 

 збереження залишків слуху чи 
 відновлення слуху; 
 відновлення функції вестибулярного 

апарату. 
Найчастішими ускладненнями в після-

операційному періоді є: 
 перфорація новоутвореної барабанної 

перетинки; 
рецидив гноєтечі; 
 рецидив холестеатоми; 
 відшарування краю тимпанального ло-

скуту від стінки барабанної порожнини; 
 зрощення неотимпанального лоскуту з 

медіального стінкою барабанної порожнини; 
 утворення ретракційних карманів; 
 рецидиви холестеотоми; 
 втрата залишків слуху; 
 або втрата слуху у віддаленому періоді. 

Найбільш ефективною операцією на вусі 
при хронічному отиті є тимпанопластика по за-
критому типу за умови: 

 видалення ділянок деструктивного про-
цесу на всіх рівнях структур середнього вуха; 

 в трепанаційній порожнині сосковид-
ного відростку не повинно залишатися сумнів-
них ділянок кістки відносно остеїту, холестео-
томи;  

 в таких випадках не слід притримува-
тися принципу малої трепанаційної порожнини, 
остання залежить не від бажання хірурга, а від 
змін в середньому вусі; 

 відновлення функцій слухової труби; 
 пластика фістули зовнішнього півколо-

вого каналу, основи стремінця; 
 відновлення трансмісійної системи пе-

редачі звуку за рахунок місцевих можливостей; 
 відновлення задньої стінки барабанної 

порожнини і зовнішнього слухового ходу; 
 мастоїдопластика; 
 відмовлення від утворення чи збере-

ження порожнини антрума, а також відмова від 
збереження післяопераційної порожнини в сос-
ковидному відростку; 

 запобігання вростання шкіри зовніш-
нього слухового проходу під новоутворену ба-
рабанну перетинку. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 186 

Таким чином, використання зовнішнього 
підходу до середнього вуха, ревізія всіх його 
порожнин, ретельна їх санація (видалення діля-
нок остеїту, холестеатоми, правильна укладка 
трансплантату нової барабанної перетинки і ви-

користання внутрішніх можливостей вуха для 
відновлення звукопровідної системи з ураху-
ванням передопераційних мір є тими чинника-
ми, які забезпечують надійність хірургічного 
лікування). 

 
© Ф.О. Тишко, 2009  
 
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО, І.О. КУЗЬМУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРИНЦИПИ ЗАПОБІГАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ХІРУРГІЇ НОСА 
 

За останні 10-15 років найбільш пошире-
ним хірургічним втручанням в організм людини 
в оториноларингології є операції на носовій пе-
регородці. Крім того подібні оперативні втру-
чання проводяться щелепно-лицевими і, так 
званими, пластичними хірургами. Така тенден-
ція в ринохірургії не є доцільною. 

Адже при викривленні носової перегоро-
дки в слизовій оболонці носа та і в його пазухах 
відбуваються паралельні патологічні зміни. Ось 
чому це потребує комплексного підходу до пи-
тань діагностики, механізму розвитку патологі-
чного процесу, пошуку першопричини різнома-
нітних змін у ділянці верхніх дихальних шляхів 
і застосування раціонального методу лікування. 

Така точка зору продиктована наявністю 
незадовільного результату від операції на носо-
вій перегородці та цілого ряду ускладнень:  

- втрата опорної функції носової перего-
родки; 

- сідловидна деформація носа (розвива-
ється через 3-10 місяців в тій чи іншій мірі); 

- опущення кінчика носа із втратою його 
ригідності; 

- атрофія слизової оболонки; 
- перфорація носової перегородки; 
- утворення синехій в порожнині носа та 

інші. 
Все це проявляється як зміною форми но-

са і обличчя, так і відсутністю функціонального 
результату від хірургічного втручання на носо-
вій перегородці. 

Перераховані ускладнення зустрічались 
нами у хворих, які були оперовані в різні часи в 
різних лікувальних закладах і, яки потребували 
хірургічної корекції з метою відновлення функ-
цій носа, а також і анатомічної форми. На жаль, 
ми рідко говоримо про подібні наслідки септим-
операції. 

Задача ринохірурга полягає у відновленні 
носового дихання і пов’язані з ним інших функ-
цій носа. З цієї точки зору слід зауважити, про 
недопустимість добиватися утворення широких 
носових ходів, застосовуючи, додаткові втру-
чання на інших структурах носа (носові ракови-
ни).  Надмірно широкі носові ходи є також 
причиною незадовільного дихання. В першу 
чергу через порушення носового клапану. Ши-
рокі носові ходи призводять до розвитку атрофії 
слизової оболонки. 

 В ЛОР-клініці кафедри оториноларин-
гології НМУ імені О.О. Богомольця на базі мі-
ської клінічної лікарні № 12 при, плануванні 
характеру і об’єму хірургічного втручання в об-
ласть носа вище приведені особливості резуль-
татів операції враховуються. З цією метою про-
водяться ощадливі хірургічні втручання на но-
совій перегородці із максимальним збережен-
ням носових раковин. 

За останні 10 років прооперовано більше 
1500 хворих з хорошими післяопераційними 
результатами без вищеприведених ускладнень. 
Всі операції проводяться під загальним знебо-
люванням із застосуванням ендоскопічної опти-
ки. Що стосується комбінованої патології – ви-
кривлення носової перегородки в поєднанні з 
гіпертрофічним ринітом, то основним хірургіч-
ним втручанням є септим-операція, яка в окре-
мих випадках доповнюється вазотомією (нижні 
носові раковини). При наявності поліпозного 
риносинуіту одночасно видаляються і поліпи. 
Порядок втручання залежить від ступеню змін в 
порожнині носа. 

Деформації зовнішнього носа та викрив-
лення перегородки усуваються одночасно. 

При наявності дефектів зовнішнього носа 
використовується для їх усунення хрящ носової 
перегородки. 
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 Таким чином, хірургічні втручання на 
структурах носа є прерогативою лікарів отори-

ноларингологів, що дасть можливість уникати 
післяопераційні ускладнення. 

 
© Ф.О. Тишко, І.О. Кузьмук, 2009  
 
 
 
 

В.М.ТКАЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛО-ФАРИНГИТОМ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ЛУЧАМИ 

 

Известно, что ультрафиолетовое излуче-
ние в диапазоне 400-250 нм обладает бактери-
цидным, противовоспалительным, десенсибили-
зирующим, стимулирующим иммунитет и зака-
ливающим свойствами, которые благотворно 
воздействуют на очаг инфекции. Поэтому при-
менение этого излучения при хроническом тон-
зиллите является патогенетическим.  

Под нашим наблюдением находилось 27 
человек в возрасте 28-53 лет (из них 12 женщин) 
больных хроническим субкомпенсированным 
тонзиллитом, сочетанным с хроническим суб- и 
атрофическим фарингитом. Профессиональная 
деятельность у 16 пациентов была связана с 
большой голосовой нагрузкой (у 9 преподавате-
лей, у 4 командиров, у 3 диспетчеров), у 5 – с 
работой в шумной и пыльной обстановках (у 3 
слесарей по дереву и 2 дорожных мастеров), у 4 
– с работой на химическом производстве. У 2 
человек работа была не связана с профессией. 
Имели никотиновую зависимость 16 пациентов.  

Все больные перенесли в течение трёх 
последних лет от одной до двух ангин в год без 
возникновения метатонзиллярных осложнений. 
При фарингоскопии у них были выявлены: 
гнойные пробки в лакунах у – 18, симптомы Ги-
зе, Зака, Преображенского у - 19, 6, 2 соответст-
венно, спайки с небными дужками – у 22, спай-
ки в устьях лакун и между лакунами – у 13 и 10 
соответственно, регионарный лимфоаденит – у 
7. Кроме ангин, больных беспокоили частые 
ощущения сухости, першения, сопровождав-
шиеся болью в ротоглотке. При фаринго-
ларингоскопии были отмечены: бледность и 
умеренная сухость слизистой оболочки ротог-
лотки у 21 пациента, её выраженная сухость с 
небольшими корками засохшей слизи без запаха 
– у 6. Основному заболеванию сопутствовали: 
резкое искривление перегородки носа с викар-
ной гипертрофией раковин у 2 пациентов, уме-
ренное искривление перегородки - у 10, субат-
рофический ларингит – у 4, хронический суб- и 
атрофический гастрит – у 7, хронический гепа-
то-холецистит – у 5, атеросклероз сосудов ниж-

них конечностей и сердца незначительно выра-
женный у трёх. 

Всем пациентам было проведено ультра-
фиолетовое облучение небных миндалин (УФО 
НМ) и задней стенки ротоглотки (ЗСР) по на-
шей методике (краткое описание см. в ЖВНГХ, 
2007, № 5-с.) при использовании разработанных 
нами Приставок (Укрпатент №47609 А). к 
обычным ртутно-кварцевым аппаратам. УФО 
НМ и ЗСР проводилось поочередно в один сеанс 
с использованием не стеклянного, а металличе-
ского наконечника тех же параметров, но 
имеющего на рабочем конце полуцилиндриче-
ский срез длиной 10 мм. Благодаря этому срезу, 
разработанному нами, исключается ожог языч-
ка, так как при провидении несрезанной части 
наконечника дальше язычка, последний нахо-
дится на его поверхности и полностью защища-
ется от УФ лучей. При этом, корень языка, слег-
ка отдавливаемый вниз укороченной частью 
наконечника, не препятствует прохождению в 
ротоглотку лучей, которые проходят свободно, 
не облучая язычок и задние нёбные дужки. На-
чальная доза УФО слизистой оболочки ротог-
лотки, равная одной тонзиллобиодозе (чаще 10 
секундам), увеличивалась ежедневно или через 
день на 0,5 биодозы в зависимости от индивиду-
альной фотореакции слизистой оболочки вплоть 
до последнего 8 сеанса. У четверых мужчин, в 
связи с повышенным рвотным рефлексом, про-
изводилось смазывание слизистой оболочки 
корня языка 2% раствором дикаина перед про-
ведением первых трёх сеансов УФО ротоглотки. 

Осложнений при УФО НМ и слизистой 
оболочки ЗСР не было. Отдалённые результаты 
лечения прослежены у 23 пациентов через 1, 1,5, 
2 года после проведенного лечения. 19 человек 
были довольны полученным лечением хрониче-
ского фарингита. У 4 больных атрофическое 
состояние слизистой оболочки ротоглотки 
улучшилось до субатрофического, но их про-
должали периодически беспокоить першение и 
саднение в глотке при употреблении острой или 
холодной пищи. Рецидив ангины был у одного 
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пациента на 14 месяце после окончания курса 
УФО нёбных миндалин. 

Позитивные результаты, полученные при 
лечении больных хроническим атрофическим и 

субатрофическим фарингитом, дают основание 
рекомендовать разработанный нами способ 
УФО ротоглотки в виде моно- или комплексной 
терапии. 

 
© В.М.Ткаченко, 2009  
 
 
 
 

В.М.ТКАЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ МАЛОИНВАЗИВНОЙ ТРЕПАНАЦИИ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ  
ПРИ ФРОНТИТАХ 

 

Одним из решающих способов диагно-
стики и хирургического лечения больных с 
фронтитами является, как известно, трепано-
пункция лобной пазухи, которая выполняется 
оториноларингологами с помощью самодель-
ных троакаров, сверл с ручками, или стоматоло-
гической бормашины. Единственный прибор 
для трепанопункции, серийно выпущенный 
промышленностью по предложению М.Р. Анто-
нюка и Е.В. Павлова в 1958 году, не нашел ши-
рокого применения из-за большого количества 
конструктивных элементов и сложности в со-
хранении стерильности его рабочих элементов 
во время работы в амбулаторных условиях. 

В клинике отоларингологии Главного во-
енного клинического госпиталя Министерства 
обороны Украины (ранее 408-й ОВГ) использу-
ется с 1974 года "Игла И.А. Кассирского" 
(1948), предназначенная для стернальной пунк-
ции. Несмотря на удачное сочетание конструк-
тивных элементов и простой метод применения, 
проколоть этой иглой лобную пазуху удается не 
всегда, а при толстой передней стенке лобной 
пазухи – невозможно. 

В связи с этим нами разработан электро-
трепан. Он состоит из стального цилиндриче-
ского направителя с внешней резьбой для на-
винчивания на него регулятора глубины про-
никновения инструмента в пазуху. В набор уст-
ройства входит сверло с диском, приваренным 
отступя от рабочего конца сверла на 6-8 мм 
(средняя толщина передней стенки лобной па-
зухи) и мини-электродвигатель, питающийся 
постоянным током 27 Вольт. К валу двигателя 
жестко прикреплен пластмассовый переходник 

с двумя поперечными нарезными каналами для 
зажимных винтов.  

Перед хирургическим вмешательством ре-
гулятор глубины проникновения сверла в пазуху 
устанавливается в необходимом положении (в 
зависимости от глубины лобной пазухи) и фик-
сируется контргайкой. Сверло крепится двумя 
винтами в пластмассовом переходнике электро-
двигателя, направитель устанавливается на коже 
в области передней стенки лобной пазухи, отсту-
пя от срединной лини лба на 1-1,5 см кнаружи и 
на 0,5-1 см выше верхнего края орбиты. Затем, в 
направитель вводится сверло, прокалывается им 
кожа до упора в кость и включается электродви-
гатель. Пазуха вскрывается за 5-10 секунд, что 
определяется ощущением "проваливания", огра-
ниченное диском сверла. Сверло удаляется, а в 
трепанационное отверстие вводится по направи-
телю канюля с насаженным на нее шприцом. 
Производится аспирация содержимого пазухи, 
отправляемое на бактериологическое исследова-
ние, промывание пазухи теплым физиологиче-
ским раствором при наклоненной вниз голове. 
Основное количество хирургических вмеша-
тельств на лобной пазухе выполняется иглою 
И.А. Кассирского. Применение мини-
электротрепанаций осуществляется в среднем 16-
18 раз в год и регламентируется количеством па-
циентов с толстой стенкой лобной пазухи и редко 
при неудавшейся трепанопункции. Оперативное 
вмешательство производится под местной ин-
фильтрационной анестезией 2-х процентным рас-
твором новокаина или лидокаина в количестве 
1,5-2 мл. Осложнений при выполнении трепано-
пункций и мини-электротрепанаций не было. 

 
© В.М.Ткаченко, 2009  
 
 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009  189

И.В.ТКАЧУК, А.С.КИСЕЛЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ  
ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 

Ожоговые поражения ЛОР-органов мож-
но по этиологическим факторам разделить на: 
ожоги пламенем, ожоги горячей водой и паром, 
химические ожоги, радиационные ожоги. Наи-
более часто в мирное время население страдает 
от ожогов пламенем, горячей водой и паром, а 
также поражений электротоком.  

Нами были обследованы 294 обожжен-
ных, находящихся на лечении в клинике терми-
ческих поражений Военно-медицинской акаде-
мии, из которых у 148 были ожоги пламенем, у 
128 человек ожог был вызван горячей водой и 
паром, 15 пострадали от вспышки вольтовой 
дуги и 9 человек имели контактные ожоги.  

В ходе обследования было установлено, 
что в первые часы после получения ожоговой 
травмы, независимо от фактора воздействия, 
наиболее часто больные (96,7 % случаев) жало-
вались на сухость слизистых оболочек, жажду и 
боли в области ожога. 

 Затруднение носового дыхания, вплоть 
до полного отсутствия отмечено у 98,2% чело-
век с поражением головы, лица и шеи от воз-
действия электричества, при вспышке вольто-
вой дуги во время электросварки. У обожжен-
ных горячей водой и паром с локализацией ожо-
гов в области головы, лица и шеи нарушение 
носового дыхания, за счет появления в носу ко-
рок и сухости слизистой оболочки, выявлено в 
64,8% случаев. Тогда как у обожженных пламе-
нем с подобной локализацией травмы это пока-
затель составил 85,8%.  

 Пациенты с ожоговой травмой конечно-
стей, нижней части туловища и спины, имею-
щих общую площадь поражения более 20%, не-
зависимо от фактора воздействия, отмечали на-
рушение носового дыхания в 67% случаев. При 
поражении общей площади поверхности тела до 
5% такие жалобы встречались в единичных слу-

чаях. Необходимо отметить, что все обследо-
ванные, независимо от фактора поражения, 
площади и глубины ожога, имеющие в анамнезе 
патологию носа и околоносовых пазух, такие 
как выраженное искривление перегородки носа 
(83 человека), атрофический ринит (31 человек) 
отмечали резкое усиление сухости и образова-
ние корок в первые 8-10 часов после получения 
ожога.  

 Нарушение обоняния (его снижение) вы-
явлены у всех обожженных электричеством, у 
обожженных в области головы, лица и шеи от 
воздействия пламенем в 87,2%, а у обожженных 
горячей водой и паром только в 26,8% случаев. 
Полное отсутствие обоняния в первые часы по-
сле травмы наблюдалось в 2,3% случаев у тяже-
ло обожженных пламенем, находящихся в со-
стоянии ожогового шока.  

Болезненное глотание беспокоило 80,6% 
обожженных пламенем, 55,4% пострадавших от 
электричества и 42,8% обожженных паром и 
горячей жидкостью (локализация ожога в об-
ласти головы и лица). При контактных ожогах 
жалоб на боли в горле не отмечалось.  

Чувство першения в глотке, сухость ее 
слизистой оболочки беспокоило 96,2% тяжело 
обожженных независимо от фактора ожогового 
повреждения, а также всех пораженных элек-
тротоком. В 11,5% случаев у пострадавших от 
ожога пламенем изменения в глотке имели ярко 
выраженный характер. 

Таким образом, приведенные данные об-
следования пациентов с ожоговой травмы раз-
личной этиологии, свидетельствуют о необхо-
димости динамического наблюдения врача–
оториноларинголога и получать адекватную 
ЛОР–терапию наряду с оказанием комбустиоло-
гической помощи. 

 
© И.В.Ткачук, А.С.Киселев, 2009  
 
 
 
 
 

В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Н.Г. МИРОНЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ГОРТАНИ 
 

Оказание квалифицированной помощи 
больным раком гортани является одной из 

сложных проблем оториноларингологии. Вне-
дрение во врачебную практику методов эндо-
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скопической хирургии способствует решению 
этой задачи. 

Целью нашей работы явилась выработка 
оптимальной хирургической тактики при лече-
нии больных раком гортани. 

Материалы и методы. В ЛОР-клинике 
ИНВХ им. В.К. Гусака АМН Украины за период 
2005-2009 гг. было выполнено 265 эндоскопиче-
ских эндоларингеальных вмешательств, из них 
62 (23,4%) операции – при раке гортани. В тече-
ние последнего года 22 (8,3%) больным выпол-
нены прямая подвесная ларингоскопия с ис-
пользованием эндоскопической техники для 
взятия биопсии опухоли гортани, срочное гис-
тологическое исследование и проведено ради-
кальное оперативное вмешательство. Из них 
был 21 мужчина и 1 женщина. Возраст пациен-
тов варьировал от 30 до 72 лет. 

Оперативные вмешательства выполняли 
под общей анестезией. Для интубации исполь-
зовали интубационные трубки №№ 6-6,5. Не-
большой диаметр трубок не мешал визуализа-
ции всех отделов гортани и в то же время по-
зволял поддерживать достаточный уровень вен-
тиляции легких. Интубационная трубка распо-
лагается в межчерпаловидном пространстве и 
при необходимости легко смещается в ту или 
иную сторону. Ларингоскоп с видеэндоскопом 
фиксировали специальным устройством и под-
ключали к видеомонитору, что позволяло про-
изводить запись хода оперативного вмешатель-
ства, а в некоторых случаях картины до и после 
операции. Вмешательства выполняли с помо-
щью микрохирургического инструментария.  

Препараты для срочного гистологическо-
го исследования готовили с помощью совре-
менного микротома фирмы «Leica» модель СМ 

18/50. Использовали сухое замораживание тка-
ней при низких температурах. 

Перед операцией с больным и его родст-
венниками проводили беседу о возможных ва-
риантах хирургического вмешательства в зави-
симости от данных гистологического исследо-
вания и объёма патологического процесса. 

Результаты и их обсуждение. Из 22 
больных, которым были выполнены прямая 
подвесная ларингоскопия с использованием эн-
доскопической техники для взятия биопсии 
опухоли гортани со срочным гистологическим 
исследованием у 21 (95,5%) клинический диаг-
ноз рака гортани был подтвержден. Всем паци-
ентам проведено радикальное оперативное 
вмешательство. У одной больной установлен 
диагноз папилломатоза гортани и в максималь-
ном объёме произведено удаление папиллом.  

Срочное гистологическое исследование с 
использованием сухого замораживания при низ-
ких температурах дает возможность контроли-
ровать толщину среза тканей и увеличить пло-
щадь препарата, что делает его качественно та-
ким же, как при плановом исследовании. Высо-
кое качество препарата позволяет получить дос-
товерные данные при срочном гистологическом 
исследовании, на основании которых и выпол-
няется радикальная операция. Результаты сроч-
ного и планового гистологического исследова-
ния совпали во всех случаях. 

Выводы. Эндоларингеальная хирургия с 
использованием эндоскопической техники рас-
ширяет возможности хирургической помощи 
больным раком гортани, позволяет сократить 
сроки лечения на 7-10 дней, сокращает этапы 
оперативного вмешательства, и, по нашему мне-
нию, повышает онкологическую эффективность. 

 
© В.В. Толчинский, Н.Г. Мироненко, 2009  
 
 
 
 
 

В.И. ТРОЯН, А.Н. КОСТРОВСКИЙ, И.М. НИКУЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО ЗАКРЫТИЯ ФАРИНГГОЭЗОФАГОСТОМ  
С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА  

ОПЕРИРУЕМЫХ ТКАНЕЙ 
 

Одним из наиболее частых осложнений 
после ларингофарингэктомий у больных раком 
гортани и гортаноглотки 3-4 ст. является воз-
никновение фарингоэзофагостом (ФЭС), тре-
бующих проведения реконструктивно-
востановительных операций для функциональ-
ной и социальной реабилитации этой категории 

пациентов. Для успешного пластического за-
крытия ФЭС одним из важных условий является 
определение состояния микроциркуляторного 
русла (МЦР) оперируемых тканей. Для изучения 
микроциркуляции мы использовали метод ла-
зерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), ко-
торый в последние годы все шире применяется в 
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клинической практике и позволяет не только 
оценить уровень перфузии в исследуемых тка-
нях, но и механизмы регуляции кровотока в 
микрососудах, а именно состояние функциониро-
вания активных (нейрогенного, миогенного) и пас-
сивных (пульсовая и дыхательная волна) механиз-
мов контроля перфузии. 

В исследование вошло 10 пациентов, у 
которых после различных видов ларингэктомий 
в послеоперационном периоде образовывались 
ФЭС. Использование современных антибиоти-
ков и антисептиков позволило свести к мини-
муму реактивные явления воспаления в области 
ФЭС и на 19,3±0,36 послеоперационные сутки 
приступить к закрытию фарингеального дефек-
та. При пластическом закрытии ФЭС внутрен-
няя выстилка формировалась из местных тка-
ней, а наружная кожно-фасциальными лоскута-
ми на ножке. С помощью ЛДФ мы определяли 
оптимальную зону забора пластического мате-
риала, которая характеризовалась минимальным 
артериовенулярным шунтированием с преобла-
данием вклада активных механизмов регуляции 
кровотока. 

Кроме того, проведение ЛДФ в послеопе-
рационном периоде, позволяло судить о состоя-
нии микроциркуляции в кожных лоскутах и 
своевременно корригировать выявляемые на-
рушения. Так, у 8 пациентов (80%), первые по-
слеоперационные сутки характеризовались, по 
данным ЛДФ, такими изменениями в МЦР, как 
повышение перфузии в 1,5-2 раза по сравнению 
с исходными данными, повышение миотонуса 

резистивных микрососудов, наличия артериове-
нозного шунтирования и венозной гиперемии. В 
связи, с чем этим пациентам для коррекции вы-
явленных нарушений мы назначали препараты: 
латрен, L-лизина эсцинат в стандартных дози-
ровках. Следует отметить, что назначение пре-
паратов было дифференцированным, у пациен-
тов с преобладанием венозного застоя применя-
лось капилляростабилизирующее и венотониче-
ское средство L-лизина эсцинат, а в тех случаях, 
где преобладало артерио-венулярное шунтиро-
вание назначался рингер-лактатний раствор с 
пентоксифилином – латрен, который улучшает 
микроциркуляцию в тканях за счет расширения 
периферических сосудов. 

В результате проведенной патогенетиче-
ски обоснованной коррекции нарушений мик-
роциркуляции, нам удалось снизить частоту 
возникновения послеоперационных осложнений 
у этой категории пациентов и во всех случаях 
удалось закрыть дефект глотки с помощью од-
ной операции. Лишь у одного пациента возник 
фарингеальный свищ, который закрылся само-
стоятельно к моменту выписки из стационара. 

 Таким образом, выявление нарушений 
микроциркуляции оперируемых тканей с после-
дующей их дифференцированной коррекцией 
повысило эффективность пластического закры-
тия ФЭС и позволило первичным больным, при-
ступать к следующему этапу комбинированного 
лечения, без фарингеальных дефектов, что по-
ложительно отразилось на качестве жизни и он-
кологической эффективности лечения. 

 
© В.И. Троян, А.Н. Костровский, И.М. Никулин, 2009 
 
 
 
 
 

В.І. ТРОЯН, О.В. ЛОБОВА, М.І. НІКУЛІН (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА) 

 РАДІОЧАСТОТНА ТЕРМОАБЛЯЦІЯ ПУХЛИН ЛОР-ОРГАНІВ 
 

Як свідчать літературні публікації та наші 
спостереження головними проблемами сучасної 
онкоотоларингології є поява в 25-30% випадків 
після хіміопроменевого лікування рецидивів 
раку глотки, хірургічне лікування яких мало-
ефективне через труднощі виконання радикаль-
ної операції. Також, достатньо питома вага по-
яви рецидивів раку гортані після органозберіга-
ючих операцій протягом першого року (більше 
25%), що потребує пошуку більш ефективних 
методів інтраопераційної профілактики рециду-
вання.  

Сучасні медичні технології істотно роз-
ширили показання до спеціального лікування 
хворих раком глотки на стадії рецидивування. 
Загальновизнаним стало положення, що хворі з 
залишковими та рецидивними пухлинами глот-
ки після хіміопроменевої терапії підлягають ак-
тивному протипухлинному лікуванню. 

Найбільш перспективним сучасним мето-
дом деструкції первинних, рецидивних та зали-
шкових пухлин визнано метод радіочастотної 
термоабляції – РЧТА. Метод відноситься до 
розряду інтерстиціальної термотерапії (Lee M. 
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Ellis, Steven A. Curley et al., 2003; Долгушин Б.І. 
і співавт., 2007). 

Метою роботи було вивчення можливос-
тей використання РЧТА в лікуванні хворих з 
залишковими та рецидивними пухлинами глот-
ки та з метою покращання абластики при вико-
нанні органозберігаючих операцій у пацієнтів 
на рак гортані. 

 
Матеріал та методи дослідження 
Дослідження базуються на результатах 

діагностики, лікування та моніторінгу 27 хворих 
(26 чоловіків і 2 жінки) з плоскоклітинним ра-
ком глотки та гортані. РЧТА виконували з вико-
ристанням генератора Celon Lab ENT, аплікато-
ри / біполярні електроди Celon Pro Surge, діаме-
тром 2,8 мм. РЧТА використовували в слідую-
чих клінічних випадках:  

1. З гемостатичною метою – при арозив-
них кровотечах з первинних та  рецидивних пу-
хлин глотки у 3 хворих та у двох з метастазами 
раку гортані в щитовидну залозу.  

2. З лікувальною метою – при обмежених 
первинних та залишкових і рецидивних пухли-
нах глотки у 7 хворих. 

3. З метою абластики у 15 хворих на рак 
гортані при органозберігаючих операціях РЧТА 
використовували інтраопераційно на ложе вида-
леної пухлини.  

 Період спостереження за хворими скла-
дав від 3 до 12 місяців. 

 Результати дослідження та їх обгово-
рення.  Під час операцій з використанням РЧТА 
ми не спостерігали ніяких ускладнень. У хворих 
раком ротового відділу глотки, яким проводили 
РЧТА з метою зупинення арозивної кровотечі в 
усіх випадках ми досягли його призупинення та 
зменшення інтоксикації і больового синдрому. 
Усі пацієнти, яким РЧТА виконували в адьюва-
нтному режимі, живуть в різні терміни спосте-
реження (від 3 до 12 місяців). Четверо хворих 
живуть без клінічних ознак захворювання (в 
терміни спостереження від 7 до 12 місяців). У 2 
пацієнтів константовано рецидив через 3-4 мі-
сяців, в зв’язку з чим їм проведено повторно 
РЧТА, у 1 – прогресування захворювання. 15 
хворих, яким проведено комбіноване лікування 
з використанням інтраопераційної РЧТА, жи-
вуть без клінічних ознак захворювання на про-
тязі 8-14 місяців спостереження. 

 Висновки. РЧТА є ефективним додатко-
вим методом в комбінованому лікуванні хворих 
на рак глотки та гортані, який дозволяє покра-
щати надання спеціалізованої допомоги цій 
складній категорії хворих. РЧТА може розгля-
датися як альтернативна хірургічному методу 
при лікуванні рецидивних та залишкових рако-
вих пухлин глотки. 

 
© В.І. Троян, О.В. Лобова, М.І. Нікулін, 2009 
 
 
 
 

Э.Я. ФИСТАЛЬ, Д.Е. КУЗЬМЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ ФОНОФОРЕЗ И ЕГО МЕСТО В ЛЕЧЕНИИ  
РУБЦОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЦА И ШЕИ 

 

Одним из актуальных вопросов совре-
менной пластической хирургии остается про-
блема лечения рубцовой патологии лица и шеи. 
Важной состовляющей в решени данной про-
блемы является физиотерапия, в частности фо-
нофорез. 

 В настоящее время имеется большой вы-
бор физиотерапевтических ультразвуковых ап-
паратов. В зависимости от мощности ультразву-
кового излучения аппараты делят на низкоин-
тенсивные терапевтические мощностью до 5 Вт 
и высокоинтенсивные хирургические – до 60 Вт.  

Наш отдел обладает многолетним опытом 
применения фонофореза при данной патологии. 
Мы широко пользуемся как терапевтическими, 
так хирургическими ультразвуковыми аппара-
тами.  

Целью исследования является оптимиза-
ция использования ультразвуковых аппаратов 
для достижения положительных результатов 
при лечении пациентов с рубцовой деформаци-
ей лица и шеи различной этиологии. 

 Исследовании проведено при лечении 44 
пациента в возрасте от 5 до 65 лет, в том числе 
30 мужчин и 14 женщин. При помощи ультра-
звука вводились следующие лекарственные 
средства: целестодерм (бекламетазона), трау-
мель с, контратубекс и аналогичных препаратов 
других фирм производителей.  

 В зависимости от проводимого метода 
лечения больные были распределены на две 
группы. 

Пациентам первой группы (18 человек) 
выполняли высокоинтенсивный фонофорез. 
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Курс лечения состоял из 10 сеансов, длительно-
стью от 15 до 90 секунд на область, по возрас-
тающей схеме с шагом 15 секунд.  

Пациентам второй группы (26 человек) 
выполняли низкоинтенсивный фонофорез. Курс 
лечения – 10 сеансов по общепринятой схеме.  

После проведенного лечения у 17 пациен-
тов первой группы исчез дискомфорт в области 
шеи и лица, увеличился объем движений голо-
вы, нижней челюсти, губ, размягчились рубцы 
после перенесенных ране операций, значитель-
но уменьшился объем планируемых далее опе-
ративных вмешательств, а в некоторых случаях 
позволил вообще отказаться от них.  

У пациентов второй группы уменьшился 
дискомфорт, рубцы стали несколько податли-
вее, однако данные улучшения кардинально не 
повлияли на последующие оперативные вмеша-
тельства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
высокоинтенсивный фонофорез при рубцовой 
деформации лица и шеи достаточно эффективен 
и может быть рекомендован к использованию 
при данной патологии в первую очередь исполь-
зовать. Низкоинтенсивный фонофорез при дан-
ной патологии малоэффективен, в связи с чем 
мы рекомендуем в дальнейшем выполнить опе-
ративную коррекцию. 

 
© Э.Я. Фисталь, Д.Е. Кузьменко, 2009  
 
 
 
 
 

Н.Н. ХАЙБУЛЛАЕВ, В.В. БОГДАНОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ИНВЕРТИРОВАННАЯ ПАПИЛЛОМА НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
 

Инвертированная папиллома (ИП) отно-
сится к доброкачественным эпителиальным 
опухолям слизистой оболочки полости носа и 
оконосовых пазух. ИП характеризуется экспан-
сивно-узурирующим ростом эпителия в подле-
жащую строму. Экстенсивный рост приводит к 
деструкции костных стенок.  

ИП впервые была описана Ward в 1854г, 
она составляет 3-4% от обычных носовых поли-
пов, 0.4-0.7% всех опухолей полости носа и 
околоносовых пазух. Опухоль имеет склонность 
к рецидивированию и малигнезации. Рецидивы 
возникают у 12,5-47,0% больных в основном в 
первые 5 лет после хирургического вмешатель-
ства, злокачественное перерождение отмечается 
у 5-6,2% больных (В.С. Погосов, 1988). Излюб-
ленным местом роста ИП является латеральная 
стенка полости носа и прилежащие верхнечелю-
стные пазухи и клетки решетчатого лабиринта, 
чаще наблюдается сочетанное поражение по-
лости носа и указанных пазух, реже поражаются 
лобные и клиновидные пазухи. Часто развитию 
ИП предшествует хронический этмоидит и гай-
морит. 

Опухоль, как правило, бывает односто-
ронней, двустороннее поражение встречается 
крайне редко. Чаще всего ИП встречается у лиц 
среднего возраста, доминируют мужчины. Наи-
более частым и ранним признаком роста ИП 
является затруднение носового дыхания, вплоть 
до полного его прекращения через одну полови-
ну носа, наличие патологического отделяемого. 

Носовые кровотечения наблюдаются редко. По 
внешнему виду ИП имеет полиповидную фор-
му, складчатую или бугристую матовую по-
верхность, мягкую консистенцию, легко фраг-
ментируется при оперативном вмешательстве. 

  В отделении оториноларингологии КРУ 
«КБ им Н.А. Семашко» с 1989 г. по 2009 г. на-
блюдалось 24 пациента с ИП. Мужчин было 18 
(75%), женщин 6 (62,5%). Возраст больных ко-
лебался от 34 до 76 лет. Односторонняя локали-
зация опухоли отмечена у 19 больных (79,2%), 
двусторонняя - у 5 (20,8%). У 9 больных (37,5%) 
диагноз ИП установлен после оперативного 
вмешательства, а 15 (62,5%) поступили с реци-
дивом опухоли. Наиболее часто поражалась ла-
теральная стенка носа, этмоидальные и верхне-
челюстные синусы – у 19 больных (79,2%). Ма-
лигнизация ИП диагностирована у 3 больных 
(12,5%) с двухсторонней локализацией процес-
са. Этим больным проведен курс телегаммате-
рапии. Всем больным (кроме 1 больного с про-
растанием опухоли в полость черепа) проведено 
оперативное лечение. 

В последнее десятилетие в клинике для 
диагностики ИП используется компьютерная 
томография и эндоскопическая техника, что по-
зволяет определить деструкцию костных стенок 
пазухи, распространение опухоли в околоносо-
вые пазухи, полость черепа и разработать инди-
видуальный подход к оперативному лечению. 
При ИП латеральной стенки носа, и этмоидаль-
ного синуса опухоль может быть удалена эндо-
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назально эндоскопически. При распространении 
опухоли на околоносовые пазухи показано ра-
дикальное хирургическое лечение с сочетанием 
эндоназального эндоскопического метода (З.Т. 
Климов, 2008). При морфологической верифи-
кации ИП полости носа и околоносовых пазух 

больные должны находиться под постоянным 
активным диспансерным наблюдением, особен-
но первые пять лет. При рецидиве опухоли обя-
зательно компьютерная томография, что позво-
лит определить границы распространения и бо-
лее радикальное ее удаление. 

 
© Н.Н. Хайбуллаев, В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, 2009  
 
 
 
 
 

А.В. ЦИМАР (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

МІСЦЕВА ТЕРАПІЯ АДЕНОЇДИТІВ У ДІТЕЙ 
 

Простежується виразна тенденція до зро-
стання даної патології: у 1960-і рр. XX ст. гіпер-
трофія глоткової мигдалини зустрічалася у 4–
16% дітей, в 1970–80 рр. у 9,9-29,2%, а в 1999 р. 
її частка виросла до 37-76% (F. Levy, 1999; Э. Р. 
Нейвірт, С. М. Пухлік, 2000).  

У 32,8% випадків гіпертрофія глоткового 
мигдалика супроводжується запальним проце-
сом (Р.Д. Тарасова, Л.С. Страчунський, 2000), 
тобто має місце аденоїдит (гострий або хроніч-
ний), що може бути причиною розвитку різно-
манітної патології верхніх дихальних шляхів та 
середнього вуха. За іншими даними, аденоїдит 
зустрічається майже у половини (43,8%) дітей 
дошкільного віку і, нерідко, розглядається як 
підстава для хірургічного лікування.  

Аденоїдні вегетації, навіть, при найрете-
льнішому видаленні їх залишаються в товщі 
склепіння носоглотки, що пояснюється відсут-
ністю капсули. Рецидиви аденоїдів після адено-
томії за різними даними складають до 75% ви-
падків, особливо у дітей з лімфатичним типом 
конституції. 
  Аденотомія може викликати серйозну 
психічну травму у дітей і призводить до імуно-
депресії місцевих факторів захисту слизових 
оболонок верхніх дихальних шляхів. Відомо, що 
при хронічному аденоїдиті, незважаючи на за-
пальний процес, глотковий мигдалик активно 
бере участь в становленні імунітету (О.Ф. Ме-
льников, 2002), тому необхідно дуже обережно 
підходити до хірургічних методів лікування. 

Найбільш раціональним слід вважати за-
ощадливий підхід з широким використанням 
консервативних методів лікування хронічних 
аденоїдитів у дітей. Оперативне лікування ді-
тей з даною патологією показане тільки у разі 
неефективності консервативного лікування, 
або залучення інших органів в патологічний 
процес. 

Мікробіологічний склад носоглотки до-
статньо різноманітний. Ряд авторів вважає (A.V. 
Talaat і соавт.; 1989; G. Cantella і соавт., 1989), 
що інфекційний чинник впливає на ступінь гі-
пертрофії глоткового мигдалика. Разом з тим, за 
деякими даними, відмінностей в показниках 
мікробіологічних досліджень носоглотки хворих 
і здорових дітей не існує. Є дані про відсутність 
патогенних мікроорганізмів в лімфаденоїдній 
тканині при гострому запаленні.За останні роки 
є відомості про домінуючу роль Haemophilis 
influenzae, Streptococcus pneumonia, Moraxella 
catarrhalis в патогенезі гіпертрофії і запальних 
змін глоткового мигдалика.Досліджується зна-
чення грибкової флори в патогенезі гіпертрофії і 
запалення тканини глоткового мигдалика.  

Клінічно аденоїдит проявляється трива-
лим нежитем, затрудненням носового дихання, 
кашлем, частими застудними захворюваннями. 
При ендоскопічному огляді визначається скуп-
чення ексудату в задніх відділах порожнини 
носа і носоглотці. Можливі виділення з порож-
нини носа, а частіше — стікання секрету по зад-
ній стінці глотки (з розвитком вторинного фа-
рингіту). Характерний кашель вранці або після 
денного сну. У ряді випадків аденоїдит супро-
воджується двобічним секреторним середнім 
отитом (ССО). Особливо це актуально для дітей 
дошкільного віку, які не скаржаться на знижен-
ня слуху (а больовий синдром при ССО, як пра-
вило, не виражений).  

Найточнішою є ендоскопічна діагностика, 
яка дозволяє оцінити не тільки розмір, але й 
розташування лімфоїдної тканини в носоглотці, 
стан глоткового гирла слухової труби.  

Починати консервативне лікування реко-
мендується з елімінаційної терапії, що сприяє 
очищенню порожнини носа і носоглотки від 
патологічного вмісту. Для цього використову-
ються сольові розчини, муколітичні препарати 
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(при густому і в'язкому секреті). Антимікробні 
засоби для місцевої дії на слизові оболонки мо-
жуть призначатися як частина комбінованого 
лікування, так і у вигляді монотерапії. Нами бу-
ла пролікована група дітей (30 пацієнтів) з різ-
ними формами аденоїдита: гострий аденоїдит 
діагностовано у 12 дітей, хронічний — у 18 ді-
тей. Серед них були 21 хлопчиків і 9 дівчаток. 
Вік дітей складав від 4 до 12 років. 

Всім хворим проводилися:  
- загальна оцінка стану хворого;  
- ЛОР-огляд;  
- акустична імпедансометрія;  
- мікробіологічне дослідження носоглот-

ки. 
Частота виділення культур (відсоток паці-

єнтів з позитивними результатами культураль-
ного дослідження) складала: S. pneumoniae – 
28,5%, H. influenzae – 21,6%, St. pyogenes – 11%, 
S. aureus –10,1% и M. catarrhalis – 8,2%.  

До початку лікування всі хворі, або їх ба-
тьки скаржилися на затруднення носового ди-
хання, наявність виділень (або з порожнини но-
са, або по задній стінці глотки), кашель, зни-
ження слуху. Пропонувалося оцінити прояв ко-
жного з симптомів в балах: 0 балів – симптом 
був відсутній, 3бали – симптом був виражений 
максимально. 

Ми використовували полівалентний піо-
бактеріофаг, яким пацієнти промивали слизову 
оболонку порожнини носа та носоглотки 2 рази 
на день впродовж 10-12 днів. Бактеріофаги та їх 
фрагменти мають здатність знищувати бактерії. 

За оцінками фахівців, кожних два дні ними 
знищується половина популяції бактерій плане-
ти. У деяких країнах фаги використовуються як 
замінники антибіотиків при лікуванні людей і 
тварин. Проте їх систематичний прийом може 
нейтралізувати антитіла і, навіть, викликати то-
ксичний шок (при масовому лізисі бактерій). 
Одним із способів вирішення даної проблеми 
може стати використання бактеріофагів та їх 
фрагментів, що не ініціюють лізис.Можливе 
застосовування фагів для транспортування ан-
тибіотиків в бактерії. На жаль, резистентність 
бактерій до бактеріофагів розвивається достат-
ньо швидко, тому для успішного лікування не-
обхідно одночасно призначити декілька бакте-
рійних вірусів.  

 Вже на 3–5-й день використання препа-
рату вираженість симптомів знизилася майже 
удвічі, на 7-й день – була невеликою, а на 10-й 
день – мінімальною. При монотерапії бактеріо-
фагом відмічено, що гнійні виділення повністю 
припинялися вже на 3–5-й день лікування.  

На підставі отриманих даних (результати 
клінічного огляду), а також аналізу динаміки 
симптомів хвороби можна зробити наступні ви-
сновки:  

- вже на 3–5-й день використання препа-
рату наступає виразне поліпшення стану дітей 
та ендоскопічної картини порожнини носа і но-
соглотки;  

- препарат добре переноситься хворими; 
- за час дослідження побічної дії піобак-

теріофагу не зафіксовано. 
 
© А.В. Цимар, 2009  
 
 
 
 
 

Є.М. ЦИМБАЛЮК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

 РЕАБІЛІТАЦІЯ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ ПІСЛЯ ЛАРИНГЕКТОМІЇ  
 З ТОЧКИ ЗОРУ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТА 

 

В Україні, згідно канцер-реєстру 2001-
2005 рр., залишається високий рівень захворюва-
ності на рак гортані та гортанної частини глотки. 
Злоякісні новоутворення гортані посідають пер-
ше місце серед ЛОР-органів, як за абсолютною 
кількістю процесів, так і за їх питомою вагою - 
50-70%. Захворюваність на рак гортані має тен-
денцію до постійного зростання. 70% хворих на 
злоякісні новоутворення гортані – це чоловіки 
працездатного віку – 41-60 років. Переважна бі-
льшість випадків (60-75% ) діагностується в 3-4 
стадії захворювання, коли основним методом 

лікування є ларингектомія. Ця операція, виправ-
дана з онкологічних позицій приводить хворого 
до глибокої інвалідизації – втрати голосу, пору-
шення дихальної функції, косметичних дефектів. 
Складність або неможливість спілкування, соціа-
льна ізоляція наносять пацієнту важку психічну 
травму і є основною причиною відмови від ради-
кальної операції. 35% хворих після екстирпації 
гортані користуються шепітною мовою, 30% для 
спілкування використовують письмо.  

Реабілітація голосової функції у цієї кате-
горії хворих не лише поліпшила б функціональ-
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ні результати лікування і якість життя, а й опо-
середковано вплинула б на онкологічні резуль-
тати, зменшивши кількість відмов від оператив-
ного лікування.  

На сьогодні найпоширенішим та малоін-
вазивним методом реабілітації голосової функ-
ції залишається логопедичний. Він вимагає три-
валого навчання, мова у більшості тиха, скандо-
вана, оволодіти стравохідним голосом за дани-
ми різних авторів можуть від 8 до 80% пацієн-
тів.  

Новим етапом реабілітації голосу після 
ларингектомії стало впровадження хірургічних 
методів – трахеостравохідного (ТСШ) і трахеог-
лоткового шунтування.  

Сьогодні найперспективнішим напрямом 
хірургічного відновлення голосу після ларинге-
ктомії стало трахеостравохідне шунтування з 
протезуванням (ТСШП).  

 У відділі онкопатології лор-органів Ін-
ституту отоларингології ім. проф. 
О.С.Коломійченка АМН України для віднов-
лення голосової функції ларингектомованих 
пацієнтів використовується метод ТСШП проте-
зами Рrovox з низьким тиском для тривалого 
використання. Протягом 2006 – 2009рр. хірургі-
чним шляхом реабілітовано 41 пацієнт: 4 жінок і 
37 чоловіків у віці від 41 до 70 р.; фонопедич-
ним – 10 хворих, що склали контрольну групу. 
Операцій ТСШ з встановленням голосових про-
тезів – 41, замін протезів – 23. Використано 
протези: Provox, Provox2, Voice master. Одно-
моментно в ході ларингектомії протезовано 13 
пацієнтів, підчас пластики фарингостоми – 7, 
відстрочене протезування (від 2міс. до 2 років) – 
21 пацієнт. 

 Серед протезованих хворі з ураженням 
різних відділів гортані ІІ - ІV ст. Курс лікування 
включав перед або післяопераційну променеву 
терапію, поліхіміотерапію , оперативне лікуван-
ня шляхом розширеної ларингектомії, операції 
Крайля та комбінації цих методів. Також, 7-ми 
пацієнтам здійснювалась пластика трахеостоми. 
Все це не вплинуло на функціональні результа-
ти операції ТСШП. 

Дослідження якості життя пацієнтів про-
водили за допомогою специфічного опитуваль-
ника EORTC QLQ-H&N35 (Європейської орга-
нізації дослідження і лікування раку) до реабілі-
таційних заходів та через 1 міс і більше після 
них, хворі контрольної групи після оволодіння 
навичками стравохідного голосу. Зміни в опиту-
вальниках мають діапазон від 35 до 130 балів, 
вища кількість балів вказує на високий рівень 
симптомів і наявність проблем. Так до протезу-
вання загальний бал варіював від 95 до 52 , піс-
ля протезування від 60 до 37 балів, різниця балів 
для кожного окремого пацієнта – від 0 до 54. 
Серед протезованих 19 чоловік продовжують 
працювати, в тому числі на місцях, що вимага-
ють активного спілкування. . З 10 пацієнтів, що 
пройшли фонопедичну реабілітацію 4-х якість 
голосу не задовольняє, працюють 2. За даними 
EORTC QLQ-H&N35 загальний бал складає від 
50 до 94. 

 Дослідженню впливу психологічних фак-
торів на ефективність терапії онкохворих при-
свячено ряд робіт вітчизняних і зарубіжних ав-
торів. Термін „якість життя” означає перш за все 
ступінь успішності діяльності хворого, що охо-
плює три основні області: соціальний статус, 
професійна придатність, психологічна адекват-
ність. У пацієнтів з враженням гортані після 
завершення етапу радикального хірургічного 
лікування домінує потреба адаптуватися до 
зниження чи втрати фонаторної функції. Тому 
поняття якості життя для даної групи хворих 
визначається не лише ефектом лікування, сту-
пінню косметичних дефектів, а і рівнем віднов-
лення фонаторної функції. 

За допомогою голосових протезів нам 
вдалося відновити голосну, виразну, розбірливу 
мову в ранньому післяопераційному періоді у 
95,1% хворих.  

Виконані дослідження в черговий раз пе-
реконують, що голосова реабілітація після ла-
рингектомії повинна проводитись всім пацієн-
там в ранніх термінах, систематично, з враху-
ванням індивідуальних особливостей, та оціню-
ватись з точки зору якості життя після операції. 

 
© Є.М. Цимбалюк, 2009  
 
 
 

Л.С. ЦЫГАН, В.В. ДВОРЯНЧИКОВ, И.В. МАНАКОВА, И.А. ИВАШИН  
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ПРОФИЛАКТИКА НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В ХИРУРГИИ НОСОВЫХ РАКОВИН 
 

Актуальность. На сегодняшний день 
приоритетными направлениями совершенство-

вания хирургического лечения патологии по-
лости носа являются повышение его эффектив-
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ности, уменьшение сроков госпитализации и 
реабилитации, улучшение качества жизни боль-
ных в ближайшем послеоперационном периоде. 
Используемые методики хирургического лече-
ния патологии полости носа часто сопровожда-
ются геморрагическими осложнениями, что 
требует тампонады полости носа. Однако дан-
ная процедура увеличивает реактивные явления 
и ухудшает функционирование полости носа в 
послеоперационном периоде, что замедляет вос-
становление и увеличивает сроки реабилитации. 
Для улучшения восстановления функций полос-
ти носа нами модифицирована методика профи-
лактики носовых кровотечений при ринохирур-
гических вмешательствах. 

Целью исследования явилось изучение 
эффективности методики профилактики носо-
вых кровотечений при ринохирургических вме-
шательствах.  

Материалы и методы. Нами были об-
следованы 18 больных (13 мужчин, 5 женщин) в 
возрасте от 18 до 60 лет с различной патологией 
полости носа, приводящей к затруднению носо-
вого дыхания. Всем больным было проведено 
всестороннее предоперационное и послеопера-
ционное (на первые, вторые, третьи, десятые 

сутки после оперативного вмешательства в по-
лости носа) обследование, включавшее обще-
клиническое и комплексное риноотологическое 
исследования. Всем больным группы контроля 
(9 человек) в послеоперационном периоде была 
выполнена тампонада полости носа. Исследуе-
мую группу составили 9 больных, которым вы-
полнялась модифицированная методика профи-
лактики носовых кровотечений, заключавшаяся 
в подслизистой механической дезинтеграции 
нижних носовых раковин с последующим вве-
дением аутофибринового клея. 

Результаты. В обеих группах в после-
операционном периоде у больных отсутствова-
ли признаки носового кровотечения. В то же 
время, у больных исследуемой группы функция 
носового дыхания восстанавливалась непосред-
ственно после оперативного вмешательства, о 
чем свидетельствуют данные передней активной 
компьютерной риноманометрии. 

Заключение. Таким образом, предложен-
ная методика позволяет эффективно осуществ-
лять профилактику носовых кровотечений без 
тампонады полости носа, что способствует бы-
строму восстановлению функции носового ды-
хания в послеоперационном периоде. 

 
© Л.С. Цыган, В.В. Дворянчиков, И.В. Манакова, И.А. Ивашин, 2009  
 
 
 
 
 

И.Э. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

 

ОРВИ, при которых поражается слизистая 
полости рта и глотки, переносит около 30 млн. 
человек в год. Взрослый человек переносит око-
ло 3 ОРВИ в год, ребенок – до 6 раз. На сего-
дняшний день существует более 500 различных 
возбудителей ОРВИ.  

Угрожающими симптомами при ОРВИ яв-
ляются: повышение температуры тела выше 400 

С; температура тела выше 380 С более 3 дней; 
выраженные симптомы интоксикации; резкая 
слабость, озноб, сильная головная боль, ломота в 
мышцах; сильная боль в горле более 2 дней. 

50% осложнений ОРВИ составляют рино-
синуиты, синуиты развиваются за счет отека 
слизистой оболочки полости носа, естественные 
соустья пазух блокируются, вентиляция нару-
шается, секрет в их просвете задерживается. 
Возбудителями острого синуита чаще всего яв-
ляются вирусы. В отличие от бактериальных 

инфекций, для терапии которых создано боль-
шой количество антибиотиков, для лечения ви-
русных инфекций, в первую очередь, верхних и 
нижних дыхательных путей, имеется ограни-
ченное количество действительно эффективных 
средств. 

Цель исследования. Изучение применения 
препарата циннабсин в сравнении с деконге-
стантами. 

Нами обследовано 30 больных (21 жен-
щина и 9 мужчин) в возрасте от 19 до 59 лет. У 
всех пациентов длительность заболевания со-
ставляла около 2-х недель. Всем пациентам про-
водили общеклинические функциональные ис-
следования. 15 пациентов (I группа) получали 
циннабсин по схеме, 15 больных (II группа) – 
местные деконгестанты. Данные обработаны с 
помощью методов вариационной статистики. 
Для каждого показателя определяли среднее 
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арифметическое M, среднюю ошибку среднего 
арифметического m. Достоверность показателей 
определяли с помощью t-критерия Стьюдента. 
Для больных катаральным риносинуитом был 
создан банк самоконтроля пациентов, с помо-
щью которого оценивали степень затруднения 
носового дыхания, высыхание слизистой, фрон-
тальное напряжение, выделения из носа, нару-
шения сна и дневной активности. 

Согласно представленным результатам 
лечения уменьшение симптомов было более 
значимым при использовании циннабсина, что 
подтверждается данными многих исследовате-
лей. 

Как видно из таблицы 2, применение цин-
набсина для лечения катарального риносинуита 
более эффективно по сравнению с деконген-
стантами.

 
 

 Таблица 1 

Результаты клинической эффективности лечения больных катаральным риносинуитом 

Симптомы в баллах Группы больных 
до лечения после лечения 

I группа (циннабсин) 13,56±1,02 2,11±0,14 
II группа (деконгестанты) 13,73±1,07 5,78±0,08 

 
  

 
Таблица 2  

Результаты лечения больных катаральным риносинуитом 

Количество больных Показатели 
I группа II группа 

Клиническое выздоровление 6 (40,00 %) 1(6,67 %) 
Значительное улучшение 8 (53,33 %) 4 (26,66 %) 
Улучшение 1 (6,67 %) 7 (46,67) 
Отсутствие эффекта - 3 (20,00 %) 
Ухудшение - - 

 
 
Выводы: 1) терапия осложнений ОРВИ 

остается актуальной по нынешний день; 2) ос-
новная тактика терапии риносинуитов должна 
включать противовирусные, противоотечные, 
секретолитические, а также препараты восста-

навливающие работу мукоциллиарного клирен-
са; 3) циннабсин – специализированный, нату-
ральный комплексный препарат для лечения 
риносинуитов, воздействующий на ведущие 
звенья патогенеза риносинуита. 

 
© И.Э. Чернишова, 2009 
 
 
 
 
 

В.Н. ШАПОВАЛОВ, А.Н. БЕЛЫЙ, И.В. СТЕРИОНИ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «АСИНИС» В ЛЕЧЕНИИ  
ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ  

НОСА И УХА У ДЕТЕЙ 
 

Острые воспалительные заболевания при-
даточных пазух носа и уха занимают ведущее 
место в структуре общей заболеваемости ЛОР 
органов у детей. (А.А. Лайко «Дитяча 
оториноларингологія» 1998г.). Для этих заболе-

ваний характерен разнообразный клинический 
полиморфизм, различные варианты течения, 
вариабельность клинико-лабораторных показа-
телей и зависимость этих заболеваний от инди-
видуальных особенностей организма, сопутст-
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вующей патологи и возраста детей. На фоне 
разнообразия возбудителей острых воспали-
тельных заболеваний придаточных пазух носа и 
уха у детей, антибиотикорезистентности, дис-
биоза и иммунодефицитных состояний эффек-
тивность и безопасность комплексной терапии 
этих заболеваний, а также их профилактика яв-
ляется очень важным и весомым аспектом в ра-
боте детских отоларингологов. 

 Целью нашего исследования было уста-
новить эффективность применения препарата 
«Асинис»(«Рихард Биттнер АГ», Австрия) в 
комплексной терапии острых воспалительных 
заболеваний придаточных пазух носа и уха у 
детей. 

 На базе ЛОР-отделения Луганской Го-
родской Многопрофильной Детской Больницы 
№ 3 за период март-июль 2009г. было пролече-
но 456 детей в возрасте от 3-х до 18 лет с ост-
рыми воспалительными заболеваниями прида-
точных пазух носа и уха. Все пациенты были 
разделены на 2 группы: первая группа (256 де-
тей) на фоне «традиционной» тера-
пии(антибиотикотерапия, пробиотики, антигис-
таминные препараты, витамины, назальные де-
конгестанты, санация придаточных пазух носа 
методом «перемещения» по Proetz, противовос-
палительные капли в уши) получала препарат 
«Асинис» внутрь до еды в возрастных дозиров-
ках, вторая группа (200 детей) соответственно 
получала «традиционную» терапию. Клиниче-
скую эффективность лечения оценивали на ос-
новании динамики выраженности основных 
симптомов заболеваний: затруднения носового 
дыхания, наличия патологического отделяемого 
в просвете носовых ходов, отечности слизистой 
оболочки носа, боли в ушах, снижения слуха, 
нормализации общего состояния. С учетом пе-
речисленных критериев положительная дина-
мика наблюдалась в первой группе в среднем на 
1-2 сутки у 75% детей, а во второй группе в 
среднем на 2-3 сутки у 62% детей соответствен-

но. Наряду с этим субъективно все дети или их 
родители отмечали хорошую переносимость 
препарата «Асинис», клинически значимых по-
бочных эффектов выявлено не было. В среднем 
сроки пребывания пациентов первой группы на 
стационарном лечении сокращались на 1-2 дня в 
сравнении со второй группой пациентов, полу-
чавших «традиционную» терапию. Пациенты 
первой группы продолжали принимать препарат 
«Асинис» на послегоспитальном этапе в течение 
1 месяца в возрастных дозировках. 

 Натуральный препарат «Аси-
нис»(«Рихард Биттнер АГ», Австрия) благодаря 
своему природному составу оказывает следую-
щие клинически значимые эффекты: 
- быстро ликвидирует воспаление и устраняет 
отек слизистой оболочки полости носа и около-
носовых пазух; 

- оказывает выраженное секретолитиче-
ское и секретомоторное действие; 

- восстанавливает функцию эпителия сли-
зистой полости носа, околоносовых пазухи ба-
рабанной полости; 

- улучшает обоняние и носовое дыхание; 
- повышает общую резистентность орга-

низма к инфекционно-воспалительным процес-
сам ЛОР-органов и верхних дыхательных путей; 

- хорошо переносится пациентами за счет 
отсутствия побочных эффектов и высокой сте-
пени безопасности. 

 Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о целесообразности и обосно-
ванности включения натурального препарата 
«Асинис» в комплексное лечение детей с ост-
рыми воспалительными заболеваниями около-
носовых пазух и уха как на госпитальном так на 
послегоспитальном этапах. Препарат «Асинис» 
может быть рекомендован к широкому приме-
нению в детской оториноларингологии как эф-
фективный и безопасный препарат в составе 
комплексной терапии острых воспалительных 
заболеваний ЛОР-органов у детей. 

 
© В.Н. Шаповалов, А.Н. Белый, И.В. Стериони, 2009 
 
 
 
 

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 ЛОБНОЙ ПАЗУХЕ 
 

Эндоназальный доступ к лобной пазухе 
остается наиболее сложным в ринохирургии, 
несмотря на широкое внедрение в практику эн-
доскопической техники.  

Риск неудачи эндоскопической хирургии 
лобной пазухи зависит от сложности строения 
лобного кармана, соустья лобной пазухи, а риск 
осложнений обусловлен важными соседними ана-
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томическими структурами (основание черепа, бу-
мажная пластинка, передняя решетчатая артерия). 

При планировании операции проводим 
тщательное обследование, которое обязательно 
включает в себя компьютерную томографию 
придаточных пазух носа. По данным КТ необ-
ходимо внимательно изучить анатомию лобного 
кармана, лобной пазухи, а также прилежащих 
структур, используя мультипланарную (изуче-
ние срезов в аксиальной, коронарной и параса-
гиттальной проекции) и трехмерную реконст-
рукцию. Важно выявить анатомические вариан-
ты прикрепления крючковидного отростка, 
пневматизацию клетки ager nasi, наличие и типы 
фронтоэтмоидальных клеток, строение решет-
чатого пузыря, наличие супрабуллярных клеток. 
Хирург должен определить какие и сколько кле-
ток находятся в лобном кармане, их отношение 
к соустью лобной пазухи, а также к окружаю-
щим структурам. Не менее важно для планиро-
вания успешной операции установить путь дре-
нажа из лобной пазухи и его соотношение к 
клеткам лобного кармана.  

Планируя операцию необходимо распо-
знать потенциально сложный для хирурга лоб-
ный карман, например, наличие фронтоэтмои-
дальных клеток 3 и 4 типа (по Kuhn). В таком 
случае важно обсудить с пациентом возмож-
ность дополнительного доступа через переднюю 
стенку лобной пазухи. Доступ через переднюю 
стенку также планируется при подозрении на 
новообразование лобной пазухи при узком со-
устье пазухи. 

Методики эндоназального эндоскопиче-
ского вскрытия лобной пазухи заключаются в 
идентификации пути дренажа из лобной пазухи 
с последующим расширением его путем разру-
шения стенок клеток лобного кармана до четкой 
визуализации соустья пазухи. Обычно операция 
начинается с медиализации средней носовой 

раковины и резекции верхней части крючковид-
ного отростка. Дальнейшее вмешательство, как 
правило, мы проводим под контролем эндоско-
пов с угловым видением (300, 450, 700). Произ-
водится вскрытие клетки ager nasi с удалением 
ее задней и верхней стенок, разрушаются другие 
клетки лобного кармана. При идентификации 
соустья лобной пазухи важно не повредить сли-
зистую в области соустья. Как правило, нет не-
обходимости расширять узкие соустья лобных 
пазух. При адекватном расширении пути дрена-
жа, даже узкое соустье будет функционировать 
в достаточной мере. Необходимость расшире-
ния соустья пазухи эндоназальными борами 
может возникнуть при блоке соустья или для 
проведения вмешательства в нижних отделах 
пазухи. Соустье расширяется за счет сверления 
борами передней стенки, при этом хирург дол-
жен щадить слизистую других стенок, во избе-
жание грубого рубцевания. При сложном для 
хирургии лобном кармане идентификацию со-
устья и расширение пути дренажа из пазухи 
можно провести под контролем эндоскопов че-
рез небольшое трепанационное отверстие в пе-
редней стенке пазухи. Также доступ через пе-
реднюю стенку выполняем при необходимости 
широкого вмешательства в пазухе, например, 
при новообразованиях. 

Лобная пазуха остается достаточно слож-
ной для эндоскопического доступа в связи с 
большим разнообразием анатомических вариан-
тов лобного кармана. Для успешного выполне-
ния эндоскопической операции на лобной пазу-
хе необходимо расширить путь дренажа из па-
зухи, идентифицировать ее естественное соус-
тье. При планировании операции необходимо 
тщательно изучить анатомические особенности 
строения лобного кармана и лобной пазухи на 
компьютерных томограммах с реконструкцией в 
различных плоскостях. 

 
© В.И. Шербул, Т.Г. Кунах, В.В. Головко, Л.М. Омерова, В.Б. Олейников, А.Э. Антонец, И.А. Кузьмук,  
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.В. ВОЛКОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОЦІЛЬНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
З ВУЗЛИКАМИ ГОЛОСОВИХ СКЛАДОК ТА ПЕРЕД ВУЗЛИКОВИМ СТАНОМ 

 

Питання діагностики і лікування вузликів 
співаків залишаються актуальними в сучасній 
фоніатріі та аудіологіі. Етіологія виникнення 
вузликів дуже різноманітна. На думку різних 

авторів, головною причиною їх розвитку є на-
пруження голосу, яке призводить до хронічної 
травматизації голосових складок; голосові нава-
нтаження при запаленнях слизової оболонки 
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верхніх дихальних шляхів; наявність хронічних 
захворювань лор-органів, зловживання верхніми 
нотами при співі, спів при перевтомі голосу, 
форсування голосу. Окремо слід зазначити 
вплив функціонального стану центральної нер-
вової системи на патологію голосових складок, 
зокрема на розвиток вузликів співаків (Т.А. 
Шидловська, 1993; 1998). На думку В.Д. Тахта-
мишева (1985), функціональні порушення нер-
вової системи можуть бути основною причиною 
появи вузликів голосових складок. 

Метою даної роботи стало визначення 
доцільності застосування загального лікування, 
на підставі вивчення даних анамнезу, скарг та 
клінічного і електрофізіологічного обстеження 
хворих з вузликами голосових складок та перед-
вузликовим станом. Для досягнення цієї мети 
нами було обстежено 15 пацієнтів з вузликами 
голосових складок, 15 – з передвузликовим ста-
ном та 25 – з хронічною гіпотонусною функціо-
нальною дисфонією у якості групи порівняння. 
Всього обстежено 55 осіб. До аналізу приймали-
ся професійна приналежність обстежуваних, їх 
вік, стать. Детально вивчалися дані анамнезу 
скарги пацієнтів як на стан голосового апарату, 
так І ті, що можуть відбивати загальний стан 
організму серцево-судинної та центральної нер-
вової систем. Також ми звертали увагу на оцін-
ку самими хворими можливої причини або пус-
кового моменту розвитку захворювання. 

Проведені нами дослідження показали, 
що вузлики та передвузликовий стан найчастіше 
виявляються у осіб голосомовних професій та 
професій з високими голосовими вимогами; се-
ред них переважають пацієнти у працездатному 
віці і жінки. Серед етіологічних факторів виник-
нення вузликів та передвузликових станів чисе-

льне місце займає голосове напруження під час 
гострих запальних захворювань верхніх дихаль-
них шляхів, надмірне голосове навантаження, 
стресогенні фактори та наявність в анамнезі 
хронічної гіпотонусної функціональної дисфо-
нії. Серед загальних та місцевих скарг хворих 
найчастіше зустрічалися головний біль, важ-
кість в голові, запаморочення, порушення сну та 
пам'яті, дратівливість та емоційність; захрип-
лість різного ступеня, голосова втома, "клубок" 
в горлі, подразнення та сухість. 

Наявність значної кількості скарг на голо-
вний біль, важкість в голові, запаморочення у 
досліджених хворих може свідчити про пору-
шення діяльності центральної нервової системи 
та мозкового кровообігу.  

Поведені нами дослідження стану мозко-
вого кровообігу за даними реоенцефалографії та 
функціонального стану центральної нервової 
системи за даними електроенцефалографії, під-
твердили дане припущення і дозволили виявити 
відхилення від норми у обстежених хворих. Це 
свідчить про доцільність врахування стану 
центральної нервової системи та серцево-
судиної системи при лікуванні хворих з вузли-
ками голосових складок та перед вузликовим 
станом і застосування поряд з місцевим ліку-
ванням і препаратів загальної дії відповідного 
спрямування. Такий комплексний підхід до лі-
кування хворих, за нашими даними, дозволяє 
значно підвищити ефективність консервативно-
го лікування, а також покращити загальний стан 
хворих. 

Отримані дані будуть корисними для під-
вищення якості діагностики вузликів голосових 
складок і передвузликового стану та розробки 
нових ефективних підходів до їх лікування. 

 
© Т.А. Шидловська, Т.В. Волкова, 2009 
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ПОКАЗНИКИ СУБ’ЄКТИВНОЇ АУДІОМЕТРІЇ ТА СКАРГИ ХВОРИХ  
ПРИ ПОЧАТКОВІЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНІЙ ПРИГЛУХУВАТОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІЙ  

З РІЗНИМИ СУДИННИМИ ЧИННИКАМИ 
 

Проблема ранньої діагностики та профі-
лактики сенсоневральної приглухуватості 
(СНП) є надзвичайно актуальною. Переважна 
більшість авторів у виникненні і розвитку сен-
соневральних порушень слуху надають провід-
ного значення судинному фактору незалежно 
від ґенезу СНП. 

Відомо також, що хворі з СНП різного ґене-
зу мають не тільки ауральні (зниження слуху, за-
кладеність вух, суб’єктивний шум), але і екстраау-
ральні (головний біль, запаморочення, підвищена 
дратівливість, порушення пам’яті і сну, неприємні 
відчуття в області серця, тощо) скарги (В.А. Лев-
ковский, 1985; Н.И. Перевозникова, 1992; Т.В. 
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Шидлдовська, 1991; Т.А. Шидловська та співавт., 
2000; В.И. Пудов, Н.Г. Самойлова, 2002, та ін.). 

Мета даної роботи – аналіз даних 
суб’єктивної аудіометрії та скарг хворих з поча-
тковою СНП, пов’язаною з різними судинними 
чинниками. 

Для досягнення поставленої мети нами бу-
ло обстежено 3 групи пацієнтів. До 1 групи увійш-
ли 55 хворих початковою СНП, у яких епізодично 
підвищувався артеріальний тиск (АТ). Другу гру-
пу склали 53 хворих з початковою СНП у сполу-
ченні з вегето-судинною дистонією (ВСД) по гі-
пертонічному типу. Третю групу склали 20 хворих 
з сенсоневральними проявами на фоні початкової 
гіпертонічної хвороби (ГХ) (контрольна група). 
Вік хворих коливався від 23 до 50 років. Контро-
лем служили також 15 практично здорових нор-
мальночуючих осіб у віці від 20 до 30 років Всьо-
го було обстежено 143 особи (286 вух). 

Дослідження слухової функції проводили 
за допомогою клінічного аудіометра AC-40 фір-
ми „Interacoustics” в звукоізольованій камері, де 
рівень шуму не перевищував 30 дБ. 

Аудіометрично в усіх досліджуваних гру-
пах виявлено порушення слухової функції по типу 
звукосприйняття. Найбільш виражені порушення 
функції звукосприйняття за даними тональної по-
рогової аудіометрії в області (0,125-8) кГц спосте-
рігаються у хворих з наявністю ВСД по гіпертоні-
чному типу (2 група). Порушення слуху на тони в 
цій групі починається частіше з 3, рідше з 2 кГц, а 
найбільш виражене воно було в області 8 та 6 кГц. 
Так, слух на тони в області 8 і 6 кГц в 2 групі ста-
новив відповідно (38,06±2,18 та 36,12±2,16) дБ. 
Менш виражені порушення слуху на тони виявле-
ні у хворих з початковою СНП на фоні початкової 
ГХ (3 група). У хворих з епізодично підвищеним 
АТ з наявністю сенсоневральних проявів (група 1) 
виявлене найменш виражене зниження слуху на 
тони як в конвенціональному (область 4-6-8 кГц), 
так і в розширеному (переважно 12,5; 14 і 16 кГц) 
діапазонах частот. Має місце лише невелике по-
рушення слуху на тони в області 6 і 8 кГц в групі 
1, яке склало відповідно: (21,14±2,63 та 
25,90±2,69) дБ. 

Таким чином, найбільш виражене пору-
шення слуху на тони в області конвенціональ-
ного діапазону частот спостерігається у хворих з 
початковою СНП у сполученні з ВСД по гіпер-
тонічному типу (група 2) і це стосується пере-
важно частот 6 та 8 кГц. 

Ще більш виражене порушення сприйняття 
слуху на тони виявлено у досліджуваних групах в 
області високочастотного діапазону. Так, у хворих 
1,2 і 3 груп слух на тони в області відповідно 12, 

14 і 16 кГц становив: (28,28±2,39), (42,59±3,72) і 
(51,75±3,80) дБ та (47,06±2,83), (83,41±3,32), 
(68,75±2,55), а також (44,09±4,02); (67,5±4,3) і 
(52,16±3,11) дБ. Особливо це стосується теж групи 
2, тобто у хворих з початковою СНП у сполученні 
з ВСД по гіпертонічному типу (табл. 2, мал. 2), 
порівняно з групами 1 та 3, тобто з епізодичним 
підвищенням АТ або початковою ГХ. При цьому 
слід зазаначити, що найбільш виражене порушен-
ня слуху в 2 групі спостерігається на частоті 14 
кГц (83,41±3,32) дБ і дещо менше воно в області 
16 кГц (68,75±2,55) дБ.  

Однак, порушення слуху турбувало лише 
3,63 % хворих з СНП і епізодично підвищеним 
АТ та 15,0 % з СНП на фоні початкової ГХ (3 
група). Хворі з початковою СНП у сполученні з 
ВСД по гіпертонічному типу мали такі скарги в 
9,43 % випадків. Суб’єктивний шум у вухах ту-
рбував хворих досить часто в усіх трьох групах. 
Найчастіше він турбував хворих 2 групи (69,8 
%), тобто з СНП у сполученні з ВСД по гіперто-
нічному типу. В 1 і 3 групі, з епізодично підви-
щеними АТ та початковою ГХ, він турбував 
відповідно – 47,27 та 69,81 % хворих. Наявність 
головного болю найчастіше виявлена у хворих 2 
і 3 групах: 73,58 та 70,0 % випадків відповідно. 

Неприємні відчуття в області серця (болі, 
перебої та ін.) частіше (65,0 % випадків) вияв-
лено у хворих з початковою ГХ (3 група). У 2 
групі вони спостерігалися у 50,94 % випадків, а 
в 1, з початковою СНП на фоні епізодично під-
вищеного АТ – лише в 5,45 % випадків. 

Однак, всі хворі 2 групи з початковою 
СНП у сполученні з ВСД по гіпертонічному ти-
пу, скаржилися на підвищену дратівливість, на-
явність головного болю і тяжкість в області по-
тилиці. Майже всі хворі 3 групи (90,0 % випад-
ків) також скаржилися на підвищену дратівли-
вість. Такі скарги мали місце і у половини хво-
рих (50,94 %) 1 групи, з початковою СНП та 
епізодично підвищеним АТ. 

Отже, в усіх досліджуваних групах хво-
рих, не дивлячись на незначну вираженість су-
динних чинників (епізодично підвищене АТ, 
ВСД по гіпертонічному типу, початкова ГХ), 
було виявлено порушення слухової функції. У 
хворих з епізодично підвищеним АТ, ВСД по 
гіпертонічному типу та з початковою ГХ і наяв-
ністю скарг на суб’єктивний вушний шум, під-
вищену дратівливість, неприємне відчуття в об-
ласті серця та наявність головного болю доціль-
но проводити аудіометричне обстеження, особ-
ливо в розширеному діапазоні частот (9-16) кГц, 
хоча такі хворі часто і не мають скарг на зни-
ження слуху. 

 
© Т.А.Шидловська, С.І.Герасименко, 2009 
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Т.А.ШИДЛОВСЬКА, К.В.ОВСЯНИК, Ю.М.КОЗАК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РОЛЬ СУДИННИХ РОЗЛАДІВ У ВИНИКНЕННІ І РОЗВИТКУ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ 
ПРИГЛУХУВАТОСТІ ШУМОВОГО ГЕНЕЗУ 

  

Професійна захворюваність акумулює ка-
тегорію хвороб, які виникають внаслідок впливу 
на організм людини несприятливих факторів 
виробничого середовища, а також самого трудо-
вого процесу. Доведено, що виробничий шум 
діє на серцево-судинну та нервову системи ра-
ніше, ніж на орган слуху (Т.В. Шидловська та 
співавт. 1999, 2006, 2007, 2008 та ін.). Важливе 
значення судинного фактора у розвитку пору-
шень слухової функції зумовлене тим, що суди-
ни завитки, які відходять від вертебро-
базилярної системи, є термінальними у функці-
ональному відношенні. Наведені дані свідчать 
про те, що у робітників шумових виробництв 
доцільно вивчати не тільки стан слухової функ-
ції, але й ширше використовувати РЕГ, яка до-
зволяє робити висновки про стан судин голо-
вного мозку.  

Виходячи з цього, метою нашої роботи 
було дослідження кількісних та якісних показ-
ників реоенцефалографії у хворих з початковою 
СНП шумового ґенезу. Для досягнення цієї мети 
була проведена реоенцефалографія 47 особам 
віком від 25 до 52 років. Контрольна група – 15 
здорових нормальночуючих осіб у віці від 18 до 
45 років, які не мали контакту з шумом та радіа-
цією, не приймали ототоксичних препаратів і не 
скаржилися на головний біль. Всього нами було 
проаналізовано 62 реоенцефалограми.  

Враховуючи дані аудіометричного обсте-
ження працівників "шумових" професій за ста-
ном слухової функції в конвенціональному 
(0,125-8,0) кГц та розширеному (9,0-16,0) кГц 
діапазонах частот, нами були виділені дві групи 
осіб. До першої групи увійшли 22 працівника, у 
яких слух на тони в області конвенціонального 
діапазону частот знаходився в межах норми, а в 
розширеному був порушеним. До другої групи 
увійшли 25 працівників, у яких мало місце по-
рушення слухової функції також в конвенціона-
льному діапазоні частот, починаючи з 2 кГц. В 
контрольній групі в області конвенціального 
діапазону частот поріг чутності на тони не пере-
вищував 10 дБ. 

Обстеження проводили за допомогою 
комп’ютерного реографа фірми "DX – системи". 
Статистичну обробку отриманих результатів 
здійснювали за загальноприйнятими методами 

математичної статистики із застосуванням пер-
сонального комп'ютера.  

В каротидній системі у осіб 1 групи мало 
місце помірне заокруглення вершини РЕГ-кривої, 
а також достовірне збільшення порівняно з конт-
рольною групою показників ДКІ та ДСІ, що свід-
чить про підвищення судинного тонусу з утруд-
ненням венозного відтоку та наявністю спазму 
судин головного мозку у таких хворих. Реографі-
чний індекс (Рі), якій характеризує пульсове кро-
вонаповнення, в каротидній системі був в межах 
норми. Але в вертебро-базилярній системі показ-
ник Рі був достовірно меншим порівняно з конт-
рольною групою (t=5,30; Р<0,01), крім того, були 
достовірно змінені показники α, ДКІ та ДСІ. Ще 
більш виражені зміни були виявлені нами у робі-
тників 2 групи. У них візуально спостерігалось 
різке заокруглення вершини кривої, іноді з гру-
бим плато. Дикротичний зубець часто був відсу-
тній, значно зменшилась і крутизна нахилу  
РЕГ-кривої як в каротидній, так і в вертебро-
базилярній системах, що вказує на підвищення 
тонусу мозкових судин. Також були більш вира-
женими якісні ознаки утруднення венозного  
відтоку, особливо в вертебро-базилярному ба-
сейні.  

У робітників з початковими розладами 
слуху по типу порушення звукосприйняття мало 
місце найбільш значне, у порівнянні з РЕГ-
показниками 1 групи, підвищення судинного 
тонусу з утрудненням венозного відтоку і про-
явою спазму судин головного мозку, особливо в 
вертебро-базилярній системі. В каротидній сис-
темі достовірно змінювався тільки показник Рі 
(t=7,07; Р<0,01). В вертебро-базилярній системі 
в порівнянні з даними 1 групи достовірно змі-
нювались наступні показники: α (t=2,68; 
Р<0,05), ДКІ (t=2,99; Р<0,05), ДСІ (t=2,77; 
Р<0,05) та Рі (t=2,49; Р<0,05).  

Таким чином, проведені дослідження фу-
нкціонального стану судин головного мозку у 
робітників шумових виробництв з початковою 
СНП дозволили виявити зміни показників реое-
нцефалографії в обох системах церебральної 
гемодинаміки. Це свідчить про доцільність ви-
користання даних реоенцефалографії при ранній 
діагностиці та лікуванні хворих з СНП шумово-
го ґенезу. 

 
© Т.А.Шидловська, К.В.Овсяник, Ю.М.Козак, 2009  
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2009 204 

В.О. ШКОРБОТУН, Т.В. МАРКІТАН (КИЇВ, УКРАЇНИ) 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЦІННОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ТА КЛІНІЧНИХ ДАНИХ У ХВОРИХ НА 

ФЛЕГМОНОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГЛОТКИ ТА ШИЇ 
 

Летальність пацієнтів з поширеними фле-
гмонами глибоких клітковинних просторів шиї 
залишається досить високою. За даними А.Г. 
Высоцкого, В.В. Тахтаулова, 2006, вона стано-
вить 27,7%, а у випадках розповсюдження про-
цесу на медіастинум смертність сягає 43%. (Е.А. 
Цеймаха и соавт., 2001, Абакумов М.М. и со-
авт., 2001, Лучихин Л.А. и соавт., 2001). Одним 
із визначальних факторів, який дозволяє, в бі-
льшості випадків, уникнути ускладненого пере-
бігу флегмони шиї та глотки є своєчасна топічна 
діагностика цієї патології.  

В теперішніх умовах найбільшого поши-
рення в діагностиці гнійного запалення глибо-
ких клітковинних просторів голови та шиї набу-
ла рентгенівська комп’ютерна томографія (РКТ) 
(Ю.В. Мітін та співавт, 2005; Т.Г. Бармина и 
соавт., 2005; Г.И. Гарюк и соавт., 2006). З метою 
визначення її інформативності нами проведено 
порівняльний аналіз результатів комп’ютерної 
томографії з результатами клінічного обстежен-
ня пацієнтів з цією патологією та даними, отри-
маними під час їх хірургічного лікування. 

 Під нашим наглядом знаходився 61 па-
цієнт з глибокою флегмоною клітковинних про-
сторів глотки та шиї. Всім хворим при надхо-
дженні в стаціонар була здійснена комп’ютерна 
томографія шиї та грудної клітки. Базуючись на 
результатах РКТ, клінічних даних та виявлених 
під час хірургічного лікування змінах, нами бу-
ли виділені наступні основні нозологічні одини-
ці: парафарингеальний абсцес в стадії інфільт-

рації (1-ша група пацієнтів); парафарингеальний 
абсцес (2-га група); парафарингеальний абсцес, 
ускладнений глибокою флегмоною шиї (3-тя 
група); парафарингеальний абсцес, ускладнений 
глибокою флегмоною шиї та медіастинітом (4-
та група). 

 Для статистичної обробки результатів ми 
застосували один із методів дисперсійного ана-
лізу, який дозволяє визначити питому вагу від-
повідності тієї чи іншої рентгенологічної ознаки 
клінічним симптомам та виявленим змінам під 
час оперативного втручання.  

З цією метою нами вираховувались на-
ступні показники: k1 - це відношення кількості 
пацієнтів, у котрих результати комп’ютерної 
томографії співпали з клінічними даними, до 
загальної кількості обстежених пацієнтів; k2 - 
відношення кількості пацієнтів, у котрих, за ре-
зультатами РКТ, діагностовано більш широке 
поширення запального процесу в порівнянні з 
клінічними даними, до загальної кількості об-
стежених пацієнтів – гіпердіагностика, і k3 – це 
відношення кількості пацієнтів, у яких, за ре-
зультатами комп’ютерної томографії діагносто-
вано менше поширення запального процесу в 
порівнянні з клінічними даними, до загальної 
кількості обстежених пацієнтів. Крім того, по 
кожному з цих показників розраховувалась ва-
ріація і визначалась достовірність їх різниці.   

 Дані, за нозологічними одиницями (гру-
пи пацієнтів) за якими розраховувались значен-
ня показників k1, k2, k3, наведені в табл. 

 

Ефективність РКТ діагностики флегмонозних захворювань глотки та шиї 

Кількість спостережень 
Випадки, коли результати 
РКТ та клінічних даних 

співпали 

Випадки, при яких відмі-
чена гіпердіагностика 

Випадки, коли на РКТ діа-
гностовано менше поши-

рення процесу 
№  

групи 
абс. 

кількість k1 
абс. 

кількість k2 
абс. 

кількість k3 

 
Всього  

обстежених 

1 10 0,67 5 0,33 - - 15 
2 8 0,73 - - 3 0,27 11 
3 14 0,5 - - 14 0,5 28 
4 4 0,57 - - 3 0,43 7 

Всього 36 0,59 5 0,08 20 0,33 61 
 

Як видно з табл. 1, питома вага співпадання 
клінічних даних з результатами РКТ при флегмо-
нозних захворюваннях глотки та шиї становить 

59%, а у 41% випадків існували розбіжності. При 
чому, серед розбіжностей, у 33% обстежених ін-
траопераційно було виявлено більш широке роз-
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повсюдження гнійного процесу в клітковинних 
просторах шиї ніж було зафіксовано на РКТ, осо-
бливо що стосується верхнього медіастиніту та у 
8% спостережень була відмічена гіпердіагностика. 
Необхідно відмітити, що аналіз варіацій по кож-
ному з показників показав достовірність їх різниці. 

Базуючись на отриманих даних, можна 
зробити висновок про відставання рентгенологі-

чної картини враження запальним процесом клі-
тковинних просторів шиї від таких, що виявля-
ються у хворих під час хірургічного втручання. 
Це можна пояснити стрімким розвитком гнійно-
го запалення в просторах шиї з швидким розпо-
всюдженням його на інші простори, включаючи 
середостіння, що і спричиняє життєвонебезпеч-
ну ситуацію. 

 
© В.О. Шкорботун, Т.В. Маркітан, 2009 
 
 
 
 
 

В.О.ШКОРБОТУН, Т.В.МАРКІТАН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАРАТОНЗИЛЯРНИХ 
АБСЦЕСІВ, УСКЛАДНЕНИХ ФЛЕГМОНОЮ ШИЇ 

  

Проблема гнійно-запальних захворювань 
глотки та шиї залишається актуальною в отола-
рингології, і у зв’язку зі зростанням частоти їх 
виникнення потребує подальшого вивчення та 
удосконалення лікувальної тактики. Ця патоло-
гія при поширенні гнійного запалення на сере-
достіння набуває неконтрольованого характеру і 
значно ускладнює прогноз лікування.  

Причиною розвитку глибоких флегмон 
шиї, в ряді випадків, є паратонзилярні абсцеси 
(С.Д. Никитчин, Е.О. Славчева, 2006; В.Р. Де-
менков и соавт., 2006), частота виникнення яких 
за останні роки має тенденцію до збільшення. 
Так, якщо в 1997 році в ЛОР-відділення Київсь-
кої обласної клінічної лікарні (клінічна база ка-
федри оториноларингології НМАПО ім. П.Л. 
Шупика) надійшло 18 хворих з паратонзиляр-
ним абсцесом, що склало 1,5% від всіх пацієн-
тів, які лікувалися у відділенні, то в 2008 році 
таких хворих надійшло 49, що склало 3,8%. При 
цьому, в 1997 році лише в одному випадку пара-
тонзилярний абсцес ускладнився глибокою фле-
гмоною шиї, тоді як в 2008 – у 16 хворих було 
діагностовано розповсюдження запального про-
цесу на глибокі клітковинні простори, з яких в 
11 випадках воно мало гнійний характер з по-
ширенням у двох пацієнтів на середостіння.  

 Однією з причин збільшення кількості 
паратонзилярних абсцесів ряд авторів вважають 
зменшення планових тонзилектомій (В.М. Боб-
ров, 2004, Ф.О. Тишко, 2006, А.А. Коцеруба, 
В.П. Гончарук, Е.И. Назарук, 2008, Н.Н. Хайбу-
ллаев, В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, М.М. 
Кобицкий, 2007).  Аналізуючи ефектив-
ність дренування паратонзилярного простору 
при неускладнених паратонзилярних абсцесах, 
виявлено, що розтин абсцесу через глотку ви-

явився недостатнім у 12 випадках (5,24 % від 
загальної кількості хворих, у яких гнійне запа-
лення не виходило за межі паратонзилярного 
простору), що зумовило необхідність виконання 
абсцестонзилектомії. 

 Загалом, за період 1997-2008 рр. в ЛОР-
відділення КОКЛ було госпіталізовано 460 паці-
єнтів з паратонзилярним абсцесом, що склало 
2,94 % від всіх госпіталізованих в ЛОР-клініку 
за вказаний період часу хворих. Поширення за-
пального процесу на глибокі клітковинні прос-
тори діагностовано у 33 (7,17%) пацієнтів, з 
яких у 23 – процес мав гнійний характер. Аналі-
зуючи шляхи поширення гнійного запалення, 
встановлено, що в 5 випадках з 23, що склало 
21,74%, патологічний процес обмежувався па-
ратонзилярним та парафарингеальним просто-
рами. В 16 випадках (69,57%) гнійне запалення 
поширилось на парафарингеальний та глибокі 
клітковинні простори шиї, при чому в 2 хворих 
– на середостіння (у 1 пацієнта діагностовано 
верхній медіастиніт та у 1 – тотальний). В од-
ному випадку поширення гною відбулось з па-
ратонзилярного через ретрофарингеальний про-
стір на глибокі клітковинні простори шиї і в од-
ного хворого – при наявності паратонзилярного 
інфільтрату було виявлено гній в задньому па-
рафарингеальному просторі. 

Таким чином, в переважній більшості ви-
падків, гній поширювався з паратонзилярного 
на парафарингеальний простір, та далі, на гли-
бокі клітковинні простори шиї. В таких випад-
ках, поряд з розкриттям паратонзилярного абс-
цесу через глотку, нами здійснювалось дрену-
вання парафарингеального простору через під-
щелепний трикутник з ревізією інтервісцераль-
ної щілини шиї, і орієнтуючись на операційні 
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знахідки, при необхідності, виконували через-
шийну медіастинотомію. Такий радикальний 
хірургічний підхід у лікуванні глибоких тонзи-
логенних флегмон шиї є виправданим, так як 

поширення флегмонозного процесу на середо-
стіння загрожує життю хворого і значно усклад-
нює прогноз лікування. 

 
© В.О.Шкорботун, Т.В.Маркітан, 2009 
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(КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ВИКОНАННЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ  
З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ГЛУХОТОЮ, ЩО ВИНИКЛА ВНАCЛІДОК  

ПЕРЕНЕСЕНОГО МЕНІНГІТУ  
 

Кохлеарну імплантацію у хворих, що пе-
ренесли менінгіт та лабіринтит, завжди необхід-
но розцінювати як проблемну і хірург має бути 
готовим до складностей під час установки елек-
тродної решітки в завитковий хід. Це пов’язано 
з можливим звуженням чи оклюзією завитково-
го ходу за рахунок сполучної тканини та остео-
проліферативних процесів у завитці, що виник-
ли внаслідок перенесеного лабіринтиту. Зага-
лом, із загальної кількості імплантацій осифіація 
завитки зустрічаються у 6% випадків 
(M.Manrique 2008). Її причини можуть бути і 
іншими (отосклероз, перенесені травми вискової 
кістки, аутоімунна патологія), але ймовірність її 
наявності у хворих, що перенесли менінгіт най-
вища. За даними різних авторів оптимальне те-
рапевтичне вікно для хірургічного втручання 
лімітується строком до 6 місяців. Отже, питання 
про раннє виявлення таких хворих та здійснення 
кохлеарної імплантації в зазначений термін є 
важливим для успішного лікування пацієнтів з 
цією патологією.  

Сучасні променеві методи дослідження 
СКТ та МРТ (спіральна комп’ютерна та магніт-
но-резонансна томографії) дозволяють у біль-
шості випадків діагностувати ці зміни в доопе-
раційному періоді, але їх інформативність не є 
100%.  

За період з березня 2008 року по вересень 
2009 року нами на базі ДЗ Інституту отринола-
рингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМНУ 
та «Центру малоінвазивної хірургії» Державно-
го управління справами Президента України, 
виконано 42 кохлеарних імплантації. При цьому 
були використані наступні кохлеарні імпланти: 
“SONATA” МED-EL - 4, “ Pulsar” MED-EL - 2, 
“COMBI 40+” MED-EL – 22, “Nucleus Freedom” 
Cochlear - 4, “Nucleus 24K” Cochlear – 10. Вік 
пацієнт: від 1року і 3 міс до 5 років – 28, від 5 

років до 12 років –12, двоє хворих дорослих – 18 
і 43 роки. 

Серед прооперованих було 3 хворих, у 
котрих сенсоневральна глухота виникла після 
перенесеного менінгіту. У одного із них (вік - 18 
років, постлінгвальна глухота, період від пере-
несеного запалення мозкових оболонок до ви-
конання оперативного втручання складав 4 роки 
і 2 міс), за даними СКТ та МРТ були виявлені 
ознаки початкової осифікації завитки і частко-
вого звуження просвіту завиткового ходу. У ін-
ших 2-х (прелінгвальна глухота, період після 
перенесеного менінгіту - біля 3-х років) за ре-
зультатами СКТ та МРТ просвіт завитки був 
нормальних розмірів і прослідковувався на 
всьому протязі.  

Інтраопераційно у всіх хворих виявлено 
надмірне утворення кісткової тканини, яка ви-
никла очевидно в результаті перенесеного мені-
нгогенного лабіринтиту. Проте операційні зна-
хідки, а саме розміри ділянок осифікації, відріз-
нялись від відображених на томограмах. У двох 
випадках ділянки осифікації локалізувались на 
початку кохлеарного ходу, включаючи просвіт 
круглого вікна протяжністю до 4 мм, у одного 
пацієнта відмічалось звуження в ділянці пере-
ходу базального завитка в середній. 

Операційна тактика у вказаних пацієнтів 
полягала у спробі виконання тунелізації ділянок 
осифікації глибиною 3-4 мм бором, якщо вони 
локалізувались в початкових відділах кохлеар-
ного ходу. Коли реканалізація таким шляхом не 
вдалась, виконувалась кохлеостомія через про-
монторіум в типовому місці з тунелізацією по 
ходу завиткового ходу – 3-4мм. У 2-х хворих 
таким чином вдалось сформувати кохлеостому, 
через яку виконано повне введення імплантів. У 
пацієнта, у якого ділянка облітерації розміщува-
лась на переході базального завитка в середній, 
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виникли утруднення із введеням електродної 
решітки, проте, після бужування завитки вда-
лось ввести імплантат на глибину 10 із 12 елек-
тродів ( Med-El Combi 40+). На всіх 10 електро-
дах отримано стремінцевий рефлекс. 

Всі пацієнти на сьогоднішній день успіш-
но проходять реабілітацію.  

Таким чином, складовою успішного ви-
конання кохлеарної імплантації у пацієнтів, що 
втратили слух після перенесеного менінгоген-

ного кохлеїту, є їх раннє виявлення та якомога 
швидке проведення операції до розвитку остео-
генної оклюзії завитки. Зважаючи на можливу 
невідповідність даних передопераційного про-
меневого дослідження та інтраопераційних зна-
хідок у вказаних пацієнтів, кваліфікація хірурга 
має бути достатньою щоб успішно вийти з мож-
ливо складної ситуації і при необхідності уста-
новити імплант зі спліт електродом, який має 
бути завжди в резерві. 

 
© В.О.Шкорботун, О.С.Чемеркін, Б.М.Миронюк, Я.В.Шкорботун, Н.В.Шепеленко, 2009 
 
 
 
 
 

Я.В. ШКОРБОТУН, І.В ЧЕРНИШУК., А.В. ЖДАН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 
ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ 

  

Запальні захворювання шкіри зовнішньо-
го слухового ходу досить часто зустрічаються у 
практиці лікаря оториноларинголога полікліні-
ки. За даними ДЗ «Клінічна поліклініка №1» 
ДУС за 6 місяців 2009 року пацієнти із зовніш-
німи отитами склали 2,8% від усіх хворих, що 
звернулись до лікаря оториноларинголога. Вка-
зане захворювання має певний сезонний харак-
тер із зростанням частки пацієнтів у літній пері-
од, супроводжується суттєвим дискомфортом 
для пацієнта, може бути причиною вираженого 
больового синдрому та тимчасової непрацездат-
ності. Основними збудниками хвороби, які за-
звичай виділяються із слухового ходу у вказа-
них пацієнтів, за даними літератури, є стафіло-
коки та стрептококи (Г.С. Протасевич, Е.В. Сав-
чук 2006; Лайко А.А. 2006). Проте серед отитів 
«купальщиків» - людей, що повернулись із від-
починку на морі, значною є частка спричинена 
синьо гнійною паличкою та грибами (якщо є то 
дай відсотки). У такому випадку виникають пе-
вні складнощі при виборі препарата для емпіри-
чного лікування зовнішнього отиту. При отитах 
даної етіології частіше інших виникає необхід-
ність заміни антибіотика в процесі лікування. За 
даними антибіотикограми обстежених нами 
хворих синьогнійна паличка була чутливою до 
гентаміцину в 90,9% випадків, амікацину – 
77,8%, ципрофлоксацину – 90,5%, норфлокса-
цину – 78,9%, офлоксацин 88,9%, цефтазидим 
66,7%, іміпенем 100%. В своїй практиці, при 
підозрі на синьогнійну природу запалення ми 
переважно призначаємо вушні краплі з аміно-
глікозидами чи препарати групи фторхінолонів 
як системно так і для місцевого використання. 

При чому перевагу надаємо останнім, зважаючи 
на відсутність ототоксичного ефекту у них. Та-
кий вибір препаратів як правило забезпечує гар-
ну клінічну ефективність. У випадках вираже-
ного набряку слухового ходу місцеву дію фтор-
хінолонів потенціюємо за рахунок їх введення 
методом ультрафонофорезу в комбінації з кор-
тикостероїдними препаратами.  

При аналізі результатів бактеріологічного 
дослідження мікрофлори із зовнішнього слухо-
вого ходу 147 пацієнтів, що лікувались у ЛОР 
відділенні ДЗ «Клінічна поліклініка №1» ДУС 
протягом останніх 3 місяців. Бактеріальну при-
роду захворювання установлено у 106 (72,1%) 
осіб, грибкову – у 18 (12,2%), мікробно-грибкові 
асоціації виділено у 10 (6,8%), не отримано рос-
ту мікрофлори - у 13 (8,8%) випадках. 

Однобічний запальний процес шкіри слу-
хового ходу спостерігався у 132 (89,8%) хворих, 
двобічний - у 16 (10,2%). Клінічними проявами 
отиту був дискомфорт у слуховому ході, виді-
лення з вуха, порушення слуху, а при прогресу-
ванні запального процесу - вушний біль, підви-
щення температури тіла, порушення самопочут-
тя, зниження слуху при поширенні запалення на 
барабанну перетинку. 

Серед бактерій, що виділялись при посі-
вах із зовнішнього слухового ходу, переважали 
золотистий стафілокок 41 (27,9%) та гемолітич-
ний стрептокок 18 (12,2%), синьогнійна паличка 
виявлена у 25 (17,1%) пацієнтів Частка іншої 
мікрофлори була значно меншою, епідермаль-
ний стрептокок виявлено у 16 (10,9%) хворих, 
ентерокок – у 9 (6,2%), ешеріхія колі – у 3, про-
тей та клебсієла по 2 випадки. При отитах гриб-
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кової етіології частіше виділялись гриби роду 
кандіда (17 – 11,6%), аспергіліус – рідше (11 
7,5%). 

Таким чином частка пацієнтів у яких зов-
нішній отит має синьо гнійну природу є досить 

високою (17,1%). За результатами антибіотико-
грами штами синьо гнійної палички, що були 
виділені нами чутливі до фторхінолонів та амі-
ноглікозидів, що слід враховувати при емпірич-
ному призначенні протимікробної терапії. 

 
© Я.В. Шкорботун, І.В Чернишук., А.В. Ждан, 2009 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СТЕНОЗА НОСОВОГО КЛАПАНА У БОЛЬНЫХ  

С СЕДЛОВИДНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ НОСА 
 

Область носового клапана играет ключе-
вую роль в носовом дыхании. Доказано, что эта 
сложная компактная зона регулирует объем воз-
душной струи и носовое сопротивление. Об-
ласть носового клапана ограничена носовой пе-
регородкой, каудальным краем верхнелатераль-
ного хряща, рыхлой фиброзно-жировой тканью, 
окружающей грушевидное отверстие и дно по-
лости носа, а также передними концами нижних 
носовых раковин. Разрезы и повреждения в 
смежных носовому клапану областях, избыточ-
ные резекции составляющих его структур при-
водят к нарушению функции и затруднению 
носового дыхания в послеоперационном перио-
де. 

Патология носового клапана наиболее 
выражена у больных с ринолордозом (седло-
видной деформацией носа), который может рас-
пространяться не только на хрящевую, но и на 
костно-хрящевую зону носа. Причинами его 
возникновения являются переломы костей носа, 
осложненные гематомами носовой перегородки, 
хондроперихондритами хрящей носа; агрессив-
ные высокие резекции носовой перегородки, а 
также осложнения после использования им-
плантов. При этих состояниях возникает про-
лапс (провисание) верхнелатеральных хрящей, 
которые суживают угол носового клапана. 

Цель нашей работы являлась оптимиза-
ция операций при пролапсе носового клапана у 
больных с ринолордозом. 

Материалы и методы. Нами в период с 
2006 по 2008 гг. оперировано 9 больных с рино-
лордозом . Возраст пациентов варьировал от 23 
до 52 лет. Мужчин было 6, женщин - 3. Для вос-
становления нормальной анатомии средней и 
нижней трети наружного носа и носового кла-

пана у этих больных мы использовали такую 
методику. Оперативное вмешательство выпол-
няли открытым доступом. После трансколумел-
лярного W-образного разреза выделяли меди-
альные и латеральные ножки нижнелатеральных 
хрящей на всем протяжении. Поднадхрящнично 
отсепаровывали верхнелатеральные хрящи по 
их внутренней поверхности. По передневерхне-
му краю носовой перегородки устанавливали 
трансплантаты. Производили диспозицию меди-
альных краев верхнелатеральных хрящей кверху 
и фиксировали их к трансплантатам полиамид-
ной нитью. 

Зоны для забора трансплантатов были 
различны в зависимости от клинической ситуа-
ции, степени выраженности седловидной де-
формации, сохранности носовой перегородки. 
Мы использовали хрящ носовой перегородки, 
перпендикулярную пластинку решетчатой кос-
ти, сошник, хрящ ушной раковины, реберный 
хрящ либо сертифицированные донорские тка-
ни. 

 Полученные результаты и их обсужде-
ния. У всех пациентов, оперированных по дан-
ной методике достигнут стабильный функцио-
нальный и эстетический результат. Резорбции 
трансплантатов не наблюдалось, угол носового 
клапана расширился, носовое дыхание улучши-
лось. Осложнений оперативного лечения не бы-
ло. Срок наблюдения за пациентами от одного 
до трех лет,  

Выводы. Метод диспозиции верхнелате-
ральных хрящей в сочетании с использованием 
трансплантата позволяет эффективно корриги-
ровать пролапс носового клапана, достигая хо-
рошего эстетического и функционального ре-
зультата. 

 
© В.Г. Ягельский, Е.В. Ягельский, 2009 
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К.Ф. ЯГУДИН, В.Р. ДЕМЕНКОВ, Р.К. ЯГУДИН (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О ПЛАСТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ  
ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИЙ ГОРТАНИ ПО ПОВОДУ РАКА 

 

Применение органосохраняющих опера-
ций в лечении больных ранними стадиями рака 
гортани остается наиболее перспективным, так 
как позволяет сохранить основные функции 
гортани и, в отличие от только лучевой терапии, 
избавляет больных от постоянной ежедневной 
тревоги сохранения у них злокачественной опу-
холи. 

Нами проанализированы результаты ле-
чения 173 больных (М:161, Ж:12) в возрасте от 
29 до 83 лет, находившихся на лечении в ЛОР 
отделении Луганской областной клинической 
больницы. Рак гортани в стадии T1N0M0 уста-
новлен у 22 (12,7%) больных, T2N0M0 – у 94 
(54,3%), T3N0M0 – у 57 (33%). По локализации 
рак среднего отдела выявлен у 104 (60,1%), 
верхнего у 20 (11,6%), нижнего у 3 (1,7%), сред-
не-верхнего – 34 (19,7%), средне-нижнего – 12 
(6,9%). У 82 (47,4%) больных опухоль распро-
странялась на переднюю комиссуру. Экзофит-
ный рост опухоли отмечен у 113 (65,3%), эндо-
фитный – у 18 (10,4%), смешанный – 42 (24,3%). 
Плоскоклеточный рак с ороговением диагно-
стирован у 135 (78%), без ороговения – у 21 
(12,1%), папиллома с малигнизацией – у 16 
(9,3%), цилиндрома – у 1 (0,6%). 

После клинического обследования, пато-
гистологического уточнения диагноза, соответ-
ствующей подготовки больным выполнены раз-
личные варианты органосохраняющих опера-
ций. Доступ к просвету гортани при вертикаль-
ных резекциях производили через здоровую 
сторону после предварительного удаления по-
лоски щитовидного хряща, отступив от средней 
линии на здоровой стороне на 0,5 – 1,0 см, на 
пораженной – 1,5-2,5 см. Опухоль удаляли в 
одном блоке с внутренней надхрящницей и го-
лосовым отростком. Послеоперационный де-
фект гортани закрывали за счет смещения ос-
татков мягких тканей, а при дефекте более 3 см 
использовали языкообразный фасциально-
мышечный лоскут на проксимальной или дис-
тальной питающей ножке (45 больных). По-
лость, образующуюся между остатками щито-
видного хряща и перемещенным лоскутом, со-
кращали наложением П-образного шва. Слизи-
стую оболочку вокруг тиреофиссуры подшива-
ли к первой фасции шеи, закрывая обнаженные 

края щитовидного хряща. Операцию заканчива-
ли тампонированием просвета по Микуличу, 
кожу над тампоном ушивали по Доннати. Рас-
тампонировали на 3-4 сутки, деканюлировали 
больных на 4-5 послеоперационный день. 

При субтотальной резекции гортани и ге-
миларингэктомиях операцию завершали форми-
рованием ларингостомы, далее больные носили 
Т-образную трубку. Через 6-8 месяцев при от-
сутствии рецидива новообразования наращива-
ли хрящевой остов гортани путем аутопластики 
реберным или перегородочным хрящом, затем 
стому закрывали. У части больных для полного 
закрытия стомы использовали полипропилено-
вую сетку. Послеоперационный курс лучевой 
терапии в дозе 45 Гр проведен 137 (79,2%) 
больным, 60 Гр – 35 больным (20,2%). Один 
больной (0,6%) от лучевой терапии отказался. 

Деканюлированы 167 (96,5%) из 173 
больных. У них восстановлена дыхательная, 
голосообразующая и разделительная функции 
гортани. Двое больных после субтотальной ре-
зекции пользуются Т-образными трубками. 
Изучение отдаленных результатов показало, что 
рецидив опухоли возник у 16 (9,2%) из 173 
больных, из них с T1N0M0 – у 1 (через 13 лет), с 
T2N0M0 – у 5 из 94 (5,3%), T3N0M0 – у 10 из 57 
(17,5%). Из 10 больных с T3N0M0 – у 5 диагно-
стирован вторично развившийся рак других 
внутренних органов. Рецидив на стороне закры-
тия языкообразным фасциально-мышечным 
лоскутом установлен у 2 больных (у 1 – через 6 
мес, у второго через 4 года). Период наблюде-
ния до 17 лет.  

Таким образом, первичная пластика не-
больших дефектов местными тканями, больших 
– языкообразным фасциально-мышечным лос-
кутом, сшивание слизистой оболочки вокруг 
тиреофиссуры с первой фасцией шеи позволяют 
сохранить симметричность гортани, препятст-
вуют формированию рубцовых стенозов и спо-
собствуют сохранению основных функций гор-
тани. Восстановление хрящевого остова гортани 
аутопластикой реберным или перегородочным 
хрящом, аллопластика полипропиленовой сет-
кой позволяет избежать присасывающего эф-
фекта во время вдоха и сохраняет функции гор-
тани. 

 
© К.Ф. Ягудин, В.Р. Деменков, Р.К. Ягудин, 2009  
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Т.Д. САВЧЕНКО (КЕВ, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ АЗИТРОМИЦИНА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
 

Хирургические вмешательства при забо-
леваниях органов верхних дыхательных путей 
требуют проведения в раннем послеоперацион-
ном периоде  антибиотикотерапии. Целью ее 
проведения является профилактика осложнений.  
Выбор адекватного антибактериального препа-
рата безусловно необходимо проводить в каж-
дом конкретном случае с учетом  целого ряда 
факторов: наличия и стадии воспалительного 
процесса,  его локализации и  распространенно-
сти, аллергологического анамнеза, сопутствую-
щих заболеваний и др. Критериями выбора яв-
ляются спектр действия , современный уровень 
резистентности, рост ß-
лактамазпродуцирующих штаммов, кратность 
приема и  комплаентность, профиль безопасно-
сти, иммуномодуляция.  

Безусловно в этом отношении большого 
внимания заслуживает  антибиотик широкого 
спектра действия Азитромицин (Сумамед). Ан-
тибиотик-азалид, представитель новой подгруп-
пы макролидных антибиотиков. При создании в 
очаге воспаления высоких концентраций оказы-
вает бактерицидное действие.  К Азитромицину 
чувствительны грамположительные кокки: 
Streptococcus pneumoniae, St. pyogenes, St. 
agalactiae, стрептококки групп CF и G, 
Staphylococcus aureus, St. viridans; грамотрица-
тельные бактерии: Haemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, B. 
parapertussis, Legionella pneumophila, H. ducrei, 
Campylobacter jejuni, Neisseria gonorrhoeae и 
Gardnerella vaginalis; некоторые анаэробные 
микроорганизмы: Bacteroides bivius, Clostridium 
perfringens, Peptostreptococcus spp; а также 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, 
Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, 
Borrelia burgdoferi. Азитромицин неактивен в 
отношении грамположительных бактерий, ус-
тойчивых к эритромицину.  Азитромицин быст-
ро всасывается из ЖКТ, что обусловлено его 
устойчивостью к кислой среде и липофильно-
стью. После приема внутрь 500 мг Азитромици-
на максимальная концентрация азитромицина в 
плазме крови достигается через 2,5 –2,96 ч и 
составляет 0,4 мг/л. Биодоступность составляет 

37%. Азитромицин хорошо проникает в дыха-
тельные пути. Высокая концентрация в тканях 
(в 10-50 раз выше, чем в плазме крови) и дли-
тельный период полувыведения обусловлены 
низким связыванием азитромицина с белками 
плазмы крови, а также его способностью прони-
кать в эукариотические клетки и концентриро-
ваться в среде с низким рН, окружающей лизо-
сомы. Доказано, что фагоциты доставляют азит-
ромицин в места локализации инфекции, где он 
высвобождается в процессе фагоцитоза. Кон-
центрация азитромицина в очагах инфекции  
достоверно выше, чем в здоровых тканях (в 
среднем на 24-34%) и коррелирует со степенью 
воспалительного отека. Несмотря на высокую 
концентрацию в фагоцитах, азитромицин не 
оказывает существенного влияния на их функ-
цию. Азитромицин сохраняется в бактерицид-
ных концентрациях в очаге воспаления в тече-
ние 5-7 дней после приема последней дозы, что 
позволило разработать короткие (3-дневные и 5-
дневные) курсы лечения.  

 Используя преимущества данного пре-
парата – активен в отношении широкого спектра 
респираторных патогенов, имеет уникальный 
механизм доставки антибиотика  в очаг воспа-
ления (фагоциты), оказывает иммуномодули-
рующее  действие, безопасен, назначается 1 раза 
в сутки, в том числе короткими курсами, обла-
дает хорошей переносимостью и высокой безо-
пасностью (минимум побочных эффектов), не 
влияет на нормальную микрофлору, - мы реко-
мендуем к применению его в раннем послеопе-
рационном периоде после проведения следую-
щих хирургических вмешаетльств  по поводу 
неосложненных  заболеваний ЛОР-органов: 
аденотонзиллэктомия, септоринопластика, эн-
доскопическая риносинусотомия, полипоэтмои-
дотомия, микрохирургические операции на гор-
тани.  В сочетании с симптоматической терапи-
ей применение Азитромицина в раннем после-
операционном периоде позволяет достичь хо-
рошего клинического эффекта и сократить сро-
ки пребывания в стационаре после вышеуказан-
ных операций до 3-5 дней. 

 
© Т.Д. Савченко, 2009  
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Т.В. АНТОНІВ, А.М. ЧАНТІЛОВА, М.О. СТАРЧАК, А.І. ЧОРНОЛЕВ  
(МОСКВА, РОСІЯ; ТЕРНОПЫЛЬ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ГЕМАНГІОМ ЗОВНІШНЬОГО ВУХА ТА НОСА 
 

Основним методом лікування при судин-
них пухлинах взагалі і ЛОР-органів зокрема досі 
залишається хірургічний. Видалення гемангіоми 
пов”язане з певними труднощами, основною з 
них являється інтраопераційна, а нерідко і піс-
ляопераційна кровотечі. Саме тому продовжу-
ються пошуки нових методів боротьби з крово-
течами, а також нових методів лікування при 
цьому захворюванні.  

Добре відомі методи спрямовані на заміну 
патологічних судин пухлини сполучною ткани-
ною. З цією метою в паренхіму гемангіоми вво-
дили етиловий спирт, або формалін. Ці методи 
склерозування судинної пухлини не знайшли 
широкого застосування в клінічній практиці. 
Ефективність їх незначна. 

За останні роки в хірургії для лікування 
хворих з варикозним розширенням вен нижніх 
кінцівок, нижньої третини стравоходу, при ге-
морої широко застосовують Фібро-Вейн (Вели-
кобританія). Випускається у вигляді розчинів 
для ін’єкцій 0,2% у флаконах по 5 мл, 0,5% в 
ампулах по 2 мл. 

На відміну від попередніх склерозуючих 
речовин Фібро-Вейн як гіпербаричний розчин, 
викликає строго локальний вплив і не абсорбу-
ється в системний кровообіг, забезпечує норма-
льний РН крові. Відноситься він до ангіопротек-
тивних препаратів. Викликаючи відповідні змі-
ни ендотелію судини, забезпечує її облітерацію. 

Для лікування хворих з гемангіомами вза-
галі і з гемангіомами ЛОР-органів Фібро-Вейн 

ще ніхто не застосовував. Можливість такого 
застосування і методика лікування гемангіом не 
вивчені. Відповідних повідомлень в доступній 
нам літературі не виявлено.  

В ЛОР-клініці РУДН ми провели експе-
римент на моделі гемангіоми (Н.І. Казанова, 
2008). Ще в 1969 році французькі вчені (E. Ritter 
et all., 1969) з’ясували, що гістологічна структу-
ра гребінців у кур подібна до гемангіоми. 

Подібність гістологічної структури гребі-
нця кур і судинної пухлини людини дала мож-
ливість провести експеримент на курах. Тільки 
після цього ми застосували Фібро-Вейн в клініці 
для лікування гемангіом ЛОР-органів (5 хворих 
з гемангіомою вушної мушлі і 9 – з капілярною 
гемангіомою перегородки носа). Операції про-
водили під місцевою інфільтраційною анестезі-
єю 1 % розчином новокаїну. Користувалися 
0,5% розчином Фібро-Вейну. При капілярній 
гемангіомі перегородки носа в залежності від 
величини пухлини в її строму водили від 0,3 до 
0,5 мл. препарату. При гемангіомах вушної му-
шлі методика введення Фібро-Вейну складніша 
і залежить вона від величини і гістологічної 
структури пухлини. Препарат вводимо після 
запропонованого нами обшивання новоутворен-
ня. Це зменшує можливість проникнення чин-
ника в загальне русло кровообігу. В жодному з 
цих спостережень не було сторонніх реакцій на 
введення препарату. Результатами лікування ми 
і наші пацієнти задоволені. Рецидивів пухлини 
на протязі 1-3 років не було. 

 
© Т.В. Антонів, А.М. Чантілова, М.О. Старчак, А.І. Чорнолев, 2009  
 
 
 
 
 
 
 

А.П. КОВАЛИК, Т.В. АНТОНІВ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА; МОСКВА, РОСІЯ) 

 НОВИЙ МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ  
 ГІПЕРПЛАСТИЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ ЛАРИНГІТ 

 

Хронічний гіперпластичний поліпозний 
ларингіт зустрічається досить часто, особливо 
серед людей, що довгі роки курять. Мабуть то-
му серед хворих переважають люди чоловічої 
статі. Правда, за останні 10 років кількість хво-
рих жіночої статі різко збільшилась. 

 Етіологія цієї недуги остаточно ще не ви-
значена. Вважають, що поліпозний ларингіт є 
проявом хронічної алергії на тютюновий дим 
(Б.С. Преображенський, 1963). У чоловіків пер-
ші прояви хвороби з’являються через 10-15 ро-
ків після початку паління тютюну, а у людей 
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жіночої статі значно раніше – через 5-10 років 
(В.Ф. Антонів, 1999. 2006). Основною скаргою 
цих хворих являється хрипота. Дисфонія посту-
пово наростає. З часом може приєднатись за-
труднення дихання.  

Діагностика цього захворювання порівня-
но легка. Клінічна картина характерна. При пе-
рших проявах захворювання по краю однієї, а 
частіше обох голосових складок з’являється 
ледь помітний сірого кольору набряк від комі-
сури до голосового паростка черпакуватого 
хряща. За класифікацією В.Ф. Антоніва (1984) 
розрізняють 4 ступені розвитку цих поліпів. При 
першому і другому ступені розвитку поліпів 
лікування консервативне. Обов’язковою умовою 
при початку лікування цих хворих (консервати-
вного чи хірургічного) є припинення паління. 

Після операції дуже довго (до 3-4 тижнів) 
триває значний набряк голосових складок. По-
вільно і довго відновлюються основні функції 

гортані. Іноді голосова функція відновлюється 
не повністю. Залишається хрипота. 

Щоб прискорити процес регенерації і пов-
ного відновлення основних функцій гортані, ми 
ендоларингіальне хірургічне втручання під до-
венним наркозом з інжекційною вентиляцією 
легенів завершуємо ін’єкцією в основу кожної 
голосової складки 0,5 мл дипроспану. Препарат 
вводили тільки один раз. При порівнянні резуль-
татів лікування у двох групах хворих – основній 
(в комплексне лікування включали ін’єкцію дип-
роспану) та контрольній (комплексне традиційне 
лікування без дипроспану) ми встановили, що 
застосування в комплексному лікуванні цих хво-
рих (за віком, статевим складом і ступенем роз-
витку поліпів обидві групи були аналогічні) зна-
чно покращує процес регенерації після хірургіч-
ного втручання. Післяопераційний період і повне 
відновлення основних функцій гортані вдалось 
скоротити майже в два рази. 

 
© А.П. Ковалик, Т.В. Антонів, 2009  
 
 
 
 
 
 

А.А.ЛАЙКО, В.В.СЕГАЛ, Л.А.ШУХ, Ю.В.ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ 
 

Згідно з міжнародною статистичною кла-
сифікацією хвороб (МКХ – 10) хронічний сере-
дній отит поділяється на хронічний туботимпа-
нальний гнійний середній отит; хронічний епі-
тимпано-антральний гнійний середній отит; ін-
ші хронічні гнійні середні отити.  

Під нашим спостереженням в ЛОР-
клініці Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні «Охматдит» знаходилось 39 хворих на 
туботимпанальний отит (мезотимпаніт) та 45 
хворих на епітимпанально-антральний отит 
(епітимпаніт), яким проводилась консерватив-
на терапія. В стадії ремісії призначали загаль-
нозміцнюючі засоби, консервативну або хірур-
гічну санацію дихальних шляхів, відновлювали 
функцію слухової труби і одночасно проводили 
місцеве лікування. 

У стадії загострення хронічного процесу 
незалежно від форми, крім холестеатомного 
процесу, виключення розвитку внутрішньочере-
пних ускладнень та за даними антибіотикограми 
призначали антибіотики 3-4 покоління переваж-
но цефтріаксон внутрішньовенно протягом 2-3 
тижнів під контролем мікробіологічних дослі-
джень в динаміці. Місцеве лікування – ретель-
ний туалет і ультрафонофорез або електрофорез 
ендоназально-ендоауральний з новокаїном, ан-
тибіотиком та антигістамінним препаратом, са-
нація слухової труби. Широко призначали зага-
льнозміцнюючі, стимулюючі препарати. 

Таким чином, хворі на хронічний серед-
ній отит потребують стаціонарного лікування з 
призначенням антибіотиків згідно антибіотико-
грами та протизапальних засобів. 

 
© А.А.Лайко, В.В.Сегал, Л.А.Шух, Ю.В.Гавриленко, 2009  
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MATTI ANNIKO (UPPSALA, SWEDEN) 
TREATMENT OF CARCINOMAS IN PARANASAL SINUSES  

AND THE ANTERIOR SKULL BASE 
 

Surgery is the first choice if technically 
possible. Postoperative full dose irradiation is given 
in practically all cases. Reconstruction is performed 
directly after the resection using either titanium-
anchored prosthesis or microvascular free flaps 
with bone and soft tissue to re-establish function 
and cosmetics. It is not possible to re-establish 
individual paranasal sinuses but following 
reconstruction the patient can breathe through the 
nose, and, the nasal cavity including the areas of the 
paranasal sinuses, can be closed towards the oral 
cavity. The disadvantage with primary 
reconstruction is that it becomes difficult to detect 
an early recurrence and there may be problems to 
evaluate follow-up CT scans or PET-CT imaging. 

Surgery of the infratemporal fossa is a technical 
challenge. Proton therapy can be used in cases 
when surgery is not possible as the primary option 
especially in cases where the tumour extends 
towards the brainstem and/or into the cavernous 
sinus. The isodose targeting for protons is similar to 
that of the gamma knife technique but comprises 
another type of irradiation quality. Extensive 
tumours infiltrating the anterior skull base are 
challenging. Cranial base surgery offers the greatest 
benefit when performed as a primary treatment 
modality followed by irradiation at a later stage. 
However, early diagnosis is of utmost importance 
and is the most important single parameter for 
survival. 

 
© Matti Anniko, 2009  
 
 
 
 
 
 
 

RANKO MLADINA (ZAGREB, CROATIA) 

BIOFILMS IN NASAL POLYPS 
 

Biofilm is a complex, organized aggregation 
of bacteria in extracellular matrix which is adhered 
to an underlying surface. It is detectible by different 
methods: in vitro, different microscopy techniques 
(SEM, TEM, confocal laser microscopy) and detec-
tion of genes with biofilm-forming capacity. Recent 
publications estimate that at least 65% of all human 
bacterial infections involve biofilms. Bacteria an-
chored in biofilm are protected from their external 
environment by the density of the matrix. On the 
other hand, low level of metabolic activity of bacte-
rial cells makes them almost immune to the effects 
of antibotics. These facts support persistance and 
survival of bacteria in biofilms for long periods of 
time. So far biofilms have been associated with a 

number of chronic diseases, such as chronic otitis 
media, chronic adenoiditis, endocarditis, dental 
plaque etc. Chronic rhinosinusitis and nasal poly-
posis are new objectives in the studies on biofilms. 
It has recently been shown that biofilms are present 
on the removed tissue of 80% of patients undergo-
ing surgery for chronic sinusitis. A study on muco-
sal changes in CRS revealed different degrees of 
denudation (loss of cilia and goblet cells), resulting 
in a surface prone to biofilm formation. Another 
study showed a correlation between the marked 
biofilm-forming capacity by P. aeruginosa and S. 
aureus on one side and the persistence of chronic 
sinusitis and nasal polyposis following ESS on the 
other. 

 
© Ranko Mladina, 2009  
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