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М АТЕРІАЛИ
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСІННЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ

«ФАРМАКОТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ЛОР-ОРГАНІВ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛОР-ОНКОХВОРИХ»

Р.А. АБИЗОВ, Н.В. БОЖКО, Л.В. САВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
РІЗНОВИДИ МЕТОДІВ З’ЄДНАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Гортань та гортаноглотка за частотою
враження злоякісними новоутвореннями, згідно
канцер-реестру 2001 – 2005 рр., є основними
локалізаціями серед органів голови та шиї і
складають 49,5 – 51,5 % (Абизов Р.А., Самойленко С.С., Шкоба Я.В., 2005). Невиразність і бідність клінічної симптоматики та недостатня онкологічна настороженість, як населення так і
медичних працівників, призводять до того, що в
нашій країні більш як у 60 % спостереження
злоякісні новоутворення ЛОР-органів діагностуються на задавнених (ІІІ і IV) стадіях розвитку
захворювання (Е.В. Лукач, 2000; Ф.Д. Евчев,
2007). Основним методом лікування раку гортані та гортанної частини глотки при ІІІ і IV стадіях є комбінований, що включає хірургічний та
хіміопроменевий компоненти.
Проведення хірургічних втручань з приводу злоякісних новоутворень гортанної частини глотки та гортані у даної категорії пацієнтів
супроводжується в 30-70% післяопераційними
ускладненнями (Певцов Д.И., 1996; Пачес А.И.,
2000; Говда О.В., 2000; Зінченко Д.О, 2002; Чистяков А. Л., 2006; Pinar E., 2008). Місцеві післяопераційні ускладнення поділяють на ранні та
пізні (Горская З.Ф., 1990; Маджидов М.Г.,
2004). До ранніх відносяться наступні: нагноєння швів, рани без утворення глоткових нориць;
нагноєння трахеостоми; розходження краю рани; кровотеча; а також неспроможність швів
глотки, що поділяються на утворення глоткової
нориці, формування фарингостоми та форму-
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вання обширної фарингостоми з аррозивною
кровотечею. До пізніх післяопераційних ускладнень з боку рани відноситься: стеноз трахеостоми, хронічний трахеїт, рубцеве звуження глотки, лімфостаз обличчя та підборіддя.
На загоєння рани безсумнівно впливає цілий ряд факторів, таких як об’єм операції, запальні процеси в гортані, техніка ушивання дефекту глотки та строки проведення променевої
терапії (Абизов Р.А., 1992; Пачес А.И., 2000;
Ковтуненко О.В., 2005; Заболотний Д.І.,
2006). Нами за даними літератури та особистими багаторічними спостереженнями проаналізовано переваги та недоліки різних способів
з’єднання живих тканин та при формуванні глотково-стравохідного співвустя, що наведені в
таблиці.
В останні роки розробляється нова ощадлива хірургічна технологія – електрозварювання
біологічних тканин, що оказує мало руйнуючий
вплив на навколишні тканини. Ми застосовуємо
для формування глотково-стравохідного співвустя принципово новий електрозварювальний
апарат ЄК-300М1, що дозволяє з’єднання
м’яких тканин завдяки протеїн-асоційованої
електротермічної адгезії тканин. На даний час в
ЛОР-клініці НМАПО ім. П.Л. Шупика прооперовано за даним методом 78 хворих на рак гортані та гортанної частини глотки, серед яких
ускладнення спостерігались тільки у 18 (23,1%)
пацієнтів. При тому утворення наскрізних дефектів шиї у вигляді нориць – 10 (12,8%) хворих,
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фарингостом – у 7 (9%) хворих, фарингоезофагостом – у одного (1,3%) пацієнта.
Виконання оперативних втручань зі застосуванням електрозварювального апарату
створює оптимальні умови для швидшого загоєння рани внаслідок меншої травматизації тка-

нин, відсутності чужорідного шовного матеріалу в рані та забезпечення надійної герметизації.
Тому ми вважаємо доцільним подальше використання електрозварювання з метою з’єднання
тканин в ЛОР-онкологічній практиці.

Переваги та недоліки відомих способів з’єднання живих тканин.
Переваги

Шовний
матеріал

Скоби:

Клей:

- міцність виконуваного шва;
- герметичність;
- можливість накладання у
декілька рядів, що
перекривають один одного;
- відносно простий та доступний
інструментарій (голкотримачі,
багато - та однозарядні голки);
- звичність та відпрацьованість
способу.

- прискорення та спрощення
з’єднання тканин

- простота нанесення адгезивних
препаратів;
- швидкість їх переходу до
твердого стану;
- утворення герметичних
з’єднань;
- легкий доступ до
важкодоступних місць.
- швидкість виконання
хірургічних маніпуляцій.

- утворення гемостазів;
- герметизація судин;
Лазерне
- забезпечення коагуляції білка;
випромі- можливість змінювати режим
нення
роботи в залежності від органу,
який оперують.

Недоліки та негативні наслідки
- залишення у тканинах чужерідного матеріалу як
тимчасово (для розсмоктуваних ниток), так і тривале (для синтетичних ниток);
- перетиснення тканин, які зшиваються, що суттєво впливає на процес загоєння рани, та часто
викликає хронічне запалення у тканинах;
- алергічна реакція на тканини біологічних шовних матеріалів, що призводить до нагноєння рани;
- багаторазове потенціонування нитками раньової
інфекції у рані;
- залишення у глибоких шарах рани шовного матеріалу, що призводить до неконтрольованої реакції на них тканин організму.
- необхідність мати дорогу, іноді одноразову,
апаратуру;
- викликає самовидалення скобок;
- розвиток мікроабсцесів в тканинах;
- деформація та рубцеве звуження анастомозів;
- всі, які стосуються знаходження у тканинах чужорідного тіла.
- залишення в тканинах клейової маси, що перешкоджає загоєнню ран;
- токсичність багатьох клеїв;
- утворення пролежнів та фістул;
- знеміцнення біологічної клейової плівки;
- небезпека виготовлення клею з донорської крові;
- значна вартість клеїв;
- незначний перелік різновидів клеїв.
- всі, які стосуються знаходження у тканинах чужорідного тіла.
- всі, які стосуються знаходження у тканинах чужорідного тіла;
- незручність зварювання тканин із-за особливостей засобів доставляння лазерного променя;
- особливості методу з позиції його поведінки з
обмеженнями обсягів нагрівання по глибині тканин;
- висока вартість лазерної апаратури та нестандартного інструментарію для маніпуляцій.

© Р.А. Абизов, Н.В. Божко, Л.В. Савчук, 2010
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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 комбінованому та комплексному лікуванні раку гортані
(Заболотний Д.И., Розенфельд Л.Г., Євчев Ф.Д.,
2006). Сучасні підходи в лікуванні онкологічних
захворювань передбачають застосування органозберігаючих операцій.
Варіантам даного виду операцій притаманні певні недоліки, основний з яких –
обов’язкове видалення не тільки уражених, але
й частини неуражених тканин гортані, що не
може не впливати на її функції. Дефект у стінці,
що виникає після резекції, заміщується сполучною тканиною і врешті-решт деформує отвір
органа. Голосова функція значно порушується в
зв'язку з тим, що в місці операційного дефекту
розвиваються запальні та набрякові зміни тканини (Селезньов К. Г.,2003). При проведенні
різних видів резекції гортані з приводу раку відбувається видалення тієї частини гортані, яка
відповідає за формування основного тону, як
наслідок страждає голосова функція із-за дефекту голосової щілини, який виникає внаслідок
неповного змикання. Голосоутворення після
хордектомії (Р. А. Абизов, 2003) здійснюється
вібрацією голосової складки здорового боку при
її неповному змиканні з потовщеною вестибулярною складкою на прооперованій частині гортані. Після двобічної хордектомії голосоутворення здійснюється вібрацією в горизонтальній
площині та змикання обох голосових складок.
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 – відбувається випаровування позаклітинної та внутрішньоклітинної рідини, розрив клітинних мембран
і утворення гомогенного субстрату, який складається з денатурованих білкових молекул еластину і колагену. При застиганні вони утворюють
білкові мостики, що утримують з’єднані поверхні тканин (Патон Б.Е., 2004). При цьому формується ніжна рубцева тканина, яка бере на себе
функцію природної голосової складки.
З 2006 року методика електрозварювання
застосовується в нашій клініці. Під спостереженням знаходились 31 хворий на рак гортані,
віком від 40 до 64 років, які перебували на лікуванні в ЛОР-відділенні КОКЛ у 2006- 2009 р.р
та підлягали хірургічному лікуванню в об’ємі
хордектомії. Були створені дві групи пацієнтів:
основна 14 хворих – хірургічне лікування проведене методом електрозварювання та контрольна 17 хворих – операції проводились за традиційною методикою з використанням шовного
матеріалу.
Оцінка результатів: в основній групі середня тривалість операції складала 40 хвилин, в
контрольній 1 година 10 хвилин.
Для оцінки результатів проведеного лікування використовувалась ларингостробоскопія.
Реактивні явища в післяопераційній ділянці при
ендоларингіальному дослідженні – у пацієнтів
основної групи були помірні. Загоєння проходило ніжним рубцюванням рани на відміну від
хворих контрольної групи (таблиця).

Загоєння післяопераційної рани у хворих обох груп
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Критерії оцінки

Основна група

Гіперемія

незначна, недовготривала – 12 випадках;
помірна – 2 випадку

Набряклість

незначна, недовготривала – 11 випадках;
помірна –3 випадку

Інфільтрація
тканин

не визначалась у всій групі хворих

Виділення

практично немає у всій групі хворих

Контрольна група
незначна, недовготривала -8 випадках;
помірна – в 5 випадках;
виражена – в 2 випадках
незначна, недовготривала – в 7 випадках;
помірна – в 6 випадках;
виражена – в 4 випадках
не визначалась – в 12 випадках;
помірна – в 4 випадках;
глибокий інфільтрат – в 1 випадку
практично немає – 16 випадках;
серозний ексудат – 1 випадку
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Післяопераційних ускладнень в основній
групі не спостерігалось. В контрольній – у 1
хворого відмічався виражений набряк слизової,
що привело до розвитку стенозу гортані: консервативні заходи не купували процес, що привело до необхідності накладання трахеостоми. А
також в контрольній групі – в одному випадку
спостерігалось розходження швів та загоєння
рани вторинним натягом.
Таким чином, виконання хордектомії з
застосуванням електрозварювання супроводжувалось надійним гемостазом без некрозу
оточуючих тканин, що дозволило скоротити

тривалість виконання оперативного втручання
за рахунок часу необхідного для зупинки кровотечі та відмови від в’язання вузлів, при цьому в місці втручання не залишаються сторонні
тіла. По лінії заварювання з'єднання слизової
гортані було герметичним та надійним. Позитивний досвід застосування електротермоадгезії є перспективним до застосування його в хірургічному лікуванні хворих на рак гортані.
Проведене нами спостереження вказують на те,
що ларингостробоскопія є інформативним методом для дослідження процесу загоєння операційної рани.

© Р.А. Абизов, Ю.І. Онищенко, Н.В. Божко, 2010

Р.А.АБИЗОВ, О.О.ПЕЛЕШЕНКО, С.С.САМОЙЛЕНКО, В.О.ШКОРБОТУН,
В.В.КРИВША, С.О.ЛАКІЗА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕСТОВОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА
ФАХОМ «ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ» ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
СЛУХАЧАМИ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛІВ
Післядипломне навчання лікарів отоларингологів потребує постійного удосконалення
підходів з урахуванням сучасних тенденцій та
досягнень світової науки та педагогічної практики. Вдосконалюються існуючі методики педагогічного процесу. Широкого поширення набули дистанційні методи навчання на базі
комп’ютерних технологій, та інтерактивні тестові системи.
Оволодіння професійними навичками
оцінюється на всіх етапах підготовки інтерна: на
початку інтернатури (базовий контроль), при
складанні заліків по розділах програми, під час
складання диференційованого заліку в кінці 1-го
року навчання та заключного іспиту. Всі види
контролю за ходом підготовки інтерна відображаються в щоденниках роботи лікарів-інтернів
та в залікових книжках.
Для виявлення рівня знань і навиків лікарів-інтернів та слухачів передбачено наступні
види контролю: оцінка базових знань, рубіжний
контроль та заключний іспит. Для базового та

заключного іспиту використовують комп’ютерну атестаційну програму, затверджену МОЗ
України. Програма охоплює переважну більшість розділів оториноларингології (окремо виділені ситуаційні задачі та невідкладні стани в
оториноларингології).
Комп’ютерна атестаційна програма являє
собою базу з 1080 тестових запитань з різними
варіантами відповідей, з яких необхідно вибрати
правильні варіанти і досягти сумарної правильності в межах одного запитання рівної 100%.
Для одного слухача надається комплект зі 150
тестових запитань. Для іспиту відведено 1 год.
40 хв. Наприкінці іспиту видається підсумковий
результат. В межах тестової програми існує режим «навчання», а також тематичний іспит за
розділами програми.
Пороговими значеннями для спеціалістівотоларингологів є підсумок не менший за 75%,
лікарів ІІ-ї категорії – 80%, І-ї категорії – 85%,
вищої категорії – 90%.

© Р.А.Абизов, О.О.Пелешенко, С.С.Самойленко, В.О.Шкорботун, В.В.Кривша, С.О.Лакіза, 2010
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Р.А.АБИЗОВ, С.О.ЛАКИЗА, Я.В.ШКОБА, Т.М.ГОЛУБОК-АБИЗОВА, С.С.САМОЙЛЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ІРИГАЦІЙНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ РИНІТ
Хронічний атрофічний риніт (rhinitis
atrophica simplex) — є неспецифічним запальнодистрофічним процесом, що характеризується
атрофією слизової оболонки порожнини носа, а
в деяких випадках і глибших тканин аж до кісково-хрящового скелету. Окремим різновидом
атрофічної нежиті є озена – хронічна інфекційна
хвороба порожнини носа викликана клебсієллою. В наш час озена зустрічається вкрай рідко.
Значно частіше спостерігаються легкі форми
атрофічних ринітів, які можуть бути дифузними
і обмеженими. Одним із різновидів локального
атрофічного процесу є передній сухий риніт.
Хворіють усі вікові групи населення.
Матеріали та методи
Під нашим спостереженням знаходилось
44 хворих на хронічний атрофічний риніт віком
від 34 до 69 років. Серед них 12 чоловік – хворі
після операцій в порожнині носа і приносових
пазухах з приводу злоякісних та доброякісних
пухлин. Клінічну картину оцінювали за ознаками та критеріями діагностики, такими як: відчуття сухості в порожнині носа, зниження або
відсутність нюху, періодичні носові кровотечі.
Риноскопічно визначалась широка носова порожнина через атрофію нижніх носових раковин, сухість, гіперемію або блідість з тьмяносинюшним відтінком слизової оболонки порожнини носа, скупчення густого секрету. Проводили бактеріологічне дослідження мазків зі слизової носа на мікрофлору, загальний аналіз крові двічі (до і після лікування) та консультації
фахівців за показаннями.
Визначальною тактикою лікування атрофічного риніту на сьогоднішній день є місцева
симптоматична терапія. При цьому використовуються препарати, що сприяють поліпшенню
трофіки слизової оболонки порожнини носа і
стимулюють функцію слизових залоз.
Велика
поширеність
і
соціальноекономічна значущість цього захворювання
змушує шукати нові способи лікування атрофічних захворювань порожнини носа.
Для проведення симптоматичної терапії
хронічного атрофічного риніту використовують
розчини для іригаційної терапії, які становлять
особливу групу препаратів, що сприяють мукоциліарному очищенню як через секретолітичну
дію, так і механічним шляхом.
В якості препарату для іригаційної терапії
нами був обраний Аква Маріс Плюс, який являє
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собою назальний спрей із дозуючим пристроєм.
В його склад входить ізотонічний до клітин епітелію слизової оболонки носової порожнини,
стерильний розчин морської води Адріатичного
моря, збагачений Д-пантенолом. Завдяки мінеральним солям, великій кількості мікроелементів, що входять до його складу та збагаченню Дпантенолом,
морська
вода
чинить
пом`якшувальну дію на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів. Дексапантенол (провітамін В5) є похідним пантотенової кислоти та
ефективно стимулює процеси регенерації тканин, проявляє слабку протизапальну дію. Аква
Маріс Плюс фізіологічно сумісний зі слизовою
оболонкою порожнини носа. При місцевому
застосуванні регулює мукоциліарний кліренс,
нормалізує регенерацію епітелію, підвищується
місцевий імунітет, полегшує відходження кірок,
розріджує густий слиз, підвищує опірність до
інфекції та перешкоджає запуску каскаду запальних та алергічних реакцій. Побічні реакції при
застосуванні до теперішнього часу не встановлені.
У нашому дослідженні хворі були розділені на дві групи, одна з яких отримувала загально прийняте лікування, інша група доповнювала лікування щоденним зрошенням порожнини носа Аква Маріс Плюс 5-7 раз на день по 3 –
4 зрошення кожної половини носа. При оцінці
результатів користувались в основному клінічними критеріями якості лікування.
Результати
Поліпшення носового дихання та даних
риноскопії, показників вегетативної регуляції і
неспецифічної резистентності, адаптивних реакцій і показників «якості життя» спостерігали в
обох групах. Однак, більш чітко ефективність
лікування просліджувалась у основній групі
хворих, яким була призначена іригаційна терапія препаратом Аква Маріс Плюс. Виражене
відчуття сухості в порожнині носа зменшилось,
у хворих як основної так і контрольної груп.
Однак у хворих піддослідної групи, які застосовували зрошення порожнини носа препаратом
Аква Маріс Плюс лікування виявилось майже на
18% більш ефективним ніж у хворих контрольної групи. Крім того, 13% хворих основної групи, переважно із переднім сухим ринітом, відмітили практично повне зникнення симптомів сухості. На половину зменшилась частота кровотеч у хворих основної групи. Також частина паЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

цієнтів цієї групи 9% відмітила покрашення нюху. У хворих контрольної групи покращення
нюху майже не відмічалось.
Зменшилась також мікробне навантаження на одиницю площі слизової оболонки порожнини носа, що було підтверджено взяттям мазків із її поверхні із наступним посівом на середовище, для визначення мікрофлори. Це явище
можна пояснити механічною елімінацією мікрофлори та частковим відновленням мукоциліарного кліренсу.

Висновки. Таким чином, Аква Маріс
Плюс є безпечним і ефективним препаратом у
лікуванні субатрофічних та атрофічних процесів
носової порожнини, що підтверджується клінічними та мікробіологічними даними. Під час
проведення дослідження нами не виявлено сторонніх ефектів та алергічних реакцій, що дозволяє рекомендувати його в якості одного із препаратів вибору в тому числі у ослаблених хворих та пацієнтів із вираженою гіперчутливістю
до медикаментозних засобів.
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Р.А. АБИЗОВ, О.Ю. РОМАСЬ, Я.В. ШКОБА, Т.М.ГОЛУБОК-АБИЗОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ
У ХВОРИХ ПІСЛЯ ХОРДЕКТОМІЇ
Не дивлячись на певні успіхи, проблема
реабілітації голосової функції у хворих раком
гортані, після її часткової резекції, залишається
актуальною (Абизов Р.А. і співавт., 2009).
У попередній нашій публікації, ми ділилися нашим досвідом якісного відновлення голосу за допомогою комплексного підходу, який
включав ранній початок фонопедичних занять,
оригінальну
методику
корекційнореабілітаційного навчання, застосування спрея
«Аква Маріс».
Особливо важливою ця проблема є для
осіб голосомовних професій (акторів, співаків,
менеджерів, викладачів).
Досягнутий ефект від вище наведеної
комплексної реабілітації, потребує довготривалих спостережень за збереженням голосових
характеристик, тому підтримка у нормальному
стані голосової функції у даних хворих, є дуже
важливою у їх професіональному і соціальному
статусі.
Метою нашої роботи було покращення
якості голосової функції у хворих, після часткової резекції гортані (однобічна, двобічна хордектомія) у віддаленому періоді.
Для об’єктивізації результатів обстеження, ми враховували наступні характеристики:
суб’єктивні скарги хворих (відчуття сухості та
подразнення у горлі, швидку стомлюваність голосу), особливості висоти, сили, тембру, час
максимальної фонації, спектральний аналіз голосу.
Пацієнти поділялись на дві групи: I дослідна група - 75 хворих раком гортані (Т1-2 N0
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M0), вік 31-79 років (всі чоловіки), що знаходилися в стаціонарному відділенні КОКЛ.
Двобічне ураження гортані було у 9 пацієнтів (12%), однобічне – 66 пацієнтів (88%).
Згідно наших рекомендацій хворі застосовували cпрей для горла «Аква Маріс», фірми
Ядран (Хорватія), виготовлений на основі води
Адріатичного моря. Препарат є стерилізованим
гіпертонічним розчином морської води. Його
використання сприяє механічному очищенню
слизової оболонки, за рахунок розрідження слизу, усунення подразнення, нормалізації фізіологічного стану слизової оболонки глотки.
II група (контрольна) – 21 хворий раком
гортані (Т1-2 N0 M0), вік від 31 до 79 років (всі
чоловіки), після відновлення голосу, не застосовувала ніякої терапії.
Двобічне ураження гортані було у 4 пацієнтів (19%), однобічне – 17 пацієнтів (81%).
Голосова функція у пацієнтів, які при необхідності застосовували спрей для горла «Аква
Маріс», зберігалась на досягнутому рівні. Так,
час максимальної фонації складав 10±5с., тембр
голосу характеризувався, як розбірливий, глухий, голосова атака м’яка, голосовий діапазон
визначався, як нормальний (модульований), динамічний діапазон широкий.
В той же час, у хворих контрольної групи,
показники голосових характеристик були значно гіршими. У них відмічалася помірна охриплість, голос характеризувався, як грубий, хрипкий, глухий, слабкий, не дзвінкий, погано модульований, голосовий діапазон мав тенденцією
до пониження, при наростанні гучності спосте-
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рігались «провали» тону голосу, час максимальної фонації складав 7±2с..
Таким чином, застосування спрея з розчином морської води «Аква Маріс», для підтримки голосової функції у хворих раком гортані

після часткової резекції, дозволило отримати
більш якісні характеристики голосової функції у
пацієнтів дослідної групи, активніше продовжувати діяльність за фахом, та адаптуватися у суспільстві.
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С.Б.БЕЗШАПОЧНЫЙ, Н.Т.ПОНОМАРЕНКО (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ ТРАВМАХ НОСА И ЛОБНЫХ ПАЗУХ
В последнее время все чаще возникают
различные травмы ЛОР-органов, требующие
специализированной помощи. По данным статистики около 70% травм лица составляют повреждения носа. Около 3% из них протекают с
дефектом по типу «минус ткань».
Дефекты носа возникают вследствие разнообразных травмирующих факторов: механические травмы – резанные, рваные, ушибленные, укушенные.
Согласно первого устранение дефекта
проводится в отдаленный период после травмы
(А.Рауэр и др). Они считают, что восстановление целостности носа должно проводится после
окончания воспалительного процесса и первичного травматического некроза тканей, а также с
целью возможности формирования Филатовского стебля. Другие (В. Красовитов, С. Васильев)
считают целесообразным проводить пластическую реконструкцию сразу же после хирургической обработки раны в остром периоде, т.е. в
первые сутки после травмы.
Учитывая опыт работы нашего коллектива можно приди к выводу, что при своевременной госпитализации больного и применении
антибактериальной терапии, при условии отсутствия субтотального или тотального дефекта
носа пластику носа целесообразного проводить
в остром периоде.
Если же при этом имеет место значительный дефект, то восстановительную операцию
необходимо проводить в отсроченный период.
Важным является и то, какими тканями
проводить пластику носа с целью устранения
дефекта. Достаточно распространенной среди
хирургов является реимплантация, т.е. использование отторгнутых фрагментов. Однако, к сожалению, ее результаты чаще всего являются
нежелательными из-за отторжения ткани.
Более надежной, особенно при обширных
дефектах, является пластика на питающей нож-
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ке, что мы чаще всего и применяем на практике.
Можно использовать лоскут из лобной области
/индийская пластика» или лоскут, взятый вдоль
носогубной складки / т.н. французская пластика/. Соотношение длины и ширины лоскута должно быть не менее 5:1. Он накладывается на
дефект с формированием внутренней выстилки
носа.
Но, кроме того, необходимо сформировать и хрящевой остов носа, т.е. крылья носа,
кончик /купол/ и носовую перегородку. С этой
целью использоваться различные имплантаты.
Чаще всего это хрящи ушных раковин, реберных хрящ.
Однако удаление частей ушной раковины,
да и ребра порождает дополнительную травму и
дополнительные дефекты других частей тела, в
частности ушной раковины, к тому же полной
гарантии приживления хрящевой ткани при
этом нет.
Хотим поделиться своим опытом использования для этой цели фрагментов специально
подготовленных имплантатов из ногтевых пластин больного, а именно для формирования
крыльев и купола носа, и сетчатого имплантата
для формирования носовой перегородки.
При этом формирование лоскута проводилось на питающей ножке.
Опыт показал, что данный метод достаточно эффективен как в косметическом, так и в
функциональном вариантах и при этом нет необходимости в дефицитных имплантантах с их
недостатками.
На период заживления и рубцевания применялась лидаза, а со 2-й недели после операции
– периодическое введение мазевых тампонов в
ноздри с дилятационной целью.
В последнее время в связи с повышением
общего травматизма участились случаи травм
лобных пазух. Поэтому в заключение хочу также поделиться опытом проведения пластики при
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

травмах лобных пазух. В силу анатомических
особенностей травма лобной пазухи часто сочетается с с нарушением орбитальной стенки и
вытекающими отсюда косметическими и функциональными нарушениями пазухи и глаза, а
также возможной ликвореей.
Хотим указать, что для своевременной
диагностики необходимо использовать не только обзорный рентгеновский снимок, но и профильный снимок предполагаемой пазухи. Более
информативным является проведение компьютерной диагностики.
В таких случаях чаще всего для закрытия
дефекта используются имплантанты в виде пластин или сеток из титана/.О.Маланчук и dpi.
В нашей же практике на протяжении последних 7-и лет применяем метод сшивания костных отломков между собой с последующей их
фиксацией к неповрежденной части лобной кости.
С этой цель в кости по контуру перелома
накладываются фрезевые отверстия диаметром

1,5-2 мм с через которые проводится последующее соединение костных фрагментов.
При необходимости, для укрепления лицевой стенки, дополнительно создается каркас
из полиамидной нити. В пазуху вводятся тонкие
дренажные трубки, которые удаляются после
восстановления ее функции.
При этом проходимость естественного
отверстия лобной пазухи можно проверить и во
время операции, путем вливания в лобную пазуху раствора метиленовой сини. При его проходимости метиленовую синь можно обнаружить на задней стенке глотки. Особенностью
щадящей тампонады в послеоперационном периоде является двусторонняя фиксация перчаточного тампона. Для этого к слепому концу
пальцевой части перчатки привязываются две
шелковые нити и тампон, тампон выворачивается внутрь и вводится в полость носа. При окончании тампонады нити завязываются на валике
у преддверия носа и таким образом прочно фиксируют тампон в полости носа.

© С.Б.Безшапочный, Н.Т.Пономаренко, 2010

С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, В.В. ЛОБУРЕЦ, Б.Х. МОХАМЕД (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКОВЫХ СИНУСИТОВ
Удельный вес грибковой патологии при
хроническом воспалении околоносовых пазух
колеблется от 15 до 96%. И хотя в большинстве
случаев грибковые заболевания не находят лабораторного подтверждения, факт роста заболеваемости микозами околоносовых пазух является неоспоримым.
Современная классификация выделяет
инвазивные и неинвазивные формы грибкового
синусита. Но различные формы микоза могут
существовать совместно, и в ряде случаев одна
из них может переходить в другую. Например,
субклиническое течение мицетомы при неблагоприятных обстоятельствах может перейти в
острую инвазивные форму и вызвать угрожающие жизни осложнения.
Нами было проведено леченрие 186 пациентов с различными формами микотического
поражения околоносовых пазух. У 86% из них
были выявлены различные морфологические
нарушения носа. Среди пациентов с мицетомами верхнечелюстных пазух 64% имели подтвержденную одонтогенную природу заболевания. Наиболее тяжело протекали микозы сфеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ноидального синуса (36 случаев), которые в 94%
сопровождались выраженной неврологической
симптоматикой.
В большинстве случаев мицетома вызывается грибками Aspergillus (A. Fumigatus. Эти грибы распространены в природе. Их споры могут
попадать на слизистую оболочку носа и околоносовых пазух при каждом вдохе. На слизистой оболочке грибки находят для себя питательное вещество в виде застойного секрета, однако, при нормальной функции мукоцилиарного аппарата роста
грибков не происходит. Кроме риногенного пути
грибкового инфицирования верхнечелюстной пазухи возможен и одонтогенный путь. В ряде случаев пусковым механизмом для роста мицетомы
может стать пломбировочный материал, попавший в верхнечелюстную пазуху через каналы зубов верхней. Ряд этих материалов содержат тяжелые металлы, в частности цинк, и могут катализировать процессы жизнедеятельности грибков. Но
нередко встречаются также аспергиллез лобной и
клиновидной пазух, причем и в них при рентгенологическом исследовании могут определяться
включения металлической плотности.
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Клинически мицетома проявляется симптомами рецидивирующего синусита: головной
болью, чувством давления, болью в зубах, реже
– затруднением носового дыхания, выделениями
и неприятным запахом из носа. Иногда заболевание может протекать бессимптомно и быть
случайной находкой. Такие пациенты, как правило, имеют длительную историю обращений к
оториноларингологу, повторных диагностических пункций верхнечелюстной пазухи, при которых не было получено никакого содержимого.
Компьютерно-томографическая картина
характеризуется наличием в пазухе образований
мягкотканной
плотности.
На
магнитнорезонансных томограммах, выполненных в Tlрежиме, в центре пораженной пазухи обычно
определяется образование с низкой интенсивностью сигнала, окруженное слоем жидкости. В
режиме Т2 мицетома имеет еще более низкую
интенсивность или выглядит как участок без
сигнала. Для точной диагностики грибкового
синусита желательно сопоставление данных КТ и
МРТ.

В большинстве случаев мы предпочитаем
наркоз, но провести операцию можно и под местной анестезией. Проводится экономная резекция крючкообразный отростка, широкое раскрытие пазухи в области среднего носового хода и расширение его естественного соустья.
Размеры соустья должно быть около 1,5-2 см.
При мицетоме клиновидной пазухи проводят латерализацию средней носовой раковины, эндоскоп вводят в верхней носовой ход и
зондом идентифицируют природное отверстие
клиновидной пазухи. Соустье клиновидной пазухи расширяют до диаметра 1 см., патологическое содержимое удаляют.
При грибковом поражении лобной пазухи
эндоназального доступа может быть недостаточно. В этих случаях внутриносовое вмешательство следует дополнить наложением небольшого отверстия в передней стенке лобной
пазухи диаметром 8-10 мм, через которое под
контролем зрения и эндоскопов следует полностью удалить грибковое тело.

© С.Б. Безшапочный, В.В. Лобурец, Б.Х. Мохамед, 2010

С.Б.БЕЗШАПОЧНЫЙ, Н.Б.СОННИК, В.В.ЛОБУРЕЦ, А.П.ВАХНИНА (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
АДЕНОИДНЫЕ ВЕГЕТАЦИИ И АДЕНОИДИТЫ У ДЕТЕЙ И ТАКТИКА ИХ ЛЕЧЕНИЯ
Поражение глоточной миндалины (ГМ)
достигает 50% от всех заболеваний ЛОРорганов у детей в возрасте от 1 до 7 лет. Аденоидит – это воспаление (ГМ), может быть острым, подострым и хроническим; может протекать как на фоне аденоидов, так и при отсутствии гипертрофии ГМ.
Этиологическими факторами в возникновении гипертрофии ГМ и аденоидитов является
рецидивирующие вирусные и бактериальные
инфекции, аллергические заболевания, сопровождающая патология иммунных, нервнорефлекторных систем, нарушения обмена веществ. Основным признаком аденоидов является затруднение носового дыхания, открытие рта
во время сна, храп, апноэ. Степень нарушения
носового дыхания зависит от величины, формы,
отношение их объема к размеру и форме носоглотки, а также сопутствующих воспалительных
изменений.
Диагностика аденоидов, особенно у детей
дошкольного возраста, бывает довольно сложной. Под маской хронического ринита, ринофа-
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рингита, кашля, аллергического ринита нередко
"маскируются" аденоидные вегетации. Использование оптической аппаратуры не только облегчает постановку диагноза, но и способствует
правильному выбору метода лечения. Показанием к операции аденотомии служат не только
величина аденоидов, но и возникшие нарушения
в организме. Аденоидит требует консервативного лечения. Причем в случае его объединения с
гипертрофией ГМ, такая терапия чаще носит
характер предоперационной подготовки. При
отсутствии аденоидов такая терапия может окончательно решить проблему данного заболевания. Лечение воспалительного процесса ГМ должно быть безопасным для ребенка, снимать
воспалительный процесс в носоглотке, уменьшать гипертрофию лимфоидной ткани.
Наше внимание привлекли натуральные
препараты, которые нормализуют нейроэндокринные нарушения и иммунологический дисбаланс на локальном и общем уровне заболевания.
Мы остановились на использовании натурального комплексного препарата, который восстаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

навливает защитную функцию миндалин - "Тонзилотрен" и натуральном комплексном препарата, который был создан для лечения риносинусит - "Циннабсин. Исследование проводилось на
базе детского ЛОР отделения.
Материалы и методы исследования: 120
детей в возрасте от 3 до 12 лет с диагнозом: аденоидит. В зависимости от медикаментозной терапии пациенты были разделены на 4 группы по
30 человек:
1. Курс Тонзилотрен + противовоспалительная терапия.
2. Курс Циннабсин + противовоспалительная терапия.
3. Курс тонзилотрен + Циннабсин + противовоспалительная терапия.
4. Курс противовоспалительной терапии.
Группы были сопоставлены по возрасту и
течению заболевания. Изучалась клиническая
динамика симптомов хронического аденоидита
и динамика эндоскопических признаков у пациентов с аденоидитамы на фоне медикаментозной терапии (отек), выделение, размер ГМ, взаимоотношения с Хоана и соустьями слуховых
труб на начало заболевания, на 14 и 30 сутки.
Также изучали распределение пациентов по
степени аденоидных вегетаций по данным эндоскопического осмотра. Препарат Тонзилотрен
назначали по 8 таблеток в сутки 2 суток, затем
по 1 таблетке 3 раза в сутки до 30 суток. Циннабсин 1 таблетка 6 раз в сутки 2 суток, а затем
по 1 таблетке 3 раза в сутки до 30 суток.
На 30 сутки исследования сумма баллов
симптомов хронического аденоидита снизилась

в группе детей, принимавших тонзилотрен на
76,7%, в группе лечения Циннабсином – на 74%,
в группе принимавших комплекс Циннабсин +
тонзилотрен – на 90,8%, в то время как в группе
контроля на 35,5%.
На 30 сутки исследования сумма баллов
эндоскопических признаков у пациентов с аденоидитами: 1 – снизилась на 74,28%, 2 – на
70,5%; 3 – на 86,33%; 4 – на 17,39%.
На 30 сутки исследования степень выраженности гипертрофии ГМ по данным эндоскопии достоверно изменилась в 1,2,3 группе по
сравнению с группой контроля.
Тонзилотрен и Циннабсин хорошо переносились пациентами, побочных эффектов не
зарегистрировано. Следовательно, использование в комплексной терапии этих препаратов
позволяет уменьшить клинические проявления
заболевания, а в ряде случаев обойтись без оперативного лечения.
Выводы:
1. Оптическая эндоскопия носоглотки является объективным критерием диагностики
патологии ГМ.
2. Собственные исследования показали,
что использование натуральных препаратов
Циннабсин и Тонзилотрен в комплексной терапии хронических аденоидитов позволяет уменьшить клинические проявления заболевания, а
в ряде случаев обойтись без оперативного лечения. Также, такая терапия может быть элементом предоперационной подготовки и обеспечивает оптимальную реабилитацию оперированных пациентов.

© С.Б.Безшапочный, Н.Б.Сонник, В.В.Лобурец, А.П.Вахнина, 2010

В.В.БЕРЕЗНЮК, А.В.ЗАЙЦЕВ, И.А.ЛИТВИН (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Кохлеарная имплантация (КИ) является
высокотехнологичным методом реабилитации
пациентов с глухотой, который невозможен без
использования широкого арсенала лекарственных препаратов на различных его этапах.
Современные технические средства позволяют провести достаточно точную диагностику состояния слуховой функции, однако
это требует полного покоя, а лучше сна пациента. У детей младшего возраста исследование проводится в состоянии медикаментозного сна. С этой целью используются кетамин
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

(калипсол) 1,5 мг/кг и сибазон в возрастной
дозировке.
На сегодняшний день в ЛОР-клинике
Днепропетровской медакадемии прооперировано 58 больных с глухотой.
В качестве премедикации за 30-40 мин
перед операцией пациентам вводились промедол, димедрол, атропин и сибазон в возрастных
дозировках. Большинству детей в премедикацию вводили также калипсол в дозе 1,5–2 мг/кг,
что давало возможность спокойно подготовить
ребенка к операции (бритье операционного по-
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ля, пункция и катетеризация вены, наложение
электродов для ЭКГ, подключение датчиков
монитора и т.д.).
Объем внутривенной инфузии составлял
около 40 мл/кг и включал физиологический раствор натрия хлорида и 5%-й раствор глюкозы в
соотношении 2:1.
Вводный наркоз проводили пропофолом в
дозе 3–4 мг/ кг. Поддержание анестезии: оксибутират натрия 20% 2-5 мл, фентанил 0,005% в
возрастной дозе и инфузия пропофола (диприван или рекофол) со скоростью от 9 мг/кг/час с
постепенным уменьшением. На начальных этапах операции миорелаксация обеспечивалась
норкуроном; по мере уменьшения глубины релаксации ребенка постепенно переводили на
триггерные вспомогательные режимы вентиляции с последующим переводом на СРАР. После
введения электрода в улитку к моменту регистрации рефлекса стременной мышцы миорелаксация полностью отсутствовала. С целью уменьшения риска постнаркозной депрессии дыхания всем пациентам в конце операции вводили
антагонист опиатов – налоксон.
Учитывая использование при КИ сложного и дорогостоящего электронного устройства,
для исключения малейшего риска осложнений
со стороны послеоперационной раны, всем детям назначали антибиотики из группы цефалоспоринов ІІ-го поколения. Первая доза вводилась
в операционной перед вводным наркозом. В послеоперационном периоде препараты вводили в
венозный катетер. После удаления катетера
продолжали энтеральный прием (в виде суспен-

зии или таблеток). Длительность приема антибиотиков составляла 5-7 дней. Параллельно с
приемом антибиотиков для профилактики дисбактериоза дети получали «Йогурт-норм» или
аналогичные препараты для нормализации микрофлоры кишечника.
Обязательным условием была тимпанограмма типа А или Аs непосредственно перед
операцией. Однако в 4 случаях при тимпанотомии был обнаружен скудный слизистый секрет
в барабанной полости. В этом случае в барабанную полость вводился дексаметазон.
Учитывая возможную реакцию вестибулярного аппарата на оперативное вмешательство, для профилактики послеоперационной тошноты и рвоты во время наркоза всем детям вводили препараты ондансетрона (осетрон, трописетрон). В раннем послеоперационном периоде
(первые сутки после операции) назначали прокинетики (церукал или метоклопрамид по 1-2
мл 2-3 раза в день).
Послеоперационное обезболивание в раннем послеоперационном периоде обеспечивалось парентнральным введением аналгетиков с
последующим переходом на энтеральное обезболивание. Болевой синдром у детей был слабо
выражен; их поведение ничем не отличалось от
неоперированных сверстников – дети были активны, подвижны, охотно играли.
Приведенный алгоритм использования
медицинских препаратов позволяет свести к
минимуму процент интра- и послеоперационных осложнений при кохлеарной имплантации.

© В.В.Березнюк, А.В.Зайцев, И.А.Литвин, 2010

В.В.БЕРЕЗНЮК, С.М. ТИМЧУК, О.В.КОВТУНЕНКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
ВИКОНАННЯ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ
У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ III-IV СТАДІЇ
Під спостереженням знаходилось 458
хворих на рак гортані III - IV стадій (T3-4N03M0) та ІІ клінічної групи, які проходили обстеження, лікування та спостереження в ЛОРонкологічному відділенні Дніпропетровської
обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова в
період з 2001 по 2007рр. Неоад’ювантна поліхіміотерапія хворих на рак гортані проводилася в
перших чотирьох групах (296 хворих) за схемами – PBMF або ТP з різними варіантами введення препаратів (в/а або в/в) але однаковими схе-
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мами щоденного введення та курсовими дозами.
103 хворим проведений передопераційний курс
променевої терапії з хіміоємболізацією та без.
Хірургічне лікування на першому етапі проведено 59 хворим. Радикальне хірургічне лікування проведено 456 хворим.
Реконструктивні операції виконані 118
(25,9%) хворим. Субтотальні резекції "1/2" виконані 87 (19,1%) хворим. Цим хворим реконструктивно-відновлювальної операції проводились в залежності від локалізації пухлини та
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виконувались три варіанти: субтотальні резекції
гортані з заміщенням дефекту аутотрансплантатом із шкіряно-жирового клаптя – 49 хворим
(10,7%), субтотальні горизонтальні резекції – 27
хворим (5,9%), субтотальні резекції по Отану –
11 хворим (2,4%). Субтотальні резекції "2/3"
виконані 31 (6,8%) хворому. Цим хворим виконували
один
вид
реконструктивновідновлювальної операції – одномоментне трахеофарингеальне шунтування.
При проведенні оперативних втручань
завжди додержувались принципу видалення
"єдиним блоком". Після видалення блоку тканин їх відправляли на експрес-дослідження
краю на предмет наявності чи відсутності ракових клітин, при висновку: "негативні хірургічні
краї" здійснювали реконструктивні етапи операції та ушивання рани.
Аналізуючи показники виконаних оперативних втручань слід зазначити, що застосування неад’ювантних методів лікування дозволило
провести радикальне оперативне лікування 27
умовно неоперабельним хворим (5,9%), тобто
перевести їх з неоперабельних форм до операбельних. У 45 хворих (9,9%) зі стадією рака гортані (T3-4N1-2M0), яким за даними первинного
обстеження показано оперативне втручання в
обсязі ларингектомії, вдалося виконати реконструктивні операції, тобто збільшити кількість
органозберігаючих операцій в 1,6 рази. Реконструктивні операції виконані у 118 хворих
(25,9%), співвідношення реконструктивних операцій до ларингектомій склало 1:2,9.

При виконанні реконструктивних операцій (n=118) повністю реабілітовані 90
(76,3±3,9%) хворих. Голосова функція (у її примітивних проявах) відновлюється в реконструйованій гортані в найближчий термін (перші 3 –
6 днів) після хірургічного втручання. Голосову
функцію вдалося відновити у 103 хворих, що
становить 87,3±3,1%. Дихальна функція через
природні шляхи відновлена у 84 (96,6±2,0%) з
87 хворих яким виконані варіанти субтотальних
резекцій "1/2". 3 (2,5%) хворим не вдалося відновити дихання через природні шляхи внаслідок
післяопераційних ускладнень та розвитку рубцевих процесів в гортані. Дихальна функція через трахеостому відновлена у всіх 31 (100%)
хворих яким виконані варіанти субтотальних
резекцій "2/3". Порушення розділювальної функції після реконструктивних операцій відмічалось у 10 хворих (8,5%), спостерігалася декомпенсація розділювальної функції І ступеня.
Обсяг оперативного втручання змінився у
15,8% (р<0,02) хворих на рак гортані завдяки
застосуванню неад’ювантної поліхіміотерапії.
Реконструктивні операції проведені у 9,9% хворим яким за даними первинного обстеження
показано оперативне втручання в обсязі ларингектомії, кількість органозберігаючих операцій
збільшилась в 1,6 рази (р<0,05; ВШ= 1,6; 95%
ДІ – 1,0-2,8); радикальне оперативне лікування
проведено всім умовно неоперабельним хворим
(5,9%), що підвищує ефективність лікування та
поліпшує якість життя хворих.

© В.В.Березнюк, С.М. Тимчук, О.В.Ковтуненко, 2010

В.В.БЕРЕЗНЮК, С.М. ТИМЧУК, О.В.КОВТУНЕНКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОЇ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ
НА ОСНОВІ ТАКСАНІВ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
Під спостереженням знаходилось 296
хворих на рак гортані III-IV стадій (T3-4N0-3M0)
та ІІ клінічної групи, які проходили обстеження,
лікування
та
спостереження
в
ЛОРонкологічному відділенні Дніпропетровської
обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова в
період з 2001 по 2007рр. Неоад’ювантна поліхіміотерапія хворих на рак гортані проводилася за
схемами – PBMF або ТP з різними варіантами
введення препаратів (в/а або в/в) але однаковими схемами щоденного введення та курсовими
дозами. Починали неоад’ювантну селективну
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внутрішньоартеріальну поліхіміотерапію з проведення трансфеморальної (по методу Сельдінгера), селективної катетеризації гілок зовнішньої сонної артерії (ЗСА) першого і другого порядку, а при необхідності з емболізацією гілок,
що не беруть участь в живленні пухлини, під
контролем КТ ангіографічного комплексу
Philips Integris V3000 та контрастної ангіоскопії
за вищеописаною методикою. Катетер встановлювався селективно в верхню гортанну або верхню щитоподібну артерію на стороні ураження.
В подальшому проводили внутрішньоартеріаль-
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ну інфузію цитостатиків щоденно за описаними
схемами за допомогою дозатора медичних препаратів Aitecs® SEP-10S syringe pump (Німеччина) із застосуванням реґіонарної гіперглікемії
(5% розчин глюкози) і модифікацією режимів
інфузії і доз протипухлинних хіміопрепаратів,
щодня, в режимі тривалого фракціонування,
протягом 2 днів за схемою ТР і 5 днів за схемою
PBMF. Оцінка безпосереднього регресу пухлини і метастазів від проведеного хіміотерапевтичного лікування проводилася на 14 день після
закінчення другого курсу поліхіміотерапії.
Ефект оцінювався за критеріями RECIST
(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)
Version 1.0 (2000) та в комплексі зі шкалою лікувального патоморфозу.
Проаналізувавши дані видно, що у всіх
групах дослідження відмічалось достовірне переважання кількості хворих, в яких отримано
ефект від ПХТ (р<0,001), тобто можна стверджувати, що ПРГ чутливий до неоад’ювантної
ПХТ. Відповідь пухлини і реґіонарних метастазів в лімфатичні вузли на неоад’ювантну поліхіміотерапію була вищою в групах хворих із
застосуванням схем хіміотерапії на основі таксанів – 87,0±2,8% проти 75,3±3,5% відповідно
по схемах ТР і PBMF (р=0,01), особливо при
застосуванні селективного внутрішньоартеріального методу (р=0,043 між різними схемами
лікування).
У групах хворих із застосуванням таксанів відсутній прогрес пухлинного процесу, що є
в онкології позитивним моментом в лікуванні
хворих. Повний клінічний регрес пухлини спостерігався у 2 хворих (T3N2M0), що отримували

внутрішньоартеріально селективно схему ТР, а
клінічний ефект з боку реґіонарних метастазів в
лімфатичні вузли був частковим. Порівнюючи
показники груп ТР видно, що має місце достовірне підвищення ефективності внутрішньоартеріальної селективної поліхіміотерапії перед внутрішньовенним введенням до 13,9%. (р=0,014).
Згідно з отриманими даними, ймовірність
достатнього ефекту від ПХТ при застосуванні
схеми ТР в 2,19 вища порівняно зі схемою
PBMF, незалежно від способу введення препаратів, в тому числі при внутрішньоартеріальному введенні ці шанси на отримання позитивного
ефекту підвищені в 2,76 рази (ВШ= 2,76; 95% ДІ
– 1,0-7,58; р<0,05). Проведення неоад’ювантної
поліхіміотерапії у хворих на рак гортані із застосуванням схем на основі таксанівсприяє підвищенню ефективності лікування за рахунок
більшої кількості позитивних відповідей пухлин
і реґіонарних метастазів в лімфатичні вузли на
11,7% (ВШ= 2,19; 95% ДІ – 1,19-4,02; р=0,01) та
зменшенню показників токсичності на 48,7%
(ВШ= 2,4; 95% ДІ – 1,1-4,4; р<0,001).
Аналізуючи різні відповіді пухлини, при
однаковій морфологічній будові (по класичних
методиках), можна сказати, що в даній клінічній
ситуації йдеться про більш хіміо- і радіостійкі
пухлини, ступінь їх резистентності можливо діагностувати сучасними імуногістохімічними методами. Доцільне використання ПХТ на основі
таксанів з селективним внутрішньоартеріальним
введенням з метою підвищення умов абластики
при хірургічному лікуванні, завдяки девіталізації
пухлини і метастазів, що позитивно впливає на
онкологічну ефективність лікування хворих.

© В.В.Березнюк, С.М. Тимчук, О.В.Ковтуненко, 2010

К.Г.БОГДАНОВ, И.К.ТАГУНОВА, О.П.ПОШАРНИКОВА (ОДЕССА,УКРАИНА)
ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА
У ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Острые воспалительные заболевания уха
являются одной из наиболее распространенных
нозологических групп, с которой сталкивается
детский отоларинголог на амбулаторном приеме. Причем частота этих заболеваний в летний
период возрастает, что, отчасти, связано с неправильным поведением ребенка во время купания в открытых водоёмах и с недостаточной
информированностью родителей относительно
медицинских правил поведения на пляже и в
воде.
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Целью нашей работы было исследование
эпидемиологических аспектов распространенности острых воспалительных заболеваний уха
в зимний и летний периоды, а также систематизация опыта наиболее эффективного их лечения.
Исследование проводилось в 2007-2009 г.г. на
базе ЛОР-кабинета Ильичевской детской поликлиники. Всего было пролечено 1835 детей.
Острый средний отит был диагностирован у
1238 пациентов, экссудативный отит – у 383
пациентов, острый наружный диффузный отит
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был выявлен у 166 детей и фурункул слухового
канала – у 47 пациентов.
Как показал анализ полученных данных, в
летний период обращаемость по поводу заболеваний уха в целом находится на том же уровне,
что и в зимний период, однако, имеются определенные отличия в её структуре. Так, например, в
летний период возрастает доля острых наружных
отитов (как ограниченных, так и диффузных) и
экссудативных средних отитов по сравнению с
зимним периодом: в 1,7 и 1,8 раза соответственно. С другой стороны, летом в 1,4 раза снижается
заболеваемость острым гнойным средним отитом. Летний рост заболеваемости наружными
отитами, как мы полагаем, связан с активизацией
бактериальной и грибковой микрофлоры, попадающей в наружный слуховой канал из воды и
песка, на фоне благоприятных для её размножения условий (остаточная влага в слуховых проходах, повышенная температура воздуха).
Лечебная тактика при острых средних
отитах состояла в назначении отвлекающих,
обезболивающих и противовоспалительных капель в ухо (Отипакс, Отинум, Отизол), обеспечении свободного носового дыхания и восстановлении вентиляционной и дренажной функции слуховой трубы (системные деконгестанты,
Синупрет, Циннабсин) и нестероидных противовоспалительных препаратов (Парацетамол,
Нурофен) по показаниям. В случаях острого
гнойного среднего отита назначались защищенные аминопенициллины (Аугментин, Амоксиклав) или цефалоспорины 2-3 поколений (Цефодокс, Цедекс, Зиннат) в возрастных дозировках.

В схеме лечения также использовались антигистаминные препараты. При спонтанных перфорациях барабанной перепонки и после парацентеза производился сухой и влажный туалет слуховых каналов, закапывалась Отофа.
При экссудативных отитах использовался
весь комплекс мероприятий, направленных на
восстановление проходимости слуховой трубы,
разжижение и эвакуацию экссудата - системные
деконгестанты (Актифед, Трайфед), секретолитики (Синупрет, Флюдитек) а также продувание
и катетеризация (у детей старшего возраста)
слуховой трубы. У 4 пациентов в связи с неэффективностью вышеописанной тактики пришлось прибегнуть к шунтированию барабанной
полости на срок от 4 до 6 недель в условиях
ЛОР-клиники Одесского государственного медуниверситета. У больных детей с наружными
отитами, выраженным болевым синдромом и
температурной реакцией назначалась системная
антибиотикотерапия, предпочтение отдавалось
защищенным аминопенициллинам и пероральным цефалоспоринам 2-3 поколений с обязательным назначением препаратов бифидо- и
лактобактерий. Местное лечение заключалось в
туалете слухового канала и использовании адекватных топических антибиотиков в сочетании с
глюкокортикоидами в зависимости от возрастной группы. При наличии грибковой инфекции
местно использовали Триакутан, Кандибиотик.
Указанная лечебная тактика позволила
добиться выздоровления во всех случаях и избежать госпитализации детей в профильный
стационар.

© К.Г.Богданов, И.К.Тагунова, О.П.Пошарникова, 2010

А.А.БОНДАРЕНКО, Л.В.ГУЛЯЕВА, Е.С.САДОГУРСКАЯ, А.П.ШАЛАБАСОВА Г.Д.ВЕРБИЦКАЯ,
О.Н.КАЛИНОВСКАЯ, В.П.КАЛИНКИН, А.Ф.ДЕРВИШЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ПЕРЕЛОМ ВИСОЧНОЙ КОСТИ У БОЛЬНОЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ЭПИТИМПАНИТОМ
С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ, ОСЛОЖНЕННЫЙ ИНТРАКРАНИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ
За последние годы статистика городского
(бытового) травматизма свидетельствует о росте
количества политравм с вовлечением соседствующих образований. Атипичное клиническое
проявление может наблюдаться при наличии
хронических патологических очагов в области
височной кости (хронический отит, мезо- или
эпитимпанит с холестеатомой).
Примером может быть больная М., 43г.,
правша, которая с детства страдала посткореЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

вым хроническим правосторонним эпитимпанитом с холестеатомой. Наблюдалась амбулаторно
у отоларинголога по месту жительства. От неоднократно предлагаемой санирующей операции больная отказывалась.
Во время заболевания ОРВИ с высокой
температурой получила удар пьяного родственника в правое ухо. После этого появились тошнота, рвота, головокружение, боль в правом ухе,
отмечались скудные гнойные выделения из пра-
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вого уха. Врач скорой помощи констатировала
наличие слабовыраженных менингиальных симптомов. Больная госпитализирована в инфекционное отделение ЦРБ. Вызванные по санавиации
отоларинголог и невропатолог транспортировали
больную в отделение оториноларингологии КРУ
«КБ им.Н.А.Семашко». После стандартного общеклинического обследования больной экстренно произведена расширенная радикальная операция. Во время операции обнаружен поперечный
перелом височной кости, проходящий через барабанную полость и антрум. Все патологически
измененное (нагноившаяся холестеатома, грануляции, полипы) удалено. Патологическим процессом обнажена выпяченная в послеоперационную полость непульсирующая, синего цвета,
мягкая при пальпации, гладкостенная, площадью
3,5*2,5 см dura mater средней черепной ямки. У
родственников уточнен анамнез: указано на бытовую травму в области правого уха 8 дней тому
назад. Перед приглашенным в операционную
нейрохирургом поставлен вопрос о наличии посттравматического перелома височной кости и
интракраниальной гематомы. От пункции выпячивания нейрохирург предложил воздержаться,

рекомендовал провести КТГ головного мозга и
наблюдение в динамике. В послеоперационном
периоде улучшения не наступало. Оставались
выраженными тошнота, рвота, атаксия и слабовыраженный менингиальный синдром. При люмбальной пункции в ликворе четко выражена белково-клеточная диссоциация, на тфоне резкого
повышения ликворного давления. После получения данных КТГ головного мозга (неубедительные) данные за гематому. Больная переведена в
нейрохирургический центр КРУ «КБ им. Н.А.
Семашко». В течение 7 дней получала дегидрационную противовоспалительную терапию. После появления эпилептических судорог больная
была экстренно прооперирована: удалена расслаивающаяся гематома до 250 куб. см. Послеоперационный период протекал удовлетворительно, получала стандартную терапию и с выздоровлением больная в обычные сроки выписана домой.
Интерес данного наблюдения представляется из-за перелома височной кости у больной с
хроническим посткоревым эпитимпанитом с
холестеатомой, осложненного трудно диагносцируемой интракраниальной гематомой.

© А.А.Бондаренко, Л.В.Гуляева, Е.С.Садогурская, А.П.Шалабасова Г.Д.Вербицкая, О.Н.Калиновская,
В.П.Калинкин, А.Ф.Дервишева, 2010

А.А. БОНДАРЕНКО, Л.В.ГУЛЯЕВА, Т.М.ФРЕЙТОР, Н.Б.ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ, Г.Д.ВЕРБИЦКАЯ,
Л.Т.РАХМАТОВА, Л.В.КАМЕНСКАЯ, А.Ф.ДЕРВИШЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ЧМТ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ ВИСОЧНОЙ КОСТИ,
ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ПОРЭНЦЕФАЛЬНОЙ КИСТОЙ
В практике отоларингологов нередко
встречаются поражения височной кости различного характера, сопряженные с патологией пограничных областей. Интерес представляют порэнцефальные кисты (ПЭК) головного мозга изза атипичности течения и сложности диагностики. Они могут возникнуть после проникающих
и непроникающих черепно-мозговых травм
(ЧМТ) в области размозжения внутримозговых,
субарахноидальных кровоизлияний в веществе
головного мозга. Резорбция внутримозговых
кровоизлияний травматического происхождения, некротический распад мозгового вещества
в участках повреждения приводит к образованию кист, локализующихся в подкорковой или
околожелудочковых областях. Обычно они заполнены прозрачной жидкостью. Содержимое
кисты может иметь изменчивый состав. Это за-
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висит от наличия сообщения кисты с желудочками или субарахноидальным пространством.
При наличии сообщения содержимое ПЭК
близко к ликвору. При разобщении с ликворными коммуникациями в содержимом ПЭК обнаруживаются белок, плеоцитоз. Цвет кистозной
жидкости в этих случаях бывает ксантоматозным. Сроки равзития ПЭК после травмы различны. Сразу после ЧМТ могут наблюдаться
клинические проявления ПЭК. Но возможно их
отсутствие. Первые проявления ПЭК могут обнаруживаться поздно: через месяцы и годы. Нередко больные вообще забывают о ЧМТ. Течение ПЭК характеризуется хроничностью. Специфические неврологические симптомы могут
отсутствовать, либо быть разнообразными и не
являться ведущими в диагностике ПЭК. Могут
наблюдаться эпилептические припадки.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

В клинике КГМУ им.С.И.Георгиевского,
в отоларингологическом отделении КРУ «КБ
им.Н.А.Семашко» наблюдались 7 больных, у
которых ПЭК впервые проявились на фоне заболеваний височной кости (острых и хронических отитов, мастоидитов, переломов височной
кости, менингитов, менингоэнцефалитов и др.).
Кроме общеклинического обследования методами выбора в диагностике ПЭК должны быть
КТГ, МЯР, пневмоэнцефалография, ангиография и кистография. Обязательно участие нейрохирурга в диагностике, обследовании и разработке плана лечения.
Из 7 наблюдаемых нами пациентов особый интерес представляет больная Т., 57 лет, у
которой на фоне острого отита, осложненного
мастоидитом, впервые проявилось ПЭК через 41
год после спортивной травмы. На операции вы-

явились множественные переломы крыши барабанной полости и антрума (дно средней черепной ямки). Обнаружен свищ в верхней стенке
антрума, откуда поступал ликвор. Мышцами
произведена биологическая тампонада дефекта.
Послеоперационный период протекал удовлетворительно. Однако ушная повязка пропитывалась ликвором. По настоянию родственников
больная транспортирована в институт НХ им.
Бурденко (г. Москва). Диагноз ПЭК подтвержден. Больная перенесла оперативное лечение.
Выздоровела.
Данное наблюдение подтверждает необходимость тщательно собирать анамнез и учитывать все ЧМТ, использовать весь диапазон
доступных методов исследования (КТГ, МЯР,
пневмоэнцефалография, ангиография и кистография).

© А.А. Бондаренко, Л.В.Гуляева, Т.М.Фрейтор, Н.Б.Загребельная, Г.Д.Вербицкая, Л.Т.Рахматова,
Л.В.Каменская, А.Ф.Дервишева, 2010

А.А. БОНДАРЕНКО, А.И.КОЛИСНИЧЕНКО, Л.В.ГУЛЯЕВА, М.М.КОБИЦКИЙ, Т.А.КРЫЛОВА,
О.Н.КАЛИНОВСКАЯ, Н.А.КАЛИНКИНА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
С ВКЛЮЧЕНИЕМ НЕИНВАЗИВНОЙ ЧРЕЗКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
В отоларингологическом центре КРУ «КБ
им.Н.А.Семашко», в ряде лечебных учреждений
и санаториев АР Крыма с 2004г. используется
чрезкожная эндауральная электрокохлеостимуляция слуховых нервов у больных с сенсоневральной тугоухостью различной этиологии и
степени.
Этот вид лечения поражения слуховых
нервов создан на основании метода импульсных
электрических воздействий, разработанного в
лаборатории восстановления функций сенсорных
систем
института
мозга
РАН
(Н.П.Бехтерева). Параметры лечебных электрических импульсов сродни тем сигналам, которые генерирует нервная система человека, обеспечивая адекватное воздействие на нервные
клетки, нейроны, которые не погибли, но утратили свою функцию, помимо прицельного воздействия на нейрогенную цепь. Электрическая
стимуляция усиливает обмен веществ, кровоток.
Способ разработан НИИ нейрокибернетики им.А.Б.Когана РГУ совместно с отделением
отоларингологии
РОКБ
(Е.Б.Компанеец,
О.М.Бахтин, В.В.Петровский, М.Е.Винницкий,
О.В.Еманский, 1993).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

Аппараты «Чакра-2», «СОТ-1 отологический» позволяют использовать для электростимуляции слуховых нервов варианты 5 режимов
(комбинации числа импульсов в пачке, длительности импульса, частоты следования пачек).
Длительность воздействия и паузы между пачками импульсов остаются неизменными. Это
позволило практически подобрать индивидуальный режим процедуры каждому пациенту.
Курс лечения составляет 8-10 процедур, ежедневно по одному сеансу на одно ухо. Продление сеансов определяется состоянием слуха после 8-го сеанса. При положительной динамике
лечения стимуляция продолжается до момента
стабилизации. При отсутствии положительных
сдвигов в состоянии слуха лечение прекращается.
Нами данный метод включен в комплекс
лечения у 678 больных с сенсоневральной тугоухостью в возрасте от 10 до 69 лет. Мужчин –
397, женщин – 281. У 196 была II, у 287 – III, у
185 – IV, у 9 больных – V степень тугоухости
(по В.Г.Базарову, А.И.Розкладке, 1983г.). До
начала, в динамике и после завершения лечения
больным проводилось стандартное общеклини-
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ческое, аудиологическое обследование, в том
числе надпороговых проб и УЗ-аудиометрии.
Ближайшие положительные результаты и
данные катамнеза у большинства больных всех
групп выражались в исчезновении или изменении
характера шума, звонов, в улучшении слуховой
функции (у 63%). У 36% больных диапазон восприятия расширился, у 24% пациентов снизился
порог восприятия отдельных частот до 10-35 дБ.
Звуковой диапазон расширился не только в низкои высокочастотных границах, но и в области средних частот. Улучшилась разборчивость речи.

Таким образом, наши наблюдения подтверждают данные авторов метода: улучшает
слуховую функцию у большинства больных с
различными сроками и степенями сенсоневральной тугоухости. Отдельные наблюдения
свидетельствуют о появлении возможности создания лучшей электроакустической коррекции у
больных с практической тугоухостью. Простота
метода позволяет его применение при аллергических реакциях на медикаменты. Безболезненность, безопасность позволяет применять его в
амбулаторных условиях.

© А.А. Бондаренко, А.И.Колисниченко, Л.В.Гуляева, М.М.Кобицкий, Т.А.Крылова, О.Н.Калиновская,
Н.А.Калинкина, 2010

О.Н. БОРИСЕНКО, Ю.А. СУШКО, И.А. СРЕБНЯК, А.В. ПАПП, А.Л. БОБРОВ,
В.Т.ДЖУС (КИЕВ, УКРАИНА)
ИНФРАЛАБИРИНТНЫЙ ДОСТУП ПРИ ХОЛЕСТЕРИНОВОЙ ГРАНУЛЕМЕ
ВЕРХУШКИ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Холестериновая гранулема (ХГ) или холестерома височной кости представляет собой
довольно редко встречающуюся патологию. Это
заболевание имеет еще и другие названия: шоколадная киста, идеопатический гематотимпанум, синяя барабанная перепонка, гигантская
холестериновая киста. Этиологическим фактором этой патологии является закрытие воздухоносных путей для вентиляции и дренирования
ячеек височной кости. При этом происходит
метаплазия кубического эпителия слизистой
оболочки в ворсинчатый железистый эпителий.
Внутри образовавшейся кисты вследствие распада крови или мезенхимы собираются кристаллы холестерина и гемосидерина, которые могут
вызывать воспалительную реакцию и вести себя
агрессивно по отношению к окружающим тканям, что приводит к деструкции кости.
ХГ часто возникает у пациентов, у которых не было заболеваний уха. Эта киста растет
медленно и бессимптомно, заполняет полости
височной кости, пока не начнет разрушать близлежащие структуры – полукружные каналы, VVIII черепные нервы, твердую мозговую оболочку средней и задней черепных ямок, звукопроводящую систему барабанной полости, каналы крупных сосудов. Возможны также расстройства слуховой трубы, сдавление внутренней сонной артерии, дисфункция ствола мозга и
другая симптоматика, которая определяется
размерами и локализацией процесса. Диагно-
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стика ХГ строится на основании данных КТ височной кости и МРТ. В некоторых случаях бессимптомная ХГ бывает случайной диагностической находкой.
Лечение этой патологии исключительно
хирургическое: необходимо создать дренаж образования и восстановить аэрацию ячеек височной кости. Существуют две тактики – полное
удаление ХГ и дренаж. В последние годы в неосложненных случаях считают, что нет необходимости полного удаления кисты вместе с капсулой. Если это возможно, создают дренаж кисты, а при рецидивах или же когда невозможно
добиться адекватной аэрации височной кости,
производиться облитерация полости.
Верхушка пирамиды височной кости
представляет собой труднодоступный участок
для хирургического вмешательства. Для подхода к верхушке пирамиды височной кости предложено много различных хирургических доступов. Выбор доступа чаще всего определяется
индивидуальной анатомией височной кости, а
также состоянием слуха, распространенностью
патологического процесса и наличием других
симптомов (головокружение, лицевой парез,
ликворея и т.д.). Предложенные доступы к верхушке пирамиды височной кости включают
транссфеноидальный, через среднюю черепную
ямку, трансмастоидальный (инфралабиринтный,
транслабиринтный, транскохлеарный) и трансканальный (инфракохлеарный).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

Трансканальный инфралабиринтный доступ к верхушке пирамиды височной кости был
впервые описан Giddings и соавт. (1991). Операция заключается в идентификации внутренней
сонной артерии и луковицы яремной вены с постепенным расширением отверстия между ними
книзу от базального завитка улитки. При работе
на этих образованиях во время расширения отверстия доступа возможно повреждение стенки
луковицы яремной вены или внутренней сонной
артерии, а также может отреагировать на хирургическую травму улитка, что приведет к сенсоневральной тугоухости. Вместе с тем этот доступ позволяет открыть пространство верхушки
пирамиды кнутри от капсулы улитки с минимальными возможными осложнениями в отношении лабиринта и сосудов. Размеры инфралабиринтного пространства по данным Leung’а и
соавт. (2010) на непневматизированной височной кости по высоте, ширине и глубине составляют соответственно в среднем 7,2; 9,4 и 17,5

мм, а на пневматизированной височной кости –
7,6; 10,1 и 18,6 мм. Однако этот доступ был
описан только на анатомических препаратах и
применен на виртуальной модели. Нам не удалось найти в доступной литературе ссылок на
применение этого доступа в клинике.
Мы применили инфралабиринтный доступ у пациентки с бессимптомной ХГ верхушки
пирамиды височной кости, которая была выявлена случайно при проведении КТ. Во время
операции удалось открыть полость кисты, установить дренаж диаметром 4 мм и восстановить
аэрацию верхушки пирамиды височной кости.
При этом была восстановлена анатомия наружного слухового прохода, а барабанная перепонка, слуховые косточки и слух были сохранены.
Инфралабиринтный
доступ
является
функциональным доступом к верхушке пирамиды височной кости, позволяет восстановить
аэрацию и дренаж ячеек, не повреждая жизненно важные структуры.

© О.Н. Борисенко, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, А.В. Папп, А.Л. Бобров, В.Т.Джус, 2010

А.И. БУТРИМ, В.В. СОБЕЦКИЙ, В.Н. ТКАЧЕНКО, В.В. НОВОПАШЕННАЯ (КИЕВ, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ
ЛОР-ОРГАНОВ В ГЛАВНОМ ВОЕННОМ КЛИНИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ
МО УКРАИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА «ДОНОВИТ ВС»
Лечение онкозаболеваний ЛОР-органов –
сложный и многоступенчатый процесс, который
включает в себя оперативное вмешательство,
лучевую терапию, химиотерапевтическое лечение. С 2005 г. в этот лечебный комплекс вклю-

чен препарат Доновит-ВС в виде пищевой добавки в форме таблеток, растворов и мази. С
помощью Доновита-ВС проведено лечение 163
онкобольным с локализацией процесса в ЛОРорганы (таблица).

Локализации онкологического процесса и сроки наблюдения
Локализация
Гортань
Носоглотка
Решетчатый лабиринт
Гайморова пазуха
Надгортанник
Ротоглотка
Нёбные миндалины
Наружное ухо
Лобная пазуха
Крылонёбная ямка

69
25
22
7
2
17
6
4
5
6

Количество больных и сроки наблюдения
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
1
6
13
9
2
1
3
1
3
1
3
2
3
2
1
2
2
2
7
3
1
3
2
1
3
2
2
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умерло
31
8
9
3
2
12
4
3
5
2
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Доновит-ВС, как специальный пищевой
продукт (СПП), был разработан доктором медицинских наук В.В. Собецким в 2001 г. в виде
раствора, а затем таблеток. Препарат содержит
алкалоиды корня горного растения «Борца»,
который тысячелетиями использовался для лечения различных патологий, в том числе онкозаболеваний.
Экспериментальные исследования показали, что препарат останавливает деление клеток опухоли и процесс формирования сосудов
новообразования.
Применение Доновит-ВС у ЛОР-больных
в предоперационном периоде позволяет «ипкапсулировать» опухоль и, тем самым, способствовать успешному проведению хирургической операции. При использовании препарата в послеоперационном и в реабилитационном периодах проявляется, с одной стороны, его дей2ствие как
средства останавливающее рост опухоли и её
метастазирование, а с другой стороны иммуномодулирующее и радиопротекторное средство,
способствующее более легкому преодолению
последствий лучевой и химиотерапии.
Сотрудниками Главного военного клинического госпиталя МО Украины впервые было

выявлено, что алкалоиды борца обладают мощным радиопротекторным свойством, снижающим отрицательное воздействие лучевой нагрузки. Клинические наблюдения показали, что
после приема Доновита-ВС общие лучевые реакции (головные боли, тошнота, изменение клеточного состава крови) не возникали.
При 4 стадии рака с различной локализацией в ЛОР-органы (16 чел.) наблюдается уменьшение болевого синдрома и частичный или
полный отказ от наркотических аналгетиков,
что способствует улучшению качества жизни.
Сроки продления жизни были различными – от
1 года до 5 лет.
Выводы:
1. Доновит-ВС обеспечивает всем онкобольным более легкую переносимость химио и
лучевой терапии, а у ряда пациентов – исключает отрицательные реакции на эти виды лечения.
2. При лучевой и химиотерапии ДоновитВС оказывает цитостатическое действие на раковые клетки, защищая, при этом, не пораженные опухолью ткани.
3. Доновит-ВС снижает болевой синдром
и, в целом, повышает качество жизни онкобольным.

© А.И. Бутрим, В.В. Собецкий, В.Н. Ткаченко, В.В. Новопашенная, 2010

В.М. ВАНЧЕНКО, І.І. ТІТОВ, Н.А. КОМАШКО. Н.М.КУДЕРСЬКА
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАЗОКОМІАЛЬНИХ СИНУСИТІВ
У ХВОРИХ ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
Назокоміальний синусит – гостре запалення приносових пазух, яке розвивається через
48-72 години з моменту поступлення у відділення інтенсивної терапії та обтяжує перебіг основного захворювання. Особливого значення проблема назокоміального синуситу набуває у хворих, яким проведена назотрахеальна інкубація,
тампонада носової порожнини, введено назогастральний зонд. В вітчизняній науковій літературі за останні роки немає фундаментальних досліджень даного захворювання. Злоякісно протікаюче вторинне бактеріальне запалення суттєво ускладнює перебіг основного захворювання у
пацієнтів, які знаходяться в ВІТ, і є основною
причиною летальності у даних хворих.
Проблема вчасної діагностики та адекватного лікування назокоміального синуситу не
вирішується лише проведенням скринінгового
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КТ-дослідження приносових пазух при госпіталізації хворх у ВІТ, які потребують трансназальних маніпуляцій. Пацієнти ВІТ, які відносяться до груп ризику по виникненню назокоміального синуситу, потребують додаткового вірусологічного та імунологічного обстеження для
своєчасної корекції лікування та прведення імунокорекції. Поряд з цим необхідно впроваджувати у відділеннях інтенсивної терапії ряд організаційно-прфілактичних заходів для профілактики назокоміального синуситу у реанімаційних
хворих.
Під нашим спостереженням знаходилось
3244 хворих, які впродовж 2007-2009 р.р. перебували на лікуванні у ВІТ ОКЛ. Із них у 356
хворих (11%) на 5-7 добу при КТ дослідженні
було встановлено діагноз назокоміального синуситу. При проведенні бактеріологічного доЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

слідження в структурі збудників назокоміального синусита преважають так звані проблемні
мікроорганізми:
Pseudomonas
(16,9
%),
Escherichia coli (9,6 %) и Proteus mirabilis (7,2%).
Меншу частину складають грампозитивні мікроорганізми (31 %). Среди них переважають
Staphylococcus (10,6 %), р-гемолітичний стрептокок (4,7%). Грибы виявлені в 4,5 % випадків.
Серед виділених збудників більшість відзначалася поліантибіотикорезистентністю.
Серед хворих, у яких було діагностовано
назокоміальний синусит, з метою санації запального вогнища було проведено 21 оперативне
втручання. Оротрахеальна інтубація замість назотрахеальної, зондування шлунка через рот,

при підняте положення голови, дотримання синоназальної гігієни є потенційно превентивними
заходами, які можуть використовуватись для
профілактики назокоміального синуситу.
Отже показана необхідність спостереження оториноларингологом пацієнтів групи ризику
відділу інтенсивної терапії, проведення КТ приносових пазух з целлю своєчасної діагностики
патології приносових пазух. На основі проведених досліджень розроблений лікувальнодіагностичний алгоритм при назокоміальному
синуситі. Ідентифікація виділених культур бактерій дозволяє скорегувати стартову антимікробну терапію з врахуванням результатів бактеріологічних даних.

© В.М. Ванченко, І.І. Тітов, Н.А. Комашко. Н.М.Кудерська, 2010

В.М.ВАСИЛЬЕВ, О.М.НАУМЕНКО, В.В.КІЩУК, І.В.ДМИТРЕНКО
(КИЇВ, ВІННИЦЯ; УКРАЇНА)
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ОЗЕНИ ТА АТРОФІЧНОЇ ФОРМИ СКЛЕРОМИ
Важкі атрофічні процеси верхніх дихальних шляхів – озена та склерома мають ряд схожих симптомів та особливостей. Згідно даних
літератури та результатів власних досліджень
склерома верхніх дихальних шляхів в останні
роки частіше всього проявляється у вигляді переважно атрофічної форми, що потребує проведення диференційної діагностики цих двох захворювань.
Клінічний перебіг атрофічної форми
склероми характеризується тим, що найбільш
типові і чіткі її ознаки – інфільтрати і рубцеві
зміни – незначно виражені, якби нівелюються, а
насамперед виступають атрофічні порушення
слизової оболонки порожнини носа, глотки, гортані і нерідко трахеї та бронхів, які є домінуючими і визначають головні симптоми хвороби.
Крім того, слід враховувати, що початкові прояви як озени, так склероми не є специфічними і
хворі досить часто потрапляють в спеціалізовані
ЛОР-відділення після кількох років амбулаторного і не завжди адекватного лікування.
В диференційній діагностиці озени та
склероми слід застосовувати весь комплекс клінічних, бактеріологічних, біохімічних та ендоскопічних досліджень, які є обов’язковими і не-

рідко потребують динамічного спостереження.
При клінічних та ендоскопічних обстеженнях
необхідно проводити безпосереднє обстеження
всіх відділів дихальних шляхів, звертаючи особливу увагу на стан ділянок їх фізіологічних звужень – хоани, підскладковий простір гортані,
біфуркацію трахеї, - які є місцями найчастішої
локалізації інфільтратів та рубцевих тканин.
Бактеріологічні дослідження дають можливість виявити специфічного збудника хвороби
– клебсієллу склероми чи озени, частота виявлення яких в значній мірі залежить від активності патологічного процесу. Важливе значення
мають дані серологічних досліджень – РСК із
склеромним та озенозним антигеном, але виконання цієї реакції не завжди можливе в зв’язку з
відсутністю відповідного антигену. Крім кількісних методів досліджень не слід ігнорувати і
такий нетрадиційний спосіб діагностики як визначення специфічного запаху позаяк і озена, і
склерома мають досить незвичайний і особливий запах, що при наявності відповідного клінічного досвіду може слугувати допоміжним методом диференційної діагности вказаних захворювань.

© В.М.Васильев, О.М.Науменко, В.В.Кіщук, І.В.Дмитренко, 2010
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П.В. ВИННИЧУК, Г.Э. ТИМЕН, А.В. ПЕТРОСЯН, Е.Л. РУДЕНЬКА (КИЕВ,УКРАИНА)
РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ АНОТИИ И МИКРОТИИ
Тотальная реконструкция ушной раковины при врожденных или приобретенных анотиях и микротиях III степени, несмотря на значительные достижения пластической хирургии в
последние десятилетия, все же представляет
собой довольно трудноразрешимую проблему.
Это связано со следующими, до конца нерешенными, на сегодняшний день задачами:
1) отсутствием достаточного ресурса кожных покровов; 2) выбором материала для создания каркаса ушной раковины (аллогенный
и/или аутогенный реберные хрящи, или исскуственные материалы силикон, полиуретан, тефлон и т.д.); 3) сложностями изготовления монолитной пространственной трехмерной основы
каркаса ушной раковины (явный приоритет за
исскуственными материалами); 4) значительным количеством осложнений при использовании каркасов, как из натуральных, так и полимерных материалов (резорбция и экструзия соответственно как наиболее распространенные);

5) желанием хирургов и пациентов воспользоваться ускоренными программами по
воссозданию ушной раковины, что представляется достаточно рискованным и в дальнейшем
требует дополнительной детализации и соответствующих доработок.
В отделе ЛОР-патологии детского возраста ГУ «Институт оториноларингологии им.
проф. А.И. Коломийченка АМН Украины» разработан и внедряется в клиническую практику
новый вид трехэтапного оперативного вмешательства у больных с анотией и микротией III
степени. После набора достаточного количества
больных и прослеживания отдаленных результатов, техника проведения вмешательств и применяемые при этом последние достижения медицинской индустрии, в том числе и использование составных протезов MEDPOR для пластики наружного уха, будут нами опубликованы
на страницах профильных журналов и доложены на конференциях и съездах.

© П.В. Винничук, Г.Э. Тимен, А.В. Петросян, Е.Л. Руденька, 2010

П.В. ВИННИЧУК, Г.Э. ТИМЕН, А.С. МУДРЫЙ (КИЕВ, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ОТТОПЫРЕННЫХ УШНЫХ РАКОВИН
Наиболее распространенной формой врожденных деформаций ушных раковин является
их оттопыренность (Q 17.5 в МБК-10). Она характеризуется чрезмерным отстоянием ушных
раковин от поверхности головы, что обусловлено, как увеличением высоты чаши и недоразвитием противозавитка и его ножек в отдельности,
так и сочетанием этих двух аномалий.
В клинической практике используют значительное количество различных видов отопластики. Однако все они, по принципу вмешательства, могут быть сведены к двум методам:
шовному (D. Furnas, 1968; G. Mustarde, 1963) и
послаблению наружной поверхности хряща (S.J.
Stenstrom, 1963, 1968). При сравнении их эффективности в отдаленном периоде было выявлено, что в реоперации нуждались 24% (K. Tan
1986) и 7 % (J. Heftner, 1978) пациентов соответственно. А у 15% больных оперированных по
методике S.J. Stenstrom имели место признаки
гиперкоррекции ушных раковин. Приведенные
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данные являются основанием к усовершенствованию уже известных методов и внедрению новых технологий в отопластику (D. Nevarre et al.,
2000; L.Massengill et al., 2005).
В отделе ЛОР-патологии детского возраста ГУ «Институт оториноларингологии им.
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины» за
период 2004-2009 гг. было проведено 68 оперативных вмешательств по коррекции оттопыренных ушных раковин. 16 пациентам отопластика
осуществлялась по разработанной нами методике. Возраст больных колебался от 6 до 17 лет,
лиц женского пола – 10, а мужского – 6. У 12 из
них патология была вызвана недоразвитием
противозавитка и его ножек, а у 4 – смешанной.
Вмешательство проводилась под общим ингаляционным наркозом с использованием искусственной вентиляции легких. Чаще всего это
низкопоточная анестезия севофлураном с внутривенной индукцией в наркоз. Умеренная гипотония достигалась введением клофелина и неЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

значительным увеличением концентрации анестетика в дыхательной смеси.
Гидроотсепаровка тканей ушной раковины с двух сторон проводилась 0,5 % раствором
новокаина. После линейного разреза, на тыльной поверхности раковины оголялся хрящ, который истончался в области месторасположения
противозавитка и его ножек с помощью режущих и алмазных наконечников бор-машины.
Затем по внутреннему краю противозавитка
производился сквозной разрез хряща, через который по направлению к завитку отсепаровывался блок кожи и надхрящницы наружной поверхности ушной раковины. У всех больных
проводили параллельные ходу противозавитка
послабляющие разрезы хряща, а у 4 из них, с
высокой чашей, иссекался и его фрагмент. При
этом ушная раковина, практически без давления, приближалась к голове на необходимое
расстояние, измеряемое линейкой или кожноиз-

мерительным циркулем в трех стандартных точках– верхушке, средней части и нижней трети.
После тщательного гемостаза, на тыльной поверхности раковины, у части больных, мы накладывали 2-3 сближающих шва, с последующим ушиванием раны и давящей мазевой повязкой.
Послеоперационный период у всех больных протекал без особенностей. При контрольных осмотрах от 6 до 18 месяцев форма ушных
раковин, их архитектоника, плавность контуров,
отстояние от кожи сосцевидного отростка, глубина заушной борозды устраивали не только
больных, но и хирургов.
Таким образом, полученные косметические результаты, позволяют по нашему мнению,
рекомендовать данную методику для широкого
внедрения в практическую деятельность врачейотоларингологов, занимающихся лечением
больных с данной патологией.

© П.В. Винничук, Г.Э. Тимен, А.С. Мудрый, 2010

І.А. ГАВУРА, О.В. СТАХІВ, А.І. ГАВУРА, Д.М. МОГИТИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОСОЛУ (КРАПЛІ В НІС) В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО
КАТАРАЛЬНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУЇТУ
Важливою патогенетичною ланкою в виникненні гострого катарального верхньощелепового синуїту є набряк слизової оболонки порожнини носа, який особливо виражений в природних вивідних отворах верхньощелепових пазух.
Тому в комплексному лікуванні таких хворих
велике значення надається судинозвужувальним
препаратам (галазолін, санорин, нафтизин та ін.).
Місцеве застосування цих середників сприяє
зняттю набряку слизової оболонки порожнини
носа. Однак вони можуть призводити до сухості
в носі. Крім того, тривале вживання (більше 5-7
днів) судинозвужувальних препаратів може призвести до розвитку медикаментозного риніту.
Тому пошук нових засобів для зняття набряку
слизової оболонки порожнини носа є актуальною
задачею в оториноларингології. Враховуючи позитивні результати використання препарату Піносол (краплі в ніс) при лікуванні гострого катарального риніту (Г.С. Протасевич и соавт., 2002),
ми застосували його для закрапування в ніс в
комплексному лікуванні хворих на гострий катаральний верхньощелеповий синуїт.
Піносол представляє собою суміш ефірних олій (евкаліптової, соснової, м‘ятної) і чисЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

тих натуральних продуктів (тимол і токоферолацетат), які мають антисептичні, протизапальні, антимікробні властивості. Комплекс діючих
речовин сприятливо впливає на перебіг захворювання: забезпечує швидке покращення стану
за рахунок зниження секреції, зменшення набряклості слизової оболонки, відновлення прохідності носа, забезпечення носового дихання.
Під нашим спостереженням знаходилось
19 хворих на гострий катаральний верхньощелеповий синуїт у віці від 20 до 60 років. У 12
пацієнтів синуїт був правобічний, у 7 – лівобічний. Діагноз встановлювався на основі скарг
хворого, риноскопічної картини, підтверджувався рентгенографією приносових пазух і діагностичною пункцією верхньощелепової пазухи. За
показаннями хворі обстежувались у стоматолога.
Піносол (краплі в ніс) вводили по 3-4 краплі через носові отвори на слизову оболонку
порожнини носа 3 рази на день. Препарат застосовувався протягом 5 – 7 днів.
Суб‘єктивна оцінка лікування хворих була в цілому позитивною. Вона визначалася за
наступними критеріями: вплив на секрецію з
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носа; вплив на носове дихання; відчуття більш
легкого перебігу захворювання; відчуття більш
швидкого одужання. Із 19 хворих 17 відмічали
відновлення носового дихання, 2 – покращення
його. 14 хворих вказували на зникнення, 5 – на
зменшення секреції з носа. Відчуття більш легкого перебігу захворювання відмічали 16 пацієнтів, відчуття більш швидкого одужання – 17.
Нормалізація риноскопічної картини на 4
– 7-й день лікування відмічена у 17 хворих. У
них слизова оболонка носа мала рожевий колір,
була нормальної вологості, нормальної консистенції, без виділень. Прохідність носа була нор-

мальною. У решти 2 пацієнтів слизова оболонка
носа була червоноватою, дещо підвищеної вологості, прохідність носа дещо утрудненою. Однак
ці явища виявились менш вираженими, ніж до
лікування. Хворі виписувались з відділення на
7-8-у добу від початку лікування.
Таким чином, місцеве застосування Піносолу (краплі в ніс) в комплексному лікуванні
хворих на гострий катаральний верхньощелеповий синуїт виявилось ефективним. Цей препарат
впливає на основну патогенетичну ланку даного
захворювання – набряк слизової оболонки порожнини носа.

© І.А. Гавура, О.В. Стахів, А.І. Гавура, Д.М. Могитич, 2010

Г.И.ГАРЮК, И.В.ФИЛАТОВА, А.М.ШЕВЧЕНКО, О.Г.ГАРЮК, А.В.СЕМЕНЕНКО,
Е.А.КУЛИКОВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОРБИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПАРАНАЗАЛЬНЫХ СИНУСИТОВ
В целом представление об орбитальных
осложнениях параназальных синуситов давно
сформировалось и общепризнано, что эмпиемы
придаточных пазух носа (ППН) как этиологический фактор могут вызвать различные формы (и
степени) поражения орбиты. В классификации
Ф.И. Добромыльского и И.И. Щербатова (1961)
выделяют периоститы глазницы
(простой,
гнойный, субпериостальный абсцесс) и воспаление мягких тканей орбиты негнойное (отек
век и ретробульбарной клетчатки) и гнойное
(абсцесс век, ретробульбарной клетчатки, флегмона орбиты). Б.В. Шеврыгин и Н.И. Куранов
(1976) различают реактивные отеки клетчатки
орбиты и век, диффузное негнойное воспаление
клетчатки глазницы и век, периостит (остеопериостит), субпериостальный абсцесс, абсцесс
век, свищи век и глазничной стенки, ретробульбарный абсцесс, флегмону глазницы и тромбоз
вен глазничной клетчатки. По мнению А.С. Киселева (2007), эту классификацию следует усовершенствовать, объединив вышеперечисленные в группу риногенных зрительных осложнений (РЗО) глазничной локализации и дополнить
ее деформацией глазницы и зрительными нарушениями при пио-мукоцеле, остеомах ППН, а
также выделить группу РЗО внутричерепной
локализации
(опто-хиазмальный
арахноидит,атрофия зрительного нерва, зрительные нарушения при поражении кавернозного синуса).
В основу классификации риногенных орбитальных осложнений (РОО) по Hubert end
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Chandler (цит. по А.Е. Кицере, 2007) положен
анатомический принцип локализации очага воспаления относительно septum orbitale выделяют
пресептальные (периорбитальный целюлит –
вспаление и отек век, абсцесс век) и ретросептальные орбитальные осложнения (орбитальный
целюлит-воспаление клетчатки орбиты, воспалении тканей орбиты с субпериостальным абсцессом, с образованием абсцесса, тромбофлебит
кавернозного синуса).
По опыту работы, наиболее четкой и удобной в клиническом отношении является классификация Ф.И. Добромыльского и И.И. Щербатова.
Недостаток ее – в отсутствии в качестве орбитального осложнения синуситов тромбоза кавернозного синуса, что, возможно, определено как риногенной, так и гематогенной его этиологией, а также экстраорбитальным положением синуса. Использование классификации Б.В. Шеврыгина и
Н.И. Куранова менее удобно, поскольку в клинике
трудно различить реактивный отек орбитальной
клетчатки и век от их диффузного негнойного
воспаления, свищи век и глазничной стенки являются исходом гнойного периостита и могут
быть отнесены к остеопериоститу, а тромбоз вен
глазничной клетчатки и ретробульбарный абсцесс
( в отличие от субпериостального абсцесса глубоких отделов орбиты) предшествуют и бывают недлительной начальной стадией флегмоны орбиты
и потому самостоятельно выделяются редко. Зарубежные авторы не выделяют флегмону, а указанные в классификации формы воспаления не
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

учитывают качество морфологического субстрата
( реактивный отек, гнойное воспаление) и объединяют различные осложнения без необходимого
уточнения в одну форму (воспаление тканей орбиты с субпериостальным абсцессом).
Ни в одной из классификаций в качестве
орбитального осложнения синуситов не указан
так называемый синдром верхней глазничной
щели, проявляющийся болями в глазу и во лбу,
экзофтальмом, птозом, полной офтальмоплегией,
потерей чувствительности кожи в зоне разветвления 1-ветви тройничного нерва, развитием
нейропаралитического кератита и амаврозом.
Классически говорят о его травматическом генезе при травмах носа и ППН (Ф.И. Добромыльский, И.И. Щербатов, 1961; М. Золотарева, 1969).
Однако за последние 6 лет мы наблюдали 5
больных с этим синдромом при отсуствии травм
в анамнезе. У всех больных состояние развилось
на фоне сахарного диабета второго типа и наличии грибковой флоры в полости носа. При этом
клинически и по данным СКТ ППН экссудативного поражения пазух выявлено не было. У одной больной установлено наличие деструкции
решетчатого лабиринта. Хирургическое лечение
(этмоидотомия и этмоидосфенотомия) проведено
у двух больных – в первом случае показанием
было наличие остеомиелита костей носа с фор-

мированием свищей, во втором вмешательство
носило диагностический характер при отсутствии других причин данного состояния и не сопровождалось значительными находками. В ходе
наблюдения за больным сложными и спорными
моментами были определение этиологии заболевания и взаимодействие со смежными специалистами (окулист, невропатолог), настаивавшими
на его риногенной природе. По нашему мнению
и с учетом данных М.Золотаревой (1969) синдром верхней глазничной щели может быть следствием периостита глубоких отделов орбиты,
развившегося на фоне сахарного диабета и микоза. Этиологическая роль ППН (решетчатого лабиринта, основной пазухи) возможна, однако не
подтверждена инструментальными исследованиями у 5 больных.
Поскольку
воспаления орбиты могут
быть как риногенной так и гематогенной этиологии (при этом синусит является вторичным) и
тесная анатомическая взаимосвязь орбиты, ППН
и полости черепа определяет необходимость
взаимопонимания и комплексной работы окулистов, отоларингологов и невропатологов, принятие удобной в клиническом отношении классификации будет способствовать разрешению
дискуссионных вопросов тактики лечения смежных специалистов.
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Г.И.ГАРЮК, И.В.ФИЛАТОВА, А.М.ШЕВЧЕНКО, В.М.АРНОЛЬДИ, Ю.В.ТИМОШЕНКО,
Э.АЗИЗОВ, В.Л.ЧУВАКОВ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ ОБ ОСЛОЖНЕННЫХ СИНУСИТАХ
Большинство риногенных орбитальных
осложнений (РОО) как негнойных (реактивный
отек век и ретробульбарной клетчатки), так и
гнойных (абсцессы век и ретробульбарной клетчатки, субпериостальные абсцессы, флегмона
орбиты) имеют определенные визуально определяемые клинические проявления, что дает
основание всякий раз говорить об осложненных синуитах и их осложнениях. По современным данным, РОО встречаются в 1,7% случаев
острых риносинуитов (ОРС) с преобладанием
негнойных осложнений над гнойными в 86,5%
случаев против 13,5% (В.И. Троян и соавт.,
2010). По данным С.К. Боенко и соавторов
(2007), в 78,1% случаев наблюдался субпериостальный абсцесс в области базальной пластинки решетчатой кости. Н.Н. Сидоренко и
соавторы (2010) сообщают об особенностях
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диагностического и лечебного подходов при
тромбозе вен глазницы у детей. В свою очередь, лечебная тактика (консервативная, хирургическая), объемы и подходы при оперативном вмешательстве (экстра-, эндоназальный
или комбинированный) определяются фактом
наличия и формой РОО. Возможна и перспективна комбинация экстраназальных (вскрытие
абсцесса, трепанопункция) и эндоназальных
методов на основе индивидуального подхода
при признании трепанопункции более физиологичной по сравнению с установкой дренажной трубки в естественное соустье (С.К. Боенко и соавт., 2007). По мнению В.И. Трояна и
соавторов (2010), предпочтение наружным
доступам должно быть отдано у пациентов с
РОО в стадии абсцедирования и стойкой патологией дренажа через естественное соустье.
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Малоизученными остаются синусогенные
периоститы орбиты, классифицируемые как остеопериоститы (В.Б. Шеврыгин, Н.И. Куранов,
1976). Выделяют простую и гнойную (гнойный
периостит, субпериостальный процесс) формы
периоститов (Ф.И. Добромыльский, И.И. Щербатов, 1961). Простой периостит чаще наблюдается
при ОРС, особенно после инфекционных заболеваний, и является состоянием обратимым. Морфологический субстрат – гиперемия и серозноклеточная инфильтрация надкостницы. Макроскопически может определяться небольшое утолщение периоста. Простые периоститы протекают либо как местный процесс на ограниченном
участке, где при пальпации отмечается незначительное припухание и болезненность, либо могут
сопровождаться развитием негнойных РОО. По
данным Ф.И. Добромыльского и И.И. Щербатова
(1961) болезненность различной интенсивности
при давлении на костные стенки пазухи является
характерным симптомом при воспалении надкостницы и развитии остеопериостита.
Нами проведено изучение актуальности и
эффективности учета состояния костных стенок
пазух при синуитах для развития РОО и определения тактики лечения по анамнестическим, клиническим и инструментальным данным. По статистическим показателям за 2006-2008 гг. ежегодно во 2-е клиническое отделение 30-й ГКБ по
ургентным показаниям поступает в среднем около 1000 больных (923,994 и 1201 соответственно
в 2006-2008 гг.) с острыми и обострениями хронических РС. Превалирует острая патология
(57,9%, 64,7%, 65,4% соответственно). Из них у
20,4% пациентов в 2007 и у 28,9% больных в
2008 году выполнены различные хирургические
вмешательства на ППН. Классический подход по
Калдвелл-Люку использован в 34% случаев в
2007 и у 41,5% пациентов в 2008 году. За эти годы в 7-8% выполнены эндоназальные и в 13,525,5% - комбинированные операции на ППН.
Практически в половине случаев операции выполнялись на нескольких пораженных пазухах.
Анализ историй болезни прооперированных по
поводу фронтита больных показал, что у всех
пациентов ОРС и у 46% пациентов с обострением ХРС имела место болезненность при перкуссии и пальпации ППН как в сочетании с РОО, так
и как самостоятельный симптом.
Под нашим наблюдением в 2009-2010 гг.
находилось 73 пациента. Из них с ОРС было 44
человека (60,2%) и с обострением хронического
гнойного и полипозно-гнойного РС – 29 больных
(39,7%). В эту группу вошли все пациенты с РОО
и больные при произвольной (случайной) выбор-

ке. На основании жалоб и объективного осмотра
положительный симптом болезненности при перкуссии и пальпации ППН установлен у 63% больных (в 84,6% при ОРС и в 27,6% при ХРС).
При с ОРС в 82,9% определялась болезненность
передней стенки лобных пазух, в 17% - верхнечелюстных пазух. У всех пациентов с негнойными РОО (отек век, ретробульбарной клетчатки)
вышеуказанный симптом был положительным.
Пальпаторно у 12 больных с острым и у 6 с хроническим синуситом определялась асимметрия
передней стенки лобной пазухи с наличием ограниченного утлотнения, а при тщательном сборе
анамнеза удалось установить наличие болевых
эпизодов, купировавшихся при приеме антибиотиков. Рентгенологически в большинстве случаев
имело место наличие уровня жидкости в лобной
пазухе, либо тотальное понижение прозрачности
пазухи. В ходе лечения сохраняющаяся болезненность при перкуссии коррелировала со стойким нарушением дренажной функции соустья и
развитием у 8 больных реактивного отека верхнего века, что послужило основанием для проведения оперативного вмешательства. У 3-х пациентов на фоне (при выполнении) эндоназальной
методики и у одного при экстраназальном вмешательстве в послеоперационном периоде развился гнойный периостит с формированием субпериостального обсцесса передней стенки лобной пазухи с последующим вскрытием и дренированием абсцесса.
Таким образом, клинические наблюдения
показали, что в 79,5% случаев развитие острых и,
в меньшей степени, хронических синуситов сопровождается и осложняется возникновением
простого периостита. Доступные клиникодиагностические приемы (перкуссия и пальпация
ППН) являются достаточно достоверными критериями наличия последнего. Вовлечение в процесс надкостницы и степень поражения кости
различных стенок пазух обусловливает развитие
РОО, наличие которых дает основание говорить
об осложненных синуитах. Простой периостит
передних стенок пазух в большинстве случаев не
сопровождается развитием РОО, однако и в этом
случае синусит следует рассматривать как осложненный, поскольку возможен переход на
другие костные стенки с развитием негнойного
РОО, гнойного периостита с формированием
субпериостального абсцесса и других форм РОО.
Динамика болезненности при перкуссии и пальпации ППН может служить простым информативным показателем эффективности лечения и
должна учитываться при выборе объема и тактики хирургического вмешательства.
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О.В. ГОВДА, О.В. СТАХІВ, Н.П. КОВАЛИК, А.І. ГАВУРА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО РИНІТУ
ПРИ НАЯВНОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Ми проаналізували результати хірургічних втручань на перегородці носа з приводу її
деформації, що поєднувались з хронічним катаральним ринітом, у 97 хворих віком від 18 до 52
років. Серед обстежених було 83 чоловіки і 14
жінок. Встановлено, що деформація перегородки носа є однією з причин хронічного катарального риніту. Відмічено, що хронічний катаральний риніт може бути обумовлений як значними
деформаціями перегородки носа, що призводять
до утруднення носового дихання, до застійних
явищ в порожнині носа, так і невеликими гребенями чи шипами перегородки, що дотикаються з
носовими раковинами і підтримують запальний
процес в слизовій оболонці порожнини носа
рефлекторним шляхом.
Результати впливу хірургічних втручань
на перегородці носа прослідковані в динаміці за

даними клінічного перебігу хронічного катарального риніту. При цьому відмічені суттєві зміни. Безпосередні наслідки хірургічних втручань
на перегородці носа виявились позитивними у
відношенні хронічного катарального риніту у 78
із 97 оперованих хворих. У всіх 52 обстежених у
віддалений період (через 3-10 років) явища катарального риніту не визначались, закладання в
носі зникло, дихання було вільним. Слизова
оболонка порожнини носа мала рожевий колір у
всіх обстежених, за виключенням 2, яких вона
була сухою з наявністю кірок.
Таким чином, враховуючи позитивний
вплив хірургічних втручань на перегородці носа
на перебіг хронічного катарального риніту, можна розглядати ці операції як метод лікування
даної форми хронічного риніту.

© О.В. Говда, О.В. Стахів, Н.П. Ковалик, А.І. Гавура, 2010

О.В. ГОВДА, О.В. СТАХІВ, І.А. ГАВУРА, А.І. ГАВУРА, У.Р. ДУЖИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ПІНОСОЛ (КРАПЛІ В НІС)
ПРИ ПЕРЕДНЬОМУ СУХОМУ РИНІТІ
Для лікування переднього сухого риніту
ми застосували Піносол (краплі в ніс). Методика
лікування була наступною. Препарат уводили
по 3-4 краплі через носові отвори на слизову
оболонку порожнини носа 3 рази на день на
протязі 5-7 днів. Контроль ефективності лікування проводили на 5-й, 6-й, 7-й день. Лікування проведено 12 хворим віком від 30 до 60 років. З них осіб чоловічої статі було 9, жіночої –
3. При передній риноскопії у 5 пацієнтів визначалась суха стоншена слизова оболонка переднього відділу перегородки носа, у 7 осіб вона
була вкрита кірками.
При лікуванні препаратом Піносол (краплі в ніс) не призначалась інша місцева терапія.

Після початку лікування суб‘єктивний стан хворих швидко покращувався, вони не відмічали
скарг. При оцінці показників лікування за
об‘єктивними критеріями відмічена нормалізація чи покращення риноскопічної картини на 67-й день: не було сухості і кірок, які відмічались
до лікування.
Таким чином, за нашими спостереженнями, застосування препарату Піносол (краплі в
ніс) в лікуванні переднього сухого риніту виявилось ефективним. Даний препарат заслуговує більш широкого впровадження в оториноларингологічну практику при лікуванні вказаної
патології.
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М.В.ГУБІН, Г.І.ГАРЮК, В.М.ГУБІН, М.С.КОВТУН, В.Л.ЧУВАКОВ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
СУДОВО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ АКУСТИЧНОЇ ТРАВМИ
Судово-медична експертиза ушкоджень
слухового аналізатора належить до категорії
складних і становить 3,1% від загальної кількості експертиз із приводу визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у живих осіб. Разом
з тим у науковій літературі питання судовомедичної діагностики травм органів слуху, зокрема акустичної травми освітлено у малому обсязі. У мирний час, ушкодження слухового аналізатора внаслідок акустичної травми виникають внаслідок локальних військових конфліктів,
терористичних актів, то що.
Метою дослідження стало виявлення діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень в осіб з акустичною
травмою слухового аналізатора.
Нами проаналізовано із судово-медичних
позицій 13 історій хвороб пацієнтів з ушкодженнями слухового аналізатора по нейросенсорному
типу внаслідок акустичної травми, які перебували
на лікуванні в Харківській міський клінічній оториноларингологичній лікарні №30 у 2002-2006 рр.
Пацієнтам було проведено клинико-аудіологічне
дослідження (тональна порогова, надпорогова,
мовна аудіометрія, імпедансометрія).
Спостереження залежно від динаміки зміни слуховой функції та кінцевих результатів
акустичної травми розділено на 4 групи: 1) повне відновлення слуху (1 випадок); 2) позитивна
динаміка зміни слуху, без повного його відновлення (5 спостережень); 3) стійке зниження слуху без динаміки (6 спостережень); 4) негативна
динаміка зміни слуху (1 спостереження). Для
визначення кінцевих результатів акустичної
травми пацієнтів розподілили за стадіями перебігу травматичної хвороби (гостра, підгостра,
хронічна). Провели судово-медичну оцінку спо-

стережень. Всі випадки акустичної травми кваліфіковано як ушкодження середньої тяжкості.
При цьому критерій «тривалість розладу здоров'я» «Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» (наказ МОЗ
України №6 від 17.01.95), нами використаний: у
1 випадку гострої сенсоневральної приглухуватості з повним відновленням слуху через 21
день; у 5 випадках гострої, підгострої сенсоневральної приглухуватості із позитивною динамікою слуху, без повного його відновлення; у одному випадку гострої сенсоневральної приглухуватості, з негативною динамікою зміни слуху.
Критерій «стійка втрата працездатності менш
ніж на одну третину» «Правил…» використаний
в одному випадку оцінки підгострої сенсоневральної приглухуватості зі стійким зниження слуху без динаміки.
Отже ми прийшли до наступних висновків: 1). Ушкодження слухового аналізатора внаслідок акустичної травми з судово-медичної
точки зору є досить важким та може передбачувати кримінальну відповідальність особи, що
спричинила такі ушкодження, за статтями 122,
128 КК України. 2). Діагностичними критеріями
при оцінці ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у осіб з акустичною травмою слухового
аналізатора, що супроводжується нейросенсорними порушеннями слуху, необхідно вважати:
ступінь зниження слухової функції (на 16-90 дб
і вище), наявність та тривалість (до 21 дня
включно, понад 21 день, до 3 міс., понад 3 міс.)
динаміки зміни слухової функції від моменту
травми (позитивної динаміки – з повним відновленням слуху, або без повного його відновлення; негативної динаміки – з повною або неповною втратою слуху).

© М.В.Губін, Г.І.Гарюк, В.М.Губін, М.С.Ковтун, В.Л.Чуваков, 2010

М.В.ГУБІН, Г.І.ГАРЮК, В.М.ГУБІН, Т.Р.МАТКОВСЬКА, В.Л.ЧУВАКОВ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ВИЯВЛЕННЯ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ СУДОВО-МЕДИЧНІЙ
ЕКСПЕРТИЗІ ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ
Судово-медичні експертизи із приводу
посттравматичної сенсоневральної приглухуватості (ПСП) становлять 2,3% від загальної щорі-
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чної їхньої кількості відділі комісійних експертиз Харківського обласного бюро судовомедичної експертизи (ХОБСМЕ). При цьому
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при їхньому проведенні в 40 % спостережень
змінюється ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, що встановлена при первинній експертизі. Це пов'язано з недостатнім висвітленням питання судово-медичної діагностики ПСП у літературі, навчальних програмах інтернатури і тематичного удосконалення. Зокрема вспеціальних літературних джерелах ми не знайшли відомостей про характер вестибулярних порушень, що супроводжують ПСП, та їх значення
для судово-медичної діагностики ураження слухового аналізатора.
Метою дослідження стало встановлення
характеру зазначених вестибулярних порушень і
їх значення для судово-медичної діагностики
ПСП. Протягом 2005-2010 рр. нами, при проведенні судово-медичних експертиз (обстежень) у
ХОБСМЕ на базі Харківської міської клінічної
оториноларингологічної лікарні №30 поряд з
комплексним клініко-аудіологічним досліджен-

ням, було проведено отоневрологічне дослідження 34 постраждалим із ПСП. При цьому: центральне ураження вестибулярного аналізатора встановлено у 12 постраждалих, периферичне – у 7
постраждалих, змішане (центральне та периферичне) – у 15 постраждалих. Ці дані дозволили
об'єктивно діагностувати струс головного мозку
у 25 постраждалих. Периферичне ураження слухового та вестибулярного аналізатора у 12 постраждалих підтверджувало, що ПСП утворився
від локальної дії тупих предметів у скроневу ділянку, а не є наслідком черепно-мозкової травми
у формі струсу головного мозку.
Слідує висновок, що вестибулярні порушення завжди в тій чи іншій мірі супроводжують ПСП. Судово-медична оцінка вестибулярних порушень дозволяє правильно визначити
характер ПСП, механізм її утворення, і на завершальному етапі об’єктивувати встановлення
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

© М.В.Губін, Г.І.Гарюк, В.М.Губін, Т.Р.Матковська, В.Л.Чуваков, 2010

Л.В. ГУЛЯЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
МУКОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ
Заболеваемость острым риносиснуситом
растет с каждым годом и занимает первое место,
как в структуре госпитализируемой заболеваемости, так и на амбулаторном приеме. В основе
патогенеза ринитов лежит нарушение работы
мукоцилиарной системы.
Хронический секреторный отит – заболевание, наиболее часто встречающееся у детей,
является одной из главных причин тугоухости.
В патогенезе этого заболевания основная роль
принадлежит задержке секрета в барабанной
полости, особенно при различных вариантах
обструктивной тубарной дисфункции (гипертрофия аденоидных вегетаций, трубных миндалин, вазомоторная риносальпингопатия и др.).
Другая причина этого заболевания связана с
нарушением оттока носового секрета через
устье слуховых труб.
Основная стратегия в лечении воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух, секреторных средних отитов заключается в
восстановлении вентиляции и дренажа околоносовых пазух, барабанной полости, налаживание
адекватной моторики мерцательного эпителия,
оптимизации процесса мукорегуляции. И если
противоотечная, антибактериальная, противоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

воспалительная терапия являются неотъемлемой
частью стандартов и протоколов лечения, то
назначение адекватных мукорегулирующих
препаратов встречается не часто.
Мукоактивные препараты разжижают
вязкий, густой секрет, который играет роль инородного тела, активизируют моторику мерцательного эпителия полости носа, околоносовых
пазух, слуховой трубы. Лекарственные средства, оказывающие подобный терапевтический
эффект объединены в группу муколитических,
секретомоторных и секретолитических препаратов. Требования, предъявляемые к мукомодификаторам преследуют 2 главные цели:
Освободить от патологически измененного секрета синусы и барабанную полость, которым они заполнены.
Облегчить синтез физиологической слизи
и помочь реструктуризации слизистой, которая
обеспечивает изменение секреции.
Но не все мукорегулирующие препараты
всегда положительно влияют на мукоцилиардный клиренс.
Значительное место в группе секретолитических препаратов занимают производные
цистеинов – каробоцистеины. Из всей многооб-
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разной гаммы препаратов на основе карбоцистеинов, опыт использование в отоларингологии
имеет «Флюдитек». Препарат производит лаборатория «ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ»,
Франция, в виде сиропа 2% и 5% концентрации.
Благодаря возможности стимулировать сиалилтрансферразу, карбоцистеин делает возможным
замещение патологически измененной слизи на
слизь, имеющую физиологический состав и
реологические свойства. Препарат так же восстанавливает секрецию активного иммуноглобулина А, потенцирует деятельность реснитчатых клеток, являясь не только муколитиком, но
и мукорегулятором.
«Флюдитек» не только разрежает, а и регулирует реологические свойства слизи, облегчает ее удаление, а так же значительно снижает
риск чрезмерного разжижения секрета и ухудшение мукоцилиарного клиренса. «Флюдитек»
так же имеет умеренное противовоспалительное
действие и облегчает проникновение антибиотиков в секрет синусов и барабанной полости.
Несмотря на то, что в отоларингологической практике пока еще недостаточно широко
разработано назначение адекватных муколити-

ческих препаратов, в ЛОР – отделении Республиканской детской клинической больнице АР
Крым более трех лет в протокол лечения риносинуситов, хронических секреторных и гнойных
отитов включен мукорегулятор «Флюдитек».
«Флюдитек» в зависимости от возраста
назначаем внутрь 3 раза в день перед едой на
курс от 3-х до 10 дней в комплексном лечении
острых риносинуситов, гнойных отитов, и при
хронических секреторных отитах. Аллергических реакций, индивидуальной непереносимости у больных не было.
Критериями эффективности препарата
была положительная динамика изменения клинической симптоматики уже к 5-7-му дню лечения (по сравнению с 10-12 днями без применения препарата).
Мукоциллиарный транспорт нормализуется. Мукоциллиарный аппарат вновь может
выполнять свою основную функцию: защита
слизистой от внешних патогенных агентов.
Наш опыт применения препарата «Флюдитек» позволяет рекомендовать его в практику отоларингологов, педиатров и семейных
врачей.

© Л.В. Гуляева, 2010

Л.В. ГУЛЯЕВА, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, А. П. БОЖКО, О.М. ЛЯШЕНКО, Н.А. СТАДНИЧУК,
А.И. РУСАКОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ГЛОТКИ У ДЕТЕЙ
Проблема хронического тонзиллита является одной из актуальных в современной клинической медицине. Это объясняется значительной
распространенностью заболевания, частота которого особенно высока у детей и лиц молодого
возраста. Заболеваемость хроническим тонзиллитом у детей в возрасте 3 года составляет 2-3 %, а
к 12 годам достигает 12-15 %. Особенно часто
хронический тонзиллит наблюдается в группе
часто и длительно болеющих детей: каждый второй из них страдает этим заболеванием. Установлено, что на долю хронического тонзиллита
приходится 24,8-35,0 % среди болезней ЛОРорганов как у взрослых, так и у детей.
Наибольшая активность миндалин проявляется в детском возрасте и протекающие в них
процессы ведут к выработке стойкого иммунитета. Однако часто повторяющиеся воспаления

30

миндалин, тормозят выработку иммунитета и
становятся причиной развития хронического
тонзиллита.
На борьбу с патологическими процессами
в иммунной системе направлен сложный комплекс физиологических мер защиты организма,
который включает такие компоненты, как саногенез, состояние физиологических реакций
адаптации, стресс-лимитирующей системы, системы антиоксидантной защиты организма, общее состояние здоровья.
В этой связи весьма важным в лечении
больных с хроническим тонзиллитом является
применение новых немедикаментозных, а также
физических факторов внешней среды, которые
способны влиять как на патогенетические звенья процесса, так и физиологические меры защиты организма на всех этапах лечения и медиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

цинской реабилитации, где санаторно – курортное лечение занимает важное место.
Курорты степной приморской зоны Крыма развивались в местах с дополнительными
природными объектами – грязевыми озерами и
источниками минеральных вод. Ведущими курортообразующими факторами гг. Евпатории и
Сак являются лечебные грязи и рапа Мойнакского и Сакского озер, которые не имеют аналогов в мире и превосходят грязи Мертвого
моря.
По происхождению лечебные грязи
крымских озер относятся к иловым, представляют собой мазеподобную массу черного цвета
с запахом сероводорода и аммиака. Анализ состава лечебной грязи Сакского озера, проведён в
2001 году на кафедре биохимии Харьковского
государственного университета им. В. Н. Каразина и показал, что в ней содержатся 15 микроэлементов, витамины (А и Е в значительном
количестве, витамины группы В, никотиновая
кислота), полиненасыщенные жирные кислоты,
основные аминокислоты.
Исследования механизмов действия грязелечения показали его нормализующее влияние
на гемодинамику, биохимические и иммунологические показатели, обмен веществ, периферическое кровообращение и кровоснабжение органов и тканей, реактивность организма. Особенности действия: противовоспалительное,
трофическое, нейро-гуморальное, вяжущее, десенсибилизующее, рассасывающее, иммуномодулирующее, местное противомикробное. Виды
грязелечения: ванны, обертывания, аппликации,
компрессы.
Нами проведено клиническое исследование на базах ЛОР-отделения КРУ «ДКБ» и санатория «Северное сияние» г. Саки в целях выявления наиболее оптимальной схемы профилактического лечения хронического тонзиллита с
использованием пелоидетерапии. С апреля 2008
по июнь 2009 года под нашим наблюдением находились 74 детей в возрасте от 7 до 16 лет с
диагнозом «хронический тонзиллит, компенсированная форма». Дети моложе 7 лет из исследования исключались, так как контакт с ними
затруднен и, следовательно, имелись ограничения в проведении полного курса комплексной
терапии. У 26 (35%) детей заболевание протекало с обострениями в виде ангин 1 раз в год или 2
раза в три года, 2 из них имели в анамнезе паратонзиллярные абсцессы. От оперативного вмешательства все родители категорически отказались. Остальные 48 (65%) человека имели компенсированную безангинозную форму хронического тонзиллита (в анамнезе документированного диагноза «ангина» не отмечалось).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

Дети предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, периодически возникающие
головные боли. Родители обращали внимание на
слабость, потливость, частые простудные заболевания, длительное «немотивированное» повышение температуры тела до субфебрильных
цифр. При осмотре у всех детей отмечались
увеличение и уплотнение подчелюстных лимфатических узлов. Болезненность отмечали 12
(16%) детей, включенных в обследование через
7-10 дней после перенесенной ангины. У детей
имелась незначительная гиперемия слизистой
оболочки миндалин и задней стенки глотки. Передние дужки были значительно гиперемированы, инъецированы сосудами. Миндалины спаяны с дужками, с расширенными лакунами, в
лакунах имело место патологическое гнойное
отделяемое. 53 (72%) человека имели миндалины II степени и 17 (23%) — III степени. У 6 детей отмечался гнойный запах изо рта.
Дети, находившиеся под нашим наблюдением, проходили курс консервативного лечения
хронического тонзиллита. Через день им проводилось промывание лакун миндалин (от 8 до 10
процедур в зависимости от эффективности). После этого дети отправлялись в санаторий, где им
проводился электрофорез с грязью Сакского
лечебного озера на подчелюстную область №8.
Далее проводили фонофорез с отжимом грязи
на подчелюстную область (аппарат УЗТ-1.01Ф)
№8. Сочетанное применение электрофореза и
фонофореза на подчелюстную область пациента
объясняется разностью механизма действия на
пораженную ткань. Грязь непосредственно для
фонофореза мы не использовали, как это рекомендовалось ранее, так как при использовании
грязи в этих целях быстро выходили из строя
электроды аппарата УЗТ-1.01Ф. Применялся для
процедур отжим лечебной грязи, приготовленный путём центрифугирования грязи. Отжим в
количестве 10 мл наносился марлевым тампоном на кожную поверхность подчелюстной области троекратно с последующим высыханием
кожи. После чего проводили фонофорез по
обычной методике. Таким образом, в лечении
сочеталось механическое освобождение поражённых миндалин от патологического содержимого, а также воздействие электрогрязелечением на поражённые клетки и межклеточное
пространство миндалин.
Оценка лечения и реабилитации проводилась по шкале эффективности в соответствии с
клиническими показателями лабораторной,
функциональной диагностики, а так же общего
статуса детей. За время наблюдения у детей резко снизилось количество перенесенных ОРВИ и
других респираторных инфекций. У 72 (97%)
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человек ангины не повторялись. Фарингоскопическая картина оставалась удовлетворительной.
Таким образом, комплексная профилактическая терапия с включением в реабилитаци-

онную схему антисептических растворов и пелоидетерапии является абсолютно безвредным,
экологически чистым методом эффективного
лечения хронического тонзиллита у детей.

© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, А. П. Божко, О.М. Ляшенко, Н.А. Стадничук, А.И. Русакова, 2010

А.А. ГУСАКОВА, А.Д.ГУСАКОВ, В.Й. ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ВОЗМОЖНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ОТИТОМ С ПРИЗНАКАМИ ПОРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УХА
Практически каждый случай хронического гнойного воспаления среднего уха, особенно
с многолетним анамнезом, не проходит бесследно для структур внутреннего уха. У большинства больных при тщательном исследовании клинических симптомов можно обнаружить
признаки интоксикации внутреннего уха, которые проявляются в виде шума, в разной степени
выраженности вестибулярной дисфункции у
одних больных от раздражения рецепторного
аппарата, у других – от его угнетения; причем
клинические проявления связаны не только с
эпизодами обострения гнойного воспаления в
ухе, но и порой с атмосферными факторами. В
функциональном плане наиболее пристальное
внимание обращено к состоянию рецепторного
аппарата улитки, к выявлению признаков кохлеарного неврита, встречающегося в разной степени выраженности (от скалярной тугоухости
до тотальной дегенерации) практически у всех
больных с недоброкачественными формами
хронического отита. В этом плане не являются
исключением и больные после уже произведенных санирующих операций.
Проникновение токсических ингредиентов в систему внутреннего уха и их негативное
влияние можно объяснить многими патоморфологическими составляющими (А.А. Гусакова,
А.Д. Гусаков, 2007). Особенно значимы здесь
эрозии стенок лабиринта, предфистульное состояние (у 24-50% оперированных), сформировавшаяся фистула лабиринта (у 10%), повышенная межклеточная проницаемость. Очень важны
в патогенезе otitis interna нарушения микроциркуляции мукопериоста среднего уха при хроническом воспалении, а также практически полное
разрушение кровоснабжения стенки лабиринта в
ходе санирующих операций. Поэтому на сегодняшний день так остро стоит вопрос о выборе
пластического материала в реконструктивной

хирургии височной кости. Материал не должен
отвлекать на себя те крохи биологических ресурсов, которые еще остались в системе среднего и внутреннего уха, а наоборот, привносить
максимум биологически активных, полезных и
иммунокомпетентных составляющих. Таким
материалом и является губчатая костная аутоткань с костным мозгом, которую можно получить при небольшом хирургическом вмешательстве без каких-либо последствий.
В ЛОР клинике ЗМАПО с использованием костно-мозговой губчатой аутокости при
первичной и вторичной мастоидопластике, как
этапе функционально-реконструктивной операции, прооперировано 58 больных хроническим
эпитимпанитом с последующим длительным
послеоперационным наблюдением до 5 лет. До
операции у 34,4% наблюдались симптомы вестибулярной дисфункции, которые проявлялись в
виде лабиринтопатий, признаков фистулы лабиринта и очагового лабиринтита. Имеющаяся у
всех больных в разной степени тугоухость у
38,4% сопровождалась явлениями кохлеарного
неврита по данным пороговой и надпороговой
аудиометрии.
В послеоперационном периоде морфологическое выздоровление констатировано у 96%
обследованных, ни один больной не предъявлял
жалобы на головокружение. Самым примечательным явился факт улучшения параметров
костной проводимости у 28,3% оперированных,
как за счет уменьшения порогов восприятия, так
и за счет восстановления диапазона воспринимаемых частот.
Улучшение функций рецепторного аппарата внутреннего уха у оперированных больных
можно объяснить изменением трофики лабиринта за счет вновь сформированного очага кроветворения в сосцевидном отростке, что и подтверждается гистологическим исследованием.

© А.А. Гусакова, А.Д.Гусаков, В.Й. Диденко, 2010
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Ю.В. ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПРОГРЕСУЮЧОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ
ПРИГЛУХУВАТІСТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Серед захворювань ЛОР-органів сенсоневральна приглухуватість залишається актуальною
проблемою клінічної оториноларингології. У
хворих на цукровий діабет порушення функції
внутрішнього вуха має певні особливості, що
зумовлюють як складності діагностики, так і відповідні засоби лікування. Загально вживані препарати, що включаються до терапевтичних схем
у пацієнтів з сенсоневральною приглухуватістю
не можуть використовуватись у хворих на цукровий діабет з порушеннями слухової та вестибулярної функцій. Особливо це стосується глюкокортиїкодів, які вважаються одними з патогенетичних засобів у лікуванні цієї патології. Порушення функції волоскових клітин у хворих на
цукровий діабет переважно зумовлені розвитком
ангіопатій, які призводять до розладів у лабіринтній артерії, що не має колатералей, а отже порушення кровотоку в ній спричинюють до ураження внутрішнього вуха. Це призводить до порушення як слухової, так і вестибулярної функцій, і клінічно проявляється зниженням слуху,
шумом у вусі, запамороченням. Лікування даного
захворювання повинно бути спрямоване на усунення судинних порушень, нормалізацію ліпідного профілю крові і стимуляцію місцевих процесів регенерації клітин внутрішнього вуха.
Хворі на цукровий діабет з прогресуючою
сенсоневральною приглухуватістю до початку
лікування у ЛОР-відділенні клініки НМУ імені
О.О.Богомольця проходили обстеження, яке
включало ЛОР-огляд, біохімічне дослідження
крові (холестерин, ліпопротеїди), визначення
глікозильованого гемоглобіну, дослідження
слухової та вестибулярної функції.
В схему лікування пацієнтів, що знаходились під нашим наглядом включались реосорбі-

лакт в дозі 200 мл в/в протягом 3 днів, ліпоєва
кислота в добовій дозі 600 мг в\в на 200 мл фізіологічного розчину протягом 10 днів, аторвастатин перорально в добовій дозі 80 мг протягом
30 днів, нуклео ЦМФ по 2 мл в/м, прозерін 1,0
в/м №7 з 5-ої доби, неуробекс 1т х 3 р протягом
1 місяця.
Результати клінічного обстеження свідчили про більш позитивну динаміку змін слухової
і вестибулярної функції пацієнтів, яким проводилось комплексне лікування по відношенню до
групи порівняння. Лабораторне обстеження
хворих обох груп до та після лікування комплексним методом показало покращення біохімічних показників сироватки крові у 76% пацієнтів
основної групи, порівняно з 43 % у контролі.
Зниження рівня ліпопротеїдів низької та дуже
низької щільності за даними біохімічного дослідження крові спостерігалось у 85% хворих основної групи і 54% контрольної групи. Оцінка
клінічних показників до та після лікування продемонструвала чітку різницю в нормалізації функціонального стану слухової та вестибулярної
функції за даними аудіологічного та вестибулометричного обстеження. Так, зокрема за результатами стабілографії покращення вестибулярної
функції спостерігалось у 83% основної групи і
лише у 59% хворих контрольної групи, покращення слуху мало місце у 67% та 38% хворих
відповідно.
Лікування сенсоневральної приглухуватості комплексним методом засвідчило про значне
покращення слухової і вестибулярної функції у
23,6 % випадків, помірне її відновлення – у
55,7%, незначне – 13,4%, відсутність ефекту – в
7,3% випадків (за даними аудіо- і вестибулометрії).

© Ю.В. Дєєва, 2010

М.І. ДЕРЕВЯНКО (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
РЕАКЦІЯ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА АЛЕРГІЙНИЙ РИНІТ
НА СОЛІ НІКЕЛЮ ТА ХРОМУ IN VITRO
Імунна система є індикаторною стосовно
впливу важких металів на організм. В числі їх
негативних впливів можуть бути алергійні реакЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ції. Метали можуть діяти як гаптени, а також
можуть змінювати регуляцію імунної відповіді в
Th1-шляху.
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Дослідили in vitro реакцію бластнох
трансформації лімфоцитів (РБТЛ) периферійної
крові у 40 хворих на алергійний риніт (АР), що
отримували методом центрифугування в градієнті щільності Ficoll-Paq (п.г. 1,077) на солі нікелю та хрому in vitro. Контролем слугували лімфоцити периферійної крові донорів (n=8). До
стандартної кількості лімфоцитів (2,0X106/л)
додавали солі хлориду нікелю в концентраціях
5,0, 25,0, 50,0 та 100,0 мкмоль, хлориду хрому –
в концентраціях 10,0, 50,0, 100,0 і 500,0 мкмоль.
При виборі доз металів виходили з фізіологічних та помірно підвищених їх концентрацій в
сироватці крові та помірно токсичної. Хворі на
АР були розподілені на 4 групи: 1 – сезонний
АР (n=10); 2 – круглорічний АР (n=10); 3 – сезонний АР в поєднанні з бронхіальною астмою
(БА) (n=10); 4 – круглорічний АР в поєднанні з
БА (n=10). Підраховували відсоток трансформованих в бласти лімфоцитів через 3 доби після
культивування в живильному середовищі з додаванням фітогемаглютиніну (ФГА).
У донорів дози хлориду нікелю 5,0 та 25,0
мкмоль не показали достовірної відмінності в
кількості бластів від ФГА, доза 50,0 мкмоль була стимулюючою, а доза 100,0 мкмоль показала
інгібуючий ефект. Аналогічна тенденція встановлена для даних доз хлориду нікелю у хворих 1,
2 та 3 груп, а у хворих 4 групи стимулюючий
вплив дози хлориду нікелю 50,0 мкмоль був

особливо високим. Доза хлориду нікелю 100,0
мкмоль показала інгібуючий ефект в усіх 4-ьох
групах хворих.
Хлорид хрому в концентрації 10,0 мкмоль
діяв на РБТЛ донорів аналогічно ФГА; дози 50,0
і 100,0 мкмоль були стимулюючими, а доза
500,0 мкмоль – інгібуючою. У хворих 1 та 2
груп встановлена аналогічна тенденція, однак
відсоток бластів був нижчим в порівнянні з донорами. Отримали особливо виражений стимулюючий ефект 50,0 і 100,0 мкмоль хлориду
хрому у хворих 3 групи, в яких сезонний АР
поєднувався з БА. У хворих 4 групи ці дози
хлориду хрому також були стимулюючими, однак стимулюючий ефект був менш виражений.
Доза хлориду хрому 500,0 мкмоль була інгібуючою в усіх досліджених групах хворих.
Таким чином, можна стверджувати, що
важкі метали, зокрема нікель та хром, впливають на функціональну здатність лімфоцитів,
зокрема, на здатність до трансформації у бласти.
Встановлено дозозалежний вплив солей нікелю
та хрому – невисокі дози мають стимулюючий
ефект, вищі дози – інгібуючий. Найбіль виражений стимулюючий ефект встановили для хлориду хрому у хворих на сезонний АР в поєднанні з
БА в дозі 50,0 і 100,0 мкмоль та для хлориду
нікелю в дозі 50,0 мкмоль у хворих на круглорічний АР поєднанні з БА.

© М.І. Деревянко, 2010

С.С. ДЖЕМИЛЕВ, В.В. БОГДАНОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ГОРТАНИ В АР КРЫМ
Гортань является наиболее частой локализацией злокачественного процесса в верхних дыхательных путях – 65-70% (Е.С. Огольцова, Е.Г. Матякин, 1989). Нами проведен

анализ заболеваемости раком гортани в Автономной республике Крым за 10 лет (по данным КРУ «ОД»). Полученные данные приведены в таблице.

Заболеваемость:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

на 100.000

13,2

11,6

5,9

6,1

6,0

5,2

5,0

5,5

4,8

4,2

Анализ полученных данных свидетельствует о значительном снижении заболеваемости
раком гортани за последние 10 лет. В причинах
таких изменений еще предстоит разобраться:
ведь население меньше курить не стало, а здо-
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ровый образ жизни ведут единицы. Возможно
определенную роль в уменьшении заболеваемости
сыграло
установление
причинноследственной связи рака гортани с ГЭРБ и адекватное лечение рефлюкс-эзофагита.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

На фоне таких позитивных процессов
серьезную обеспокоенность вызывает тот факт,
что выявляемость рака гортани 1-2 стадии остается в пределах 40-44% (3 – 46%, 4 – 10%). Соответственно и отдаленные результаты лечения
оставляют желать лучшего.

Мы считаем, что несмотря ни на что, следует сохранять и стремиться улучшить систему
профосмотров с обязательным участием отоларинголога с целью проведения осмотра гортани
с помощью непрямой ларингоскопии, а в сложных случаях – с помощью фиброскопии.

© С.С. Джемилев, В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, 2010

В.И.ДИДЕНКО, А.Д.ГУСАКОВ, И.А.РАСКИН, В.В.ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОПИЧЕСКИХ ГОРМОНОВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУСИТОВ
Несмотря на многочисленные и многолетние исследования этиопатогенеза полипозных риносинуситов (ПРС), последний остается
до конца не выясненным. По мнению В.П. Быковой (2001), никто не знает истинной причины
ПРС.
Известно, что основополагающим принципом современной терапии ПРС являются топические гормоны (ТГ). Однако по мере появления новых препаратов и накопления данных о
результатах лечения больных ПРС, появляются
и данные об их побочных действиях и осложнениях на организм больного.
Целью нашего исследования стало изучение сравнительной эффективности ТГ при лечении различных групп больных ПРС
Под нашим наблюдением, на протяжении
12 лет, находилось 1042 больных с ПРС в возрасте от 6 до 79 лет. Детей до18 лет было 198
(19%), женщин 438 (42%), мужчин 604 (58%).
Все больные были разделены на 4 основные
группы: 1-я – больные (153) лечились только
назначением курсов ТГ на протяжении 1-3 месяцев; 2-я больные (178) получавшие ТГ перед
операцией; 3-я больные (196) перенесшие хирургическое вмешательство в носу и на околоносовых пазухах с последующим назначением
ТГ на протяжении 1-3 месяцев; 4-я пациенты
(168) перенесшие только операции в полости
носа и на околоносовых пазухах.
Группы больных были репрезентативны
по полу, возрасту, клиническим формам поражения и распространенности процесса. Динамика клинических симптомов оценивалась по баллам от 0 до 4. Размеры и распространенность
полипов в носу оценивались по степеням: от 1
до 4.
Результаты проведенных исследований
показали, что ТГ при лечении ПРС существенно
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

улучшали результаты лечения, но эффективность мометазона фуроата (Назонекс) достоверно (Р≤0,05) превосходила таковую беклометазона дипропионата (Беконазе), и флутиказона
пропионата (Фликсоназе). Предоперационная
терапия больных ПРС достоверно (Р≤0,05) повышает эффективность лечения больных. Результаты хирургического лечения больных ПРС
с последующей терапией мометазоном фуроатом (Назонексом) достоверно (Р≤0,05) превосходит таковые в группе лечившихся только ТГ,
так и в группе больных, получавших курс лечения ТГ в предоперационном периоде. Необходимо отметить, что при полипозе 3-4 степени ни
у одного больного клинически и эндоскопически полипы в носовых ходах не исчезали полностью, хотя существенно уменьшались в размерах и количестве.
Побочные действия топических гормонов
и возникшие осложнения (непереносимость
препарата, сухость слизистой, перфорация перегородки носа, нарушения обоняния) достоверно
реже встречались при лечении мометазоном
фуроатом (Назонексом).
Выводы:
1. Топические гомоны являются высоко
эффективными средствами, при лечении больных хроническими полипозными риносинуситами. Клиническая эффективность мометазона
фуроата (Назонекса) достоверно превосходит
таковую при лечении беклометазоном дипропионатом (Беконазой) и флутиказоном пропионатом (Фликсоназой).
2. Побочные действия и осложнения после лечения достоверно ниже при использовании мометазона фуроата (Назонекса).
3. Применение топических гормонов,
прежде всего мометазона фуроата (Назонекса),
при лечении больных ПРС наиболее эффектив-
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но после проведенных современных операций в
носу и на околоносовых пазухах.
4. При полипозе носа 3-4 степени применение топических гормонов носит паллиатив-

ный характер и должно применяться у детей,
пожилых людей, когда хирургическое лечение,
по каким-либо причинам не может быть выполнено.

© В.И.Диденко, А.Д.Гусаков, И.А.Раскин, В.В.Диденко, 2010

И.Н. ДЫКАН, Е.Ю. ЛОГАНИХИНА, Т.М. КОЗАРЕНКО, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Э.В. ЛУКАЧ,
Д.А. КРАВЧЕНКО, Ю.А. СЕРЕЖКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ
Наиболее существенным методом лечения регионарных метастазов в лимфатические
узлы шеи при раке гортани, гортаноглотки и
ротоглотки является хирургическое их удаление. Определение объема оперативного вмешательства зависит от локализации и распространенности поражения лимфатических узлов.
Улучшение визуализации зоны и степени поражения лимфатических узлов возможно при использовании ультразвукового метода исследования (УЗИ) и мультидетекторной компьютерной томографии (МДКТ).
Цель исследования. Повысить эффективность диагностики метастазов в лимфатические узлы шеи при планировании оперативного
лечения при раке гортани, гортаноглотки и ротоглотки.
Материалы и методы. В ГУ "Научнопрактический центр лучевой диагностики АМН
Украины" было обследовано 102 больных раком
гортани, гортано- и ротоглотки. У всех больных
был диагностирован плоскоклеточный рак разной степени дифференциации. Комплексное
обследование больных включало УЗИ шеи и
МДКТ с в/в болюсным контрастированием. Исследования проводили на томографе Lightspeed
VCT фирмы General Electric до и после в/в болюсного введения контрастного вещества. УЗИ
проводили при помощи ультразвукового аппарата «ULTIMA RA» фирмы Радмир.
Результаты и обсуждения. УЗИ позволило оценить структуру поверхностно расположенных шейных регионарных лимфатических
узлов с целью определения факта и степени их
метастатического поражения, тогда как МДКТ с
обязательным в/в болюсным усилением – визуализировать пораженные глубокие регионарные

лимфатические узлы шеи при раке гортаноглотки, ротоглотки и гортани и более наглядно определить соотношение с окружающими структурами как для глубоких, так и поверхностно
расположенных групп лимфоузлов. Необходимость проведения контрастного исследования
обусловлена тем, что плотность пораженных
метастатическим процессом лимфатических
узлов при нативном сканировании практически
идентична интактным, тогда как при в\в контрастировании вторично пораженные лимфоузлы
активно накапливают препарат (в пределах 7294 ед.Н. при в\в болюсном усилении по сравнению с 34-56 ед.Н. при нативном сканировании).
Отмечалось более частое поражение
верхних яремных и подчелюстных лимфатических узлов, реже – лимфоузлов подбородочной,
заднешейной и средней яремной групп.
Комплексно с помощью методов УЗИ и
МДКТ определялось прилежание и компрессия
стенки артерии и вены, а также их муфтообразное охватывание конгломератом пораженных
узлов, прорастание стенки артерии и вены.
В ходе оперативного лечения и последующего морфологического исследования в
98% наблюдений подтверждалось распространение зоны и степени поражения органов шеи
опухолевым процессом, который был ранее верифицирован в ходе проведенных УЗИ и МДКТ.
Выводы. При планировании хирургического лечения больных с метастазами в лимфатические узлы шеи целесообразно совмещать
результаты данных визуализации сонографии и
МДКТ с в/в болюсным контрастированием. Такое комплексное исследование может повлиять
на объем операции или выбор метода лечения
больных раком гортани, гортано- и ротоглотки.

© И.Н. Дыкан, Е.Ю. Логанихина, Т.М. Козаренко, Д.И. Заболотный, Э.В. Лукач, Д.А. Кравченко, Ю.А.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО,УКРАЇНА)
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ АНТРОХОАНАЛЬНИХ ПОЛІПІВ У ДІТЕЙ
Запальні процеси приносових пазух у дітей при відповідних умовах можуть переходити
в хронічні форми та супроводжуватися утворенням носових поліпів. Особливою клінічною формою поліпів є хоанальний. Він розвивається з
поліпозно зміненої слизової оболонки верхньощелепної пазухи, проникає через її додатковий
отвір в порожнину носа, дальше в хоану та носоглотку, де продовжує рости і може бути великих розмірів, спускатися нище мягкого піднебіння та симулювати пухлину. Такі поліпи називаються антрохоанальними. Вони зустрічаються
значно рідше інших поліпів приносових пазух –
10,7% випадках (Е.В. Гавриш, М.А. Внукова,
2005).
Діагноз встановлюється на основі скарг,
анамнезу, даних клінічного, рентгенологічного
обстеження та пункції верхньощелепної пазухи.
В клінічній картині захворювання спостерігається значне утруднення носового дихання
на стороні поліпа, багато слизі в носі, гугнявість, головна біль, поганий сон, нічне хропіння,
вялість. Рот завжди привідкритий.
При передній риноскопії, після анемізації
слизової оболонки деконгестантами, виявляється поліпозна тканина. При задній риноскопії в
носоглотці визначається округле утворення,
гладкої поверхні, яке закриває одну або обі хоани, може заповнювати всю носоглотку і спускатися в ротоглотку. Пальпаторно поліп мягкої
консистенції, рухомий, не кровоточить.
На рентгенограмі приносових пазух видно
тотальне затемнення гайморової пазухи на стороні хоанального поліпа. Допомогу можуть дати
КТ і МРТ.
Диференціальний діагноз повинен проводитися з гіпертрофією задніх кінців нижніх носових раковин, кістою, папіломою, юнацькою
фібромою, мозковою килою та іншими новоутворами носоглотки.
Лікування дітей з антрохоанальними поліпами виключно хірургічне.
За період з 1970 до 2010 рр під нашим
спостереженням знаходилося 14 антрохоанальних поліпів у дітей від 7 до 13 років (дівчат 8,
хлопців 6). Тривалість захворювання коливалася
від 2 до 6 років. У всіх випадках процес був од-

ностороннім. Локалізація в 8 дітей правостороння, у 6 – лівостороння.
Хворим проведено отоларингологічне,
рентгенологічне і лабораторне обстеження. У 4
випадках виконана КТ. При передній риноскопії
виявлено набряк, синюшність слизової оболонки порожнини носа, утруднене або повна відсутність дихання на стороні поліпа. Після анемізації слизової оболонки носа виявлена поліпозна
тканина. На рентгенограмах – одностороннє
затемнення верхньощелепної пазухи. У пяти
хворих були супутні захворювання: алергічний
риніт, бронхіальна астма, респіраторний алергоз, тобто була картина хронічного риносинуситу.
У 10 хворих дітей проведено ендоназальне видалення антрохоанального поліпа під місцевою анестезією, у 4 – через носоглотку, під
загальним знеболенням, із-за їх великих розмірів (спускалися в ротоглотку). У 3 дітей виконана ендоназальна гайморотомія по методиці Б.В.
Шевригіна.
В післяопераційному періоді проводилося
комплексне лікування хронічного гаймориту
(пункція пазухи, протизапальні, антиалергічні,
загальностимулюючі препарати, назальні деконгестанти, фізіопроцедури).
В результаті проведеного лікування у 12
дітей наступило повне виздоровлення, у 1 виник
рецидив поліпа дворазово, у 1 – триразово. Радикальну операцію по Колдуел-Люку, навіть
при рецидиві процесу, ми не проводили через її
травматичність у дітей. Рецидив поліпа на протязі 3 років виявлено у 2 хворих. Віддалені результати були вивчені від 3 до 10 років.
Отже, антрохоанальні поліпи являються
особливою клінічною формою захворювання
при хронічних поліпозно-кістозних гайморитах.
Найбільш ощадливим, простим та ефективним
методом хірургічного лікування таких поліпів,
на нашу думку, є ендоназальне піднаркозне їх
видалення та через носоглотку. При стійкому
рецидиві процесу показано поєднати також і
ендоназальну гайморотомію. Для попередження
рецидиву захворювання необхідно використовувати весь комплекс консервативного лікування хронічного риносинуситу.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2010
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
РАЦІОНАЛЬНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ
РЕЦИДИВУЮЧИХ СЕРЕДНІХ ОТИТІВ У ДІТЕЙ
Гострий середній отит у дітей в багатьох
випадках (8,4%) приймає рецидивуючий перебіг
(А.А. Лайко, В.В. Гаврилюк, 1999). Це пов’язано
із зниженням імунітету, алергізацією організму,
наявністю паталогії верхніх дихальних шляхів,
нераціональною антибіотикотерапією, ростом
резистентності мікрофлори до антибактеріальних
препаратів. На практиці частіше всього емпірично використовуються антибіотики. В сучасних
умовах існує велика кількість антибіотиків, що
вимагає від лікаря призначення найбільш оптимальних та адекватних засобів, вірогідність яких
приведе до повної ерадикації збудника захворювання. При цьому необхідно враховувати тривалість хвороби, попереднє її лікування, вік, індивідуальні особливості пацієнта, загальний його
стан, а також вірулентність збудника, його токсичність та оцінка спектру антибактеріальної дії
препарату. В той же час препарат повинен бути
ефективним, безпечним, швидко діяти, добре
проникати в запальну зону, бути дешевим та мати комфортність лікування. Таким вимогам відповідає педіатрична нова форма – «Аугментин
ЕS», який проявляє високу бактерицидну активність до патогенних грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, а також до ряду анаеробів. Препарат стійкий до дії бета-лактамаз, швидко всмоктується, безпечний, добре переноситься
хворими і лише в рідких випадках викликає діарею транзиторного характеру. Він випускається у
вигляді порошку для приготування 100 мл суспензії, в якій міститься 600 мг амоксиціліну і
42,9 мг клавуланату в 5 мл. Дозволяється використовувати максимальну дозу препарату (90
мг/кг/добу) при збереженні його безпечності,
завдяки тому, що змінилося співвідношення амоксиціліну і клавуланату з 7:1 на 14:1. Це забезпечує найбільшу його ефективність при важких
формах захворювання з наявністю резистентних
штамів мікробів.
Нами проведено вивчення клінічної ефективності та переносимості антибіотика «Аугментин ЕS» при комплексному лікування 36 дітей
з рецидивуючим середнім отитом віком від 3 до
7 років. Дівчат було 15, хлопців – 21. Односторонній процес мав місце у 26 і двосторонній – у
10 дітей. Основними скаргами були: гнійні ви-

ділення з вуха, його закладеність, біль вуха, голови, підвищення температури тіла. У всіх хворих вивчався анамнез, попередня антибактеріальна терапія, супутні захворювання, дані рино-,
отоскопії, загальноклінічні та бактеріологічні
дослідження виділень з вуха. Були виявлені такі
штами бактерій з вух: Staph. aureus у 8 (22,2%)
хворих, Staph. epidermidis у 6 (16,7%), Strept.
pneumoniae у 5 (14,0%), Moraxella catarrhalis у 3
(8,3%), Ps. aeruginosa у 2 (5,5%), Proteus vulgaris
у 2 (5,5%). Росту мікрофлори не було у
10(27,8%) випадках. Виявлені асоціації у 5%.
Висіяні мікроби були слабо чутливі до більшості антибіотиків.
Всі хворі отримували комплексне лікування: антибіотик «Аугментин ЕS» 2 рази в
день, муколітики, аерозолі, знеболюючі, антигістамінні препарати, деконгестанти в ніс, щоденний туалет і турунди до вуха, вітаміни.
Клінічна ефективність лікування оцінювалася в динаміці по зникненню гнійних виділень з вуха, зменшення болі і закладання вуха,
покращення слуху, нормалізації отоскопічної
картини, загальноклінічних даних. Аналіз результатів лікування оцінювався на 2, 3, 5 і 10
добу. Всі діти добре переносили призначений
препарат без побічних реакцій. Спостерігалася
стабільна позитивна динаміка клінічних проявів
захворювання. Уже на 2 день знизилася температура тіла, зменшилася інтоксикація та біль
вуха, покращився загальний стан хворих. На 3
день припинилася гноєтеча з вуха. Тривалість
використання «Аугментину ЕS» складала 5-7
днів. Виздоровлення хворих наступало вже на 7
добу. Лише у 2 дітей відмічено рецидив захворювання через 3 і 5 місяців після перенесеного
грипу.
Отже, при використанні «Аугментину
ЕS» в комплексному лікуванні рецидивуючого
середнього отиту у дітей відмічено швидке регресування основних симптомів захворювання
уже в перші дні лікування хворого. Препарат
являється високоефективним та безпечним,
приводить до швидкого та стійкого виздоровлення, що дозволяє рекомендувати його, як оптимальний препарат для емпіричного застосування в практиці.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З КРОВОТОЧИВИМ ПОЛІПОМ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Кровоточивий поліп перегородки носа
(ангіофіброма, ангіогранульома, юнацька фіброма, фіброангіома) – доброякісне новоутворення, яке досить рідко зустрічається і гістологічно складається з великої кількості волокнистої сполучної фіброзної тканини, багатої на кровоносні судини. В літературі приведено поодинокі повідомлення про це захворювання. Фіброматозне утворення має типову локалізацію, як
правило, ліва передньо-нижня хрящева частина
перегородки носа (А.А. Лайко, 2009).
Хворі скаржаться на тривалі, односторонні, спонтанні носові кровотечі, які часто повторюються та утруднене дихання однією половиною носа.
При передній риноскопії добре видно в
типовому місці інтенсивно червоно-багрового
кольору, округлу, на широкій основі, нерівної
поверхні пухлину, мягкої консистенції, яка легко кровоточить при її дотику та обтурує носовий хід відповідної половини. Росте пухлина
повільно.
Діагноз захворювання встановлюється на
підставі анамнезу, клінічних даних та патоморфологічного дослідження видаленої пухлини.
Лікування кровоточивого поліпа перегородки
носа виключно хірургічне.
Під нашим спостереженням з 1970 до
2010 рр були три випадки кровоточивого поліпа
перегородки носа у дітей віком 7, 9 і 12 років (2
хлопці і 1 дівчина). Всі діти родилися здоровими, розвивалися згідно віку. Спадковість не об-

тяжлива. У всіх трьох випадках пухлина чомусь
локалізувалася на лівій передньо-нижній хрящевій частині перегородки носа. Дихання лівою
половиною носа було утруднене. Колір пухлин
був багрово-червоний, округлої форми, бугристий, на широкій основі, мягкі на дотик, легко
кровоточили при їх огляді. Величина їх була
0,7х0,7х 1,0; 1,0х1,0х1,0; 1,6х1,6х1,6. Права половина порожнини носа була в нормі. Інші ЛОРоргани також були без відхилень від норми. Лабораторні дослідження були в нормі.
На рентгенограмах приносових пазух патологічних змін не виявлено.
Хірургічні втручання проведені під місцевим знеболенням. Пухлини були видалені разом з прилеглими тканинами – охрястям та частиною спаяного хряща. Під час проведення операції спостерігалася підвищена кровотеча. Післяопераційний період протікав гладко. Дихання
через ніс вільне. Патогістологічне дослідження
– ангіофіброми. При контрольному дослідженні
хворих на протязі 15 років рецидиву пухлин не
виявлено.
Отже, у всіх хворих кровоточивий поліп
локалізувався в типовій лівій передньо-нижній
хрящевій частині перегородки носа. Діагностика
захворювання не представляє складності.
Для уточнення діагнозу видалену пухлину необхідно обовязково піддати патогістологічному
дослідженню. Для попередження рецидиву захворювання пухлину необхідно видаляти радикально.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ У ХВОРИХ З АНГІДРОТИЧНОЮ
ЕКТОДЕРМАЛЬНОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ
КРІСТ-СІМЕНСА
Ангідротична ектодермальна дисплазія
(АЕД) Кріст-Сіменса являється дуже рідким Хзчепленим спадковим захворюванням, передається по рецесивному типу, в основі якого лежить порушення розвитку епідермісу шкіри та її
придатків. Етіологія захворювання невідома.
Вперше дане захворювання описав в 1838
р. Widderbern. Більш детально дослідили хвороЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

бу Christ (1912) та Siemens (1921), а назва введена педіатром Weech (1929). В світовій літературі
описано біля 300 випадків, у вітчизняній – до 10
(В.В. Дячук, 1974, 1982, 2005).
Типовим проявом хвороби являється класична тріада: ангідроз, гіпотрихоз і ано,- або
гіподонтія. В рамках синдрому існують і інші
аномалії розвитку.
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Своєрідний зовнішний вигляд хворого
настільки специфічний, що лише по конфігурації обличчя стає можливим встановлення діагнозу з першого погляду – prima vista.
Патологія ЛОР-органів являється одним з
характерних проявів даного захворювання.
Аплазія чи гіпоплазія потових залоз створює для хворого, особливо в періоді новонародженості та грудному віці, життєву угрозу через
порушення терморегуляції. Дисфункція слинних, сльозних залоз, а також залоз слизової оболонки приводить до підсихання тканин, сприяє
їх інфікуванню та розвитку значних атрофічних
змін, особливо в ротовій та носовій порожнинах.
Шкіра при АЕД суха, тонка, бліднувати, на повіках, вухах дуже морщиниста. Навколо очей
вона гіперпігментована, що є патогноманічно
для синдрому. Волосся на голові пушкове, дуже
рідке та коротке. Чоло випукле, «думаюче»,
надбровні дуги виступають, покриті пушком, вії
майже невидимі. З віком появляється добрий
ріст волосся на бороді і щоках. Зовнішній ніс
має «негроїдну» форму: приплюснутий, сідловидний, в основі значно розширений, ніздрі широкі. Губи потовщені. Вушні раковини бідні
хрящем і тому м’які, зігнуті, маленькі «вуха сатира». При передній риноскопії в присінку носа
волосся відсутнє. Порожнини носа дуже широкі.
В загальних носових ходах багато кірок, які легко знімаються, неприємного запаху. Слизова
оболонка порожнини носа суха, бліднувата, місцями ерозована та дуже сильно зморщена, чого

не буває при інших хворобах. Судинний рисунок слабкий. Носові раковини значно зменшені
в розмірах. Нюхова чутливість знижена. Носове
дихання шумне. В носоглотці, ротоглотці, на
піднебінні також виявляються атрофічні зміни
слизової оболонки. Можуть бути недорозвинені
приносові пазухи. Виявляється поступове зниження слуху, особливо після 35-40 років, аж до
глухоти по центральному типу. Крім гіпо,- або
анодонтії, спостерігається також порушення
форми зубів, «коркові чи шишкоподібні». Нижня щелепа недорозвинена. Рентгенологічно зачатки зубів відсутні.
Під нашим спостереженням знаходиться 5
хворих, яке триває від 5 до 40 років. Нами вивчалися основні функціональні показники: носове дихання, секреція слизової оболонки, рНметрія, калориферний стан порожнин носа.
Встановлено, що всі ці показники є порушеними. Проводилося також гістологічне дослідження слизової порожнини носа.
Немає необхідності вдаватися в подробиці опису кожної дитини зокрема, поскільки всі
клінічні прояви захворювання в них є дуже подібні, як у близнят однояйцевих, лише з віком
симптоматика синдрому краще вирисовується.
Отже, при ангідротичній ектодермальній
дисплазії спостерігаються значні анатомічні
зміни та ураження ЛОР-органів з хронічним перебігом процесу, що вимагає систематичного
диспансерного спостереження за хворим та регулярного лікування оториноларингологом.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2010

В.В. ДЯЧУК, Ю.Ю. КАМПІ, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО,УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ДЕКОМПЕНСОВАНИМИ ФОРМАМИ ГОСТРОГО
СТЕНОЗУЮЧОГО ЛАРИНГОТРАХЕОБРОНХІТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
До сьогоднішнього часу гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт (ГСЛТБ) являється однією з серйозних та недостатньо вирішених
проблем в педіатрії. Вибір оптимальної тактики
лікування даної патології залишається актуальним завданням сучасної отоларингології. В
останні роки намітилася тенденція до збільшення числа хворих з ГСЛТБ. Нерідко хвороба має
декомпенсований перебіг, що потребує надання
дитині невідкладної допомоги.
Однією з основних причин ураження
гортані являються вірусні інфекції, а приєднання вторинної бактеріальної мікрофлори
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значно підсилює запальний процес та погіршує перебіг захворювання. Тобто віруснобактеріальні асоціації відіграють основну роль
в розвитку ГСЛТБ. Сприяють хворобі анатомо-фізіологічні особливості будови підскладкової частини гортані у дітей малечого віку.
Виникає набряк, інфільтрація слизової оболонки гортані і трахеї, їх звуження, утворюється
і накопичується багато слизово-гнійної мокроти і, як наслідок, розвивається обструкція в
дихальних шляхах з утрудненням дихання, яке
може дуже швидко наростати і приводити до
асфіксії дитини.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

За 2000-2009 рр. в реанімаційному відділені ОДЛ знаходилося на лікуванні 96 дітей з
декомпенсованими формами ГСЛТБ у віці від 5
міс до 3 років, яким була проведена інтубація
трахеї. Дівчат було 32, хлопців – 64. В першу
добу захворювання шпиталізовано 68,7% дітей.
Спостерігалася сезонність захворювання. Частіше стеноз гортані розвивався у вечірний і нічний час (81,2%). Тяжкість хвороби була обумовлена віком дітей, ступенем стенозу, формою
захворювання, наявністю ускладнень та супутніми хворобами.
Всім дітям проведено клінічне і лабораторне обстеження, рентгенографія органів грудної
клітки, бакдослідження мокроти та пряма ларингоскопія. При прямій ларингоскопіїї виконувалася санація трахеобронхіального шляху з
введенням протеолітичних ферментів, гормонів
та антибіотиків слабкої концентрації. У 47 дітей
виявлено набряково-інфільтративну форму захворювання, у 43 гнійно-фібринозну і у 6 язвено-некротичну.
Принциповим в лікуванні декомпенсованих форм ГСЛТБ було відновлення прохідності
дихальних шляхів за рахунок зняття набряку
слизової оболонки гортані і трахеї, вивільнення
їх від паталогічного вмісту та етіопатогенетична
терапія. Для цього проводилася комплексна інтенсивна терапія, яка включала введенням седативних, кортикостероїдних, антибактеріальних,
противірусних препаратів. Всім дітям при поступлені до відділення призначали інгаляції з
адреналіном через небулайзер та будесонід
(пульмікорт). Для зняття інтоксикації та зменшення набряку в гортані і відновлення порушеного водно-електролітного та кислотно-лужного
балансу виконували обмежену інфузійну гідратацію глюкозо-сольовими розчинами. Гормональні препарати ( преднізолон до 10 мг/кг на добу, гідрокортизон від 10 до 25 мг/кг на добу)
призначали в/в в 4-6 прийомів без дотримання
біологічного ритму, а також впровадили їх вве-

дення одноразово в суппозиторіях ректально.
Для успішного проведення реанімаційних заходів проводили катетерізацію периферичної або
центральної вени. У 27 дітей, які шпиталізовані
в стані асфіксії, негайно була виконана піднаркозна інтубація трахеї термопластичними трубками та серцево-легенева реанімація і боротьба
з набряком мозку. Троє дітей із них переведені
на ШВЛ. У 13 хворих проведена лише короткочасна інтубація трахеї (4 - 6 годин), у 24 – 1 добу. Принциповим вважаємо часту зміну інтубаційної трубки (не рідше 1 або 2 рази на добу).
Дуже важливим є правильний догляд за інтубаційною трубкою і регулярне проведення санації
трахеобронхіального дерева. Кожного дня, після
екстубації, поступово, але максимально збільшували період самостійного дихання. Тривалість інтубації трахеї в середньому не перевищувала 7 днів. Рубцевих стенозів гортані ми не
спостерігали. Летальних випадків не було. В
процесі лікування враховувалася виділена мікрофлора та її чутливість до антибіотиків. Відповідальним було регулярне раціональне харчування дітей. Після покращення стану здоровя
хворі переводилися в ЛОР відділення для продовження лікування.
З позиції доказової медицини клінічна
ефективність використання при декомпенсованих формах ГСЛТБ антигістамінних препаратів,
бронхо- та спазмолітиків науково не доведена.
Призначення глюкокортикостероїдних препаратів, навпаки, приводить до швидкого покращення стану здоровя дітей, тобто спостерігається
високий рівень доказової клінічної їх ефективності.
Таким чином, успішне лікування дітей з
декомпенсованими формати ГСЛТБ забезпечується правильною організацією та своєчасним
диференційованим проведенням комплексної
невідкладної інтенсивної етіопатогенетичної
терапії з врахуванням сучасних досягнень науки
в умовах спеціалізованого відділення.

© В.В. Дячук, Ю.Ю. Кампі, В.В. Дячук, 2010

Ф.Д. ЄВЧЕВ, М.О. ВАРЕШКІНА, А.О. ТЕЛИЧКО (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ТРЕНУВАННІ
КОЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ ДО ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ
НА КАРОТИДНУ ХЕМОДЕКТОМУ
Єдиним радикальним методом лікування
хворих на каротидну хемодектому шиї є хірурЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

гічне видалення пухлини. Нерідко, з метою радикального видалення пухлини, виникає потрі-
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бність у проведенні оперативного втручання на
соних артеріях з їх перев'язкою або резекцією.
Безпека хірургічного втручання у цього контингенту хворих залежить від спроможності забезпечення адекватного колатерального мозкового
і орбітального кровообігу під час передопераційній підготовки, яка дозволить уникнути тяжких гемодинамічних післяопераційних ускладнень (ішемічний інсульт, тощо). Ціль дослідження: Оцінка функціонального стану судин
мозкового та орбітального колатерального кровообігу шляхом проведення ультразвукової екстракраніальної і транскраніальної доплерографії
(УЗДГ) і виконанням компресійних проб.
Материал і методи: 3 пацієнтам на каротину хемодектому здійснювали проведення екстракраніальної ультразвукової доплерографії у
надблокових артеріях з компресійними пробами
загальних соних артерій і гілок зовнішніх соних
артерій з обох боків для визначення функціонування
позачерепного
каротидно-

офтальмологічного (орбітального) анастомозу.
«Включення» останнього відбувається при функціональній неспроможності Віллізієва кола
(розімкнутому, тобто не типово сформованому
анастомозу на основі мозку). Тому для оцінки
стану колатерального кровообігу призначають
транскраніальну ультразвукову доплерографію
(ТКД) з компресійними пробами загальних соних артерій з обох боків, яка дозволяє визначати
колатеральну компенсацію через передню з'єднувальну артерію (ПСА), через задні з'єднувальні артерії (ЗСА), через орбітальний анастомоз.
Результати дослідження: В усіх трьох
випадках кровоток у над- блокових артеріях був
антеградним, його асиметричність не була більшою за 30%. Компресійні тести при ТКД не
виявили розімкнутих варіантів будови Віллізієва кола у наших пацієнтів. З метою передопераційної підготовки усім хворим було призначено
тренування виявлених судинних джерел колатерального кровообігу по Матасу.

© Ф.Д. Євчев, М.О. Варешкіна, А.О. Теличко, 2010

Ф.Д. ЄВЧЕВ, М.О.ВАРЕШКІНА (ОДЕСА)
МЕДИКАМЕНТОЗНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
У ХВОРИХ НА КАРОТИНУ ХЕМОДЕКТОМУ
До складних післяопераційніх ускладнень
у хворих на каротидну хемодектому відносяться
тромбоемболія і (або) поширений тромбоз магістральних судин шиї і головного мозку (у тому
числі і очної артерії). Критичним для внутрішньої соної артерії є стеноз більший за 70%
просвітку судини або ешелонований стеноз (поєднання стенозу внутрішньої сонної артерії та її
головної гілки - середній мозковій артерії ), і
множинний стеноз магістральних артерій голови (критичним вважається стеноз усіх 4 магістральних артерій, який перевищує 40% їх сумарного просвітку).
До профілактичних заходів розвитку післяопераційних гемодінамічних ускладнень у
хворих на каротидну хемодектому відносяться
специфічна медикаментозна терапія с призначенням антикоагулянтів і дезагрегантів.
Ціль дослідження Визначити ефективність
медикаментозного
лікувальнопрофілактичного алгоритму з метою компенсації кровообігу головного мозку та органу зору і

профілактики ускладнень у післяопераційному
періоді у хворих на каротидну хемодектому.
Матеріал і методи дослідження. 3 пацієнтам на каротину хемодектому у післяопераційному періоді призначали прямі антикоагулянти
+ дезагреганти під контролем лабораторних показників за алгоритмом:
1. тиждень (низькомолекулярні гепарини)
Фраксипарин по 0,3мл. п/ш 2 рази на день (під
контролем аналізу тривалості кровотечі, АЧТЧ);
2. тиждень (низькомолекулярні гепарини)
Фраксипарин по 0,3мл. п/ш 1 раз на день (під
контролем аналізу тривалості кровотечі, АЧТЧ);
3. тиждень (дезагреганти) Аспирин по
0,5гр. (або Кардиомагніл по 0,75гр.) 1 раз на
день, увечері (під контролем аналізу протромбіну або МНВ).
Результати дослідження: Запроваджені
лікувально-профілактичні заходи за даною схемою дозволили провести хірургічне втручання в
усіх 3 хворих без гемодинамічних ускладнень
мозкового і орбітального кровообігу.

© Ф.Д. Євчев, М.О.Варешкіна, 2010
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.В. ГАЕВСКИЙ, И.Э. ЧЕРНЫШЕВА, А.Ф. ЕВЧЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
СПОСОБ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ АГРЕССИВНЫХ
ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ
Известно, что баланс железа и меди в организме в определенной степени определяет
состояние здоровья. Избыток железа в организме проявляется в повышении концентрации его
в сыворотке крови и является фактором риска
развития опухолей различной этиологии, а в
тканях самой опухоли способствует пролонгации процесса и иммортализации.
Нами изучен метаболизм железа и меди в
зоне опухолевого поля и самой опухоли до лечения. Результаты показали: наличие железа и
меди в здоровой ткани; наличие железа и отсутствие меди в тканях опухоли; наличие железа и
следов меди на границе со здоровой тканью.
Эти показатели свидетельствуют о местном
дисбалансе железо : медь.
Эти результаты вынуждают к поиску путей возможного местного воздействия на ткани
операционного поля (опухолевого ложа) с целью проведения местной нейтрализации агрессивных окислительных радикалов и восстановления нарушений показателей железо-медь в
тканях.
Цель исследования - изучить эффективность интраоперационного воздействия церулоплазмина (биоцерулина) на течение послеоперационного периода и длительность безрецидивного периода у больных после резекции гортани.
Материал и методы
В исследование включено 20 пациентов.
Основная группа 10 больных. Всем больным
выполнялась органосохраняющая операция: резекция гортани. Основной группе местно ин-

траоперационно в виде аппликации опухолевого
поля – ложа применили Биоцерулин. Контрольная группа - 10 пациентов хирургическое лечение сопровождалось без местной антиоксидантной терапии.
Методика интраоперационной аппликации операционного поля-ложа. После удаления
опухоли операционное поле/ложе орошалось
раствором Биоцерулина в дозе 0,2 г, предварительно изолировав стерильными марлевыми
салфетками выше и ниже операционного поля.
Экспозиция аппликации длилась от 10 до 30-40
минут. Это время послойного сшивания операционной раны, предварительно удалив ранее
введенные салфетки.
Результаты исследования. У больных
основной группы послеоперационный период
протекал без осложнений, заживление послеоперационной раны - первичным натяжением и
отсутствовал рецидив заболевания в течение 2-х
лет у 100% больных. У 6 –ти больных контрольной группы заживление послеоперационной раны протекало вторичным натяжением, а 4
больных регистрировался рецидив заболевания
через 9-11 месяцев.
Выводы. Результаты интраоперационного применения препарата Биоцерулин (церулоплазмин) производства ОАО «Биофарма» показали отсутствие рецидива заболевания у пациентов основной группы. Таким образом, Биоцерулин (церулоплазмин) можно рекомендовать в
виде интраоперационной аппликации опухолевого поля/ложа у больных раком гортани с целью профилактики местного рецидива опухоли.
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, И.Э. ЧЕРНИШЕВА (УКРАИНА, ОДЕССА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЛОР-ПАТОЛОГИЕЙ В ПЕРИОД СЕЗОННОГО ОБОСТРЕНИЯ
Острые респираторные вирусные инфекции являются самыми массовыми заболеваниями человечества. Они составляют 80-85 % всей
инфекционной заболеваемости, а в период эпидемии гриппа достигают 90 %. Дети болеют
респираторными инфекциями в 3-6 раз чаще
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взрослых, что способствует формированию у
них хронических очагов инфекций, что нарушает учебный процесс, проведение плановой вакцинации. Если принять во внимание, что, по
мнению ученых, корни большинства болезней
взрослых следует искать в детском и подростко-
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вом возрасте, то можно представить глобальность этой проблемы.
Целью этой работы была оценка эффективности лечения и профилактики воспалительных заболеваний лимфаденоидного глоточного
кольца у детей младшего школьного возраста в
период эпидемии гриппа. Проанализировано
165 случаев заболеваний гриппом у детей в возрасте 7-10 лет. Из них, 53 сразу же после появления симптоматики гриппа получали противовирусные препараты «Ремантадин» или «Арбидол». Эти препараты оказывают воздействие
только на вирусы гриппа и эффективны в первые двое суток после начала заболевания . Следует обратить внимание на то, что их применение разрешено для детей старше 5 лет. В начале
болезни (первые-третьи сутки) использовались
интерфероны (лаферон, реоферон) путем закапывания их в нос (по 2-3 капли в каждый носовой ход не менее 4 раз в сутки). Остальные 112
детей получали только симптоматическое лечение. Полученные результаты обработали статистически с использованием t-критерия Стьюдента и х²-критерия. Анализ полученных результатов показал, что в группе, которая получала симптоматическое лечение, в 84 случаях
после гриппа развились осложнения, среди которых 34 случая – 40,5 % составили воспалительные заболевания глоточного лимфаденоидного кольца. Поражение носило генерализованный характер – острые тонзиллиты (фолликулярная и лакунарная ангины) и аденоидиты. У
24 пациентов выполнена антибиотикограмма,
выявлена ассоциированная микрофлора – стафилококки и стрептококки. Важно отметить, что
во всех случаях возбудители были нечувствительны или малочувствительны к антибиотикам

пенициллиновой группы, но чувствительной к
макролидам. Поэтому для лечения использовали
антибиотики макролиды – медикамицин («Макропен»), ровамицин («Рулид») и др. Лечение
гриппа и его осложнений при использовании
вначале только симптоматической терапии составило 14,9 ±3,1 суток, что было существенно
(р≤0,01)больше, чем в группе больных, которые
получали противовирусные препараты.
У больных, которые получали противовирусные препараты, у 42 особ в течение 1-5
суток отмечена полная регрессия клинической
симптоматики гриппа, средняя продолжительность лечения составила 4,4±2,7 суток. Осложнения выявлены только в двух случаях (лакунарные ангины), что было достоверно ((р≤0,001)
меньше, чем у детей, которые получали только
симптоматическое лечение. Среди побочного
действия выявлена сыпь на коже, которая исчезла после использования антигистаминных
препаратов – кларитина или лоратадина.
Выводы
1. У детей младшего школьного возраста
гнойные воспалительные заболевания глоточного лимфаденоидного кольца достаточно часто
являются осложнением гриппа.
2. Для лечения воспалительных заболеваний лимфоглоточного кольца у детей младшего
возраста в период эпидемии гриппа необходимо
использовать антибиотики – макролиды.
3. Назначение противовирусных препаратов у детей младшего школьного возраста с первых же часов появления симптомов гриппа приводит к быстрой регрессии клинической симптоматики, снижению количества осложнений,
сокращению длительности пребывания родителей на больничном листе.
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Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФАРМАКОТЕРАПИИ В ОТОЛАРИНГОЛОГИИ
Недостаточность реакций иммунитета как
местного, так и общего характера лежит в основе возникновения инфекционно-воспалительных
заболеваний различного генеза. Это положение
является основой для изучения оценочных критериев иммунологического плана для определения эффективности проводимой фармакотерапии в отоларингологии.
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Поскольку большинство воспалительных
заболеваний в области верхних дыхательных
путей связано с поражением слизистой оболочки, то важнейшими иммунологическими критериями в оценке эффективности терапии являются факторы, определяющие резистентность слизистой. Согласно концепции определения состояния иммунной системы по уровню защитЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ных факторов в секретах организма (О.Ф.
Мельников, Д.И. Заболотный, 2002, 2003, 2004;
Г.Н. Дранник и соавт., 2007) современный этап
в определении эффективности лечения воспалительных и аллергических заболеваний ЛОРорганов характеризуется разработкой базовых
критериев оценки факторов местного иммунитета. Их разделяют на неспецифические (лизоцим, лактоферрин, секреторный лейкоцитарный
ингибитор протеаз, элафин, дефензивы) и специфические, в качестве которых выступают иммуноглобулины, прежде всего их секреторные
формы (классы А и М). Восстановление количественного состава указанных факторов местного
иммунитета до уровня нормы, безусловно, является важным позитивным показателем эффективности проводимой фармакотерапии. Реабилитация клеточного состава ротоглоточного сек-

рета также является важным и, возможно, более
основательным показателем- увеличение числа
эпителиальных клеток, снижение нейтрофильных и эозинофильных клеток и лимфоцитов
следует рассматривать как позитивный вектор.
Использование определения цитокинов в секретах верхних дыхательных путей – новое направление в оценке состояния местного иммунитета.
Из них важнейшими являются цитокины с провоспалительным характером действия (интерлейкины -1, 6, 8, фактор некроза опухолей) и
противовоспалительным (интерлейкины 5 и 10),
противовирусные и регуляторные цитокины: αи γ-интерфероны. Диагностическое значение
определения уровней цитокинов в секретах до
конца не выяснено, но «нормализация» показателей является существенным доказательством
эффективности проводимой фармакотерапии.
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Д.І.ЗАБОЛОТНИЙ, М.Б. САМБУР, Т.Д.САВЧЕНКО, Л.Д.КРИВОХАТСЬКА, Ю.В.КІКОТЬ,
О.Л. КОСТЮЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗМІНИ ІНТЕРФЕРОНОВОГО ПРОФІЛЮ У ХВОРИХ НА ПЕРЕДРАКОВІ
ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Ряд авторів формулюють предрак як дистрофічні, нестійкі проліферати, які ще не стали
повністю визначеними злоякісними пухлинами.
Для виникнення останніх, як відомо, необхідно
декілька умов, а саме – схильність, тобто вроджені або набуті місцеві та загальні особливості
клітинних та гуморальних систем організму,
реалізуючі чинники – внутрішні та зовнішні
специфічні «подразники», та їх довготривала
експозиція.
До дослідження були залучені пацієнти з
хронічними запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів (ВДШ), які за перебігом,
частотою рецидивів та схильністю до малігнізації можна віднести до передракових (папіломатоз, хронічний гіперпластичний ларингіт, лейкоплакії).
Зважаючи на те, що в протипухлинних та
протиінфекційних механізмах захисту організму
велике значення відіграє система цитокінів, важливими частинами якої є інтерфероновий статус та макрофагально-стимулюючі цитокінифактор некрозу пухлин (ФНП) та інш., дисбаланс якої може значною мірою впливати на фо-

рмування передракових захворювань (ПЗ) ЛОРорганів, їх клінічний перебіг та ефективність
лікування, мати діагностичне та прогностичне
значення метою нашого дослідження стало визначення показників інтерферонового статусу та
продукції ФНП у хворих на ПЗ.
Дослідження були проведені у 20 хворих із передраковими захворюваннями верхніх
дихальних шляхів. Отримані дані співставляли з
аналогічними показниками практично здорових
осіб контрольної групи.
Аналізуючи отримані показники інтерферонового статусу, було встановлено підвищення вмісту циркулюючого ендогенного інтерферону в сироватці крові обстежених хворих.
Середні титри сироваткового інтерферону у обстежених були вірогідно вищі, ніж у донорів
контрольної групи. Одночасно у хворих було
виявлено зниження продукції клітинами крові
як α-, так і γ-інтерферону на тлі підвищення
продукції ФНП-α та збільшення його вмісту в
сироватці крові. Найбільш виражені ці порушення були у хворих на папіломатоз гортані.
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М.А. ЗАВАЛИЙ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
КОМПЛЕКС ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СИНУИСТА
Нами предложен комплекс консервативного лечения при обострении хронического синусита, включающий предоперационную подготовку и послеоперационное лечение, исходя из
основных звеньев патогенеза: нарушение эвакуации секрета, накопление продуктов воспаления, что клинически проявляется отеком слизистой оболочки и обструкцией выводного отверстия пазухи.
Под наблюдением находились 148 больных. Оперативные вмешательства проводили
под эндоскопическим контролем (эндоскопы
Хопкинса 00 и 450). В 1-й группе (79 человек)
хирургическое лечение проводили после курса
трехдневной предоперационной подготовки,
которая включала дренирование и промывание
околоносовых пазух р-ром Мирамистина 0,01%
с последующим введением Флуимуцил ИТ АБ,
«Синупрет» по 2 др. 3 раза в день, сосудосуживающие капли в нос, антибактериальную терапию – цефалоспарины второго или третьего поколения внутрь, за 40 минут до операции вводили внутривенно второго поколения 1,5 г или
третьего (1,0 г). Оперативное вмешательство
больным в группе сравнения (2-й группе – 69
человек) проводилось без предварительного лечения после стандартного обследования в амбулаторных условиях.
По видам и объему оперативного лечения
больные распределились следующим образом:
этмоидотомия с ревизией среднего носового
хода в 1-й группе проводилась у 16 больных, во
2-й - у 2; гаймороэтмоидотомия – в 1-й группе у
29 больных, во 2-й – у 38; гайморотомия с ревизией среднего носового хода – в 1-й группе у 17
больных, во 2-й – у 29; вскрытие передней буллы с ревизией естественного соустья верхнечелюстной пазухи проводили только у 10 больных
1-й группы; операция деаэрация буллезноизменной средней носовой раковины была проведена у 7 больных 1-й группы.
При осмотре полости носа в начале операции отек слизистой оболочки, ее гиперемия,
гнойное отделяемое в среднем носовом ходе
было отмечено у 21 человека 1-й группы и 60 2-й группы. Такое различие в риноскопической
картине мы связываем с высокой эффективно-

стью предоперационной подготовки больных 1й группы. При отсутствии явных признаков
обострения гнойного процесса в пазухах хирургическое вмешательство проходило менее травматично, с незначительной кровоточивостью
тканей. Объем операции в ряде случаев был сужен в связи с очевидностью причин поддерживающих рецидивирующий характер течения
заболевания, хотя при поступлении в клинику
планировали выполнять гайморотомию. Во 2-й
группе клинические проявления заболевания на
момент операции не позволили сузить объем
оперативного лечения, только у двух больных
вместо гаймороэтмоидотомии для санации пазух были выполнена этмоидотомия с ревизией
среднего носового хода.
В раннем послеоперационном периоде,
который длился в 1-й группе 7 дней, во 2-й – 10
дней проводили тщательный туалет полости
носа с эндоскопическим контролем (эндоскопы
Хопкинса 00 и 450), носовой душ с 1% раствором
морской соли при 370С. Кроме того, в 1-й группе больные продолжили прием «Синупрета» по
2 др. 3 раза в день до 10 дней. После окончания
лечения условиях ЛОР-стационара оперированным больным рекомендовали в течение 7-10
дней проводить орошение полости носа аэрозолем «Хьюмер- изотонический» по 2 впрыскивания 3-4- раза в день.
Наблюдение за больными в течение первого месяца после лечения показало в 1-й группе восстановление носового дыхания и нормализация риноскопической картины через 7-10
дней, во 2-й – через 12-18 дней. Отдаленные
результаты прослеженные в течение года: в 1-й
группе рецидива заболевания не наблюдали, во
2-й группе у 7 больных было отмечено однократное обострение, у 5 – обострение наблюдалось дважды в течение года. Процесс был купирован консервативным лечением.
Предложенный нами комплекс лечения с
учетом патогенетических нарушений, включающий обязательную предоперационную подготовку и патогенетическое лечение в послеоперационном периоде является эффективным и
может быть рекомендован для практического
применения.

© М.А. Завалий, 2010
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М.А. ЗАВАЛИЙ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, В.П. ГОНЧАРУК, А.Н. ОРЕЛ, А.А. ЗАВАЛИЙ
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СИНУСИТОМ
Хронический гнойный синусит является
широко распространенным заболеванием и занимает первое место среди всех гнойновоспалительных заболеваний человека. По данным Г.З Пискунова (2009) риносинуситом в
России страдает около 15% населения.
Целью настоящего исследования было
изучение состояния внутриносовых структур у
больных хроническим рецидивирующим гнойным синуситом.
Под нашим наблюдением в условиях оториноларингологического стационара находилось 148 больных с обострением хронического
гнойного синусита. На догоспитальном этапе
больным было проведено стандартное обследование. Пациенты с синуситами одонтогенного и
аллергического генеза, а также с выраженным
искривлением перегородки носа в исследование
не включались. При эндоскопическом обследовании у всех больных отмечены различные анатомические или функциональные нарушения:
так гипертрофия крючковидного отростка выявлена у 18 больных (12,2%); гипотрофия крючковидного отростка – у 8 (5,4%); гипертрофия решетчатого пузыря у 11 (7,4%); буллезноизмененная средняя носовая раковина - у 14 (9,4%);
полипозноизмененная средняя носовая раковина
– у 26 (17,6%); блок соустья верхнечелюстной
пазухи – у 26 (17,6%); сужение просвета соустья
верхнечелюстной пазухи – у 27 (18,2%); шип
перегородки носа в проекции среднего носового
хода был обнаружен у 18 пациентов, что соста-

вили 12,2%. Наиболее часто выявлялась функциональная несостоятельность естественного
соустья вследствие отека или полипозной дегенерации слизистой оболочки, а также значительное количество больных имели нарушение
работы остиомеатального комплекса вследствие
деформации перегородки носа в проекции средней носовой раковины.
Результаты наших наблюдений убедительно доказывают, что наличие патологических изменений в области остиомеатального
комплекса поддерживают рецидивирующий характер воспаления и способствуют формированию хронического процесса, ведущего к метаплазии мерцательного эпителия, которая, по
нашим наблюдениям, макроскопически проявляется полипозным изменением переднего конца средней носовой раковины (в 17,6% случаев).
Таким образом, тщательное эндоскопическое исследование полости носа в период предоперационной подготовки больных с хроническим гнойным синуситом, позволяет адекватно
оценить патологические изменения в области
остиомеатального комплекса, и способствует
рационально выполнить оперативные вмешательства в полости носа и на околоносовых пазухах, которые позволяет сохранить неизменные
участки слизистой оболочки околоносовых пазух, восстановить архитектонику и функцию
остиомеатального комплекса, что позволяет добиться стойкого излечения больных и не допустить рецидивов заболевания.

© М.А. Завалий, А.Г. Балабанцев, В.П. Гончарук, А.Н. Орел, А.А. Завалий, 2010

С.В. ЗАЙКОВ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНАЦІЇ КСИЛОМЕТАЗОЛІНУ ТА ІПРАТРОПІЮ
ПРИ АЛЕРГІЙНОМУ РИНІТІ
Відомо, що найбільш поширеними симптомами алергійного риніту в клінічній практиці
є закладеність носа і ринорея. Чисельними дослідженнями підтверджена ефективність в усуненні цих симптомів агоністів α-адренергічних
рецепторів (ксилометазолін), а в усуненні ринореї – антихолінергічних препаратів (іпратропій).
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Особливо перспективним може бути комбіноване застосування цих засобів в одній лікарській
формі (препарат Ксимелін Екстра).
Метою нашого дослідження було вивчення ефективності і безпечності препарату
Ксимелін Екстра у пацієнтів із загостренням
сезонного алергійного риніту (САР). Дослі-
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дження було відкритим, проспективним, порівняльним. До основної групи увійшли 30 пацієнтів, яким був призначений препарат Ксимелін
Екстра по 1 упорскуванню в кожен носовий хід
2-3 рази на добу. До групи порівняння були віднесені 20 пацієнтів, що не отримували даний
препарат. Обидві групи пацієнтів статистично
(P <0,05 для всіх випадків) не відрізнялися між
собою за статтю, віком, тяжкістю захворювання
і характеру терапії, за виключення застосування
пацієнтами основної групи препарату Ксимелін
Екстра. При первинному зверненні за медичною
допомогою обстежуваним обох груп був призначений антигістамінний препарат 2-го покоління. Призначення Ксимеліну Екстра пацієнтам
основної групи було обумовлено не лише завданнями нашого дослідження, але також і тим,
що комбінація деконгестанта і холинолітика
швидко та ефективно усуває і закладеність носа,
і ринорею, на які антигістамінні препарати
впливають повільніше і менш ефективно.
Результати щоденної самооцінки пацієнтами ступеня вираженості закладеності носа і
ринореї показали, що у пацієнтів основної групи
позитивна динаміка клінічних ознак загострення
САР була більш вираженою і наставала в істотно коротші терміни (P <0,05 і P <0,01 для всіх
випадків). Так, вже через 24 години після прийому Ксимеліну Екстра у 46,67% пацієнтів основної групи нами відмічено істотне зниження
вираженості закладеності носа, яке мало місце
лише у 20,0% осіб з групи порівняння. Через 48
годин після початку прийому досліджуваного
препарату виражену закладеність носа відзначали всього лише 6,67% пацієнтів основної групи і
65,0% осіб з групи порівняння. Через 96 годин
жоден з пацієнтів основної групи не відзначав у
себе симптомів закладеності носа, а в групі порівняння таких обстежених було ще 10,0%.
Аналогічні дані були відмічені нами і при
оцінці в процесі лікування динаміки зниження
вираженості ринореї. Так, вже через 24 години

після прийому Ксимеліну Екстра у 63,33% пацієнтів основної групи відмічено істотне зменшення
ринореї, яке спостерігалося також у 20,0% осіб з
групи порівняння. Через 48 годин після початку
прийому досліджуваного препарату на ринорею
скаржилися всього лише 10,0% пацієнтів основної групи і 50,0% хворих з групи порівняння. Через 96 годин жоден з пацієнтів основної групи не
відзначав у себе ринореї, а в групі порівняння
таких обстежених було ще 10,0%.
Нами також була дана оцінка ефективності лікування пацієнтів обох груп на 10-ту добу
спостереження за допомогою самооцінки пацієнтами вираженості закладеності носа і ринореї.
Так, на 10-й день дослідження повну відсутність
закладеності носа і ринореї відзначали 76,67% і
80,0% пацієнтів основної групи, а також 40,0% і
50,0% обстежених групи порівняння відповідно.
Таким чином, і до кінця терміну спостереження
у пацієнтів, що приймали Ксимелін Екстра, відмічалося ефективне зниження вираженості обох
симптомів загострення САР. При цьому швидкість настання терапевтичного ефекту після інтраназального введення Ксимеліну Екстра спостерігалася протягом 5-15 хвилин (в середньому
10,5 хв.), а тривалість його дії коливалася від 8
до 12 годин (в середньому 9,2 год.), що свідчило
на користь його швидкого і тривалого терапевтичного ефекту.
Ксимелін Екстра, за нашими даними, відноситься до безпечних препаратів, оскільки при
його застосуванні побічні ефекти у вигляді короткочасної помірного ступеня вираженості сухості
слизистої оболонки порожнини носа відмічені
нами у 20,0% пацієнтів з САР. Ці побічні ефекти
не вимагали відміни препарату і використання
для їх усунення інших лікарських засобів.
Ефективність і безпека, зручність застосування комбінованого препарату Ксимелін Екстра
свідчать про можливість його використання в
якості терапії першої лінії для усунення закладеності носа і ринореї при алергійному риніті.

© С.В. Зайков, 2010

В.С.ЗАЙЦЕВ, Л.А.БУЦУКИНА, Л.А.ЧИГРИНА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ВОЗМОЖНОСТИ ТОПИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛОТКИ
Воспалительные заболевания глотки (фарингиты) занимают одно из ведущих мест в
структуре ЛОР-патологии. Это объясняется воз-
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действием на слизистую оболочку глотки большого числа неблагоприятных факторов, основная роль среди которых принадлежит инфекциЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

онному агенту. По этиологическому фактору
острые фарингиты можно разделить на вирусные и бактериальные. Дифференциальная диагностика этих форм заболевания является чрезвычайно важной, поскольку ее результаты имеют решающее значение при выборе лечебной
тактики. Большинство авторов сходятся во мнении, что в 70-75% случаев острый фарингит
имеет вирусную этиологию и не требует проведения антибактериальной терапии (Р.М. Балабанова, Т.П. Гришаева, 2005; Н.Л. Кунельская и
соавт., 2008). Более того, дискуссионным остается вопрос о применении антибиотиков при
легком течении бактериальных инфекций,
склонных к спонтанному разрешению (И.Г. Березняков, А.А. Кондратенко, 2005). Не подвергается сомнению назначение антибиотиков
лишь при тяжелых бактериальных инфекциях
дыхательных путей, к числу которых фарингит
не может быть отнесен.
В связи с изложенным возрастает роль
топических препаратов в лечении респираторных инфекций (А.В.Полевщиков, 2008). В настоящее время на фармакологическом рынке
Украины имеется большой выбор лекарственных препаратов, рекомендованных для местного
применения при воспалительных заболеваниях
верхних дыхательных путей. Список этих препаратов включает более ста наименований, что
создает определенные трудности при выборе
оптимального средства. Вместе с тем свободный
доступ к препаратам способствует тому, что
значительная часть пациентов приобретает лекарственное средство не по рекомендации врача, а по совету аптечных работников, которые
нередко являются первым, а иногда и единственным звеном доврачебной помощи больному.
Так из 97 больных с фарингитами, наблюдавшихся нами в ЛОР кабинете НМЦ «Клиника
семейной медицины», 38 (39,2%) (33 – с острым- и 5 – с обострением хронического) приобретали лекарственный препарат самостоятельно
и начинали его прием еще до осмотра оториноларинголога.
В зависимости от характера воспалительного процесса в глотке больные были распределены следующим образом: острый фарингит – у
71 (73,2%), средний возраст 36±4 г., мужчин –
52, женщин – 19; обострение хронического фарингита – у 26 (26,8%), средний возраст 42±3 г.,
мужчин – 17, женщин – 9. У 11 пациентов из
группы обострения хронического фарингита
ранее была произведена операция двухсторонней тонзилэктомии.
При всем многообразии клинических
проявлений фарингита с наибольшим постоянством выявлялись: боль в горле – у 84 больных
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(86,6%), першение, саднение, жжение – у 72
(74,2%), ухудшение общего состояния – у 59
(60,8%), регионарный лимфаденит – у 48
(49,5%), повышение температуры тела – у 34
(35,1%). При фарингоскопии преобладали такие
симптомы, как выраженная гиперемия, инфильтрация слизистой оболочки, гранулы лимфоидной ткани и вязкая слизь на задней стенке
глотки.
Успех лечения фарингита определяется
рациональным подбором лекарственных препаратов и немедикаментозных способов лечения,
предполагающих активное воздействие на этиопатогенетические и симптоматические составляющие заболевания. В комплексе лечебных
мероприятий при острых и обострении хронических фарингитов важная роль принадлежит
топическим препаратам. Лишь у 8 больных
(8,3%) мы прибегли к назначению системных
антибиотиков (ингибиторзащищенные аминопенициллины и макролиды). Основанием для их
назначения явились выраженный болевой синдром в горле, фебрильная температура тела,
лейкоцитоз более 10 г/л и значительный палочкоядерный сдвиг в формуле белой крови.
У абсолютного большинства – 89 больных (91,7%) лечение фарингита ограничивалось
назначением топических препаратов, выбор которых производился с учетом доминирующих
симптомов заболевания. Одним из них при остром фарингите, как синдроме острой респираторно-вирусной инфекции, являлась боль в горле, что требовало назначения безопасного и эффективного местного препарата, обладающего
выраженным обезболивающим действием. Из
нашего клинического опыта к таким препаратам
может быть отнесен Стрепсилс Плюс (БУТС,
Великобритания), выпускаемый в форме леденцов для рассасывания. Аналгетическое действие
препарата обусловлено входящим в его состав
лидокаином, который препятствует генерации
болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов и прекращает их проведение по
нервным волокнам. Препарат Стрепсилс Плюс
применен нами в виде монотерапии у 22 больных (22,7%) острым фарингитом с выраженным
болевым синдромом. У абсолютного большинства – 19 больных (19,6%) достигнут быстрый и
стойкий эффект при четырех-пятикратном использовании препарата в течение 3-5 дней.
У одной пациентки потребовалась отмена препарата уже на второй день в связи с развитием
аллергической реакции – отека слизистой оболочки глотки, еще у двух больных, не отметивших улучшения состояния после трех дней
приема препарата, произведена его замена на
трахисан.
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Следует отметить, что уже само рассасывание таблетированных форм местных антисептиков оказывает благотворное влияние на течение воспалительного процесса, так как способствует повышенному слюноотделению, которое,
в свою очередь, улучшает санацию полости рта
и глотки, а также стимулирует местный гуморальный иммунитет слизистой оболочки.
У 16 больных (16,5%) острым фарингитом,
не предъявлявших жалоб на интенсивную боль в
горле, назначался ингаляционный антибиотик
Биопарокс, антибактериальное и противовоспалительное действие которого подтверждено многими исследованиями. Следует отметить, что в
отличие от антисептиков, оказывающих бактерицидное влияние на микроорганизмы, Биопарокс
обладает бактериостатическим механизмом действия, благодаря чему не происходит нарушения
биоценоза слизистых оболочек.
Для купирования болевого синдрома у 14
больных (14,4%) с обострением хронического
фарингита нами использовался препарат Септолете Плюс (KRKA, Словения), получивший положительную оценку в комплексном клиническом исследовании, проведенном в Киевском
НИИ отоларингологии (Д.И.Заболотный и соавт., 2007). Анестезирующий эффект препарата
обеспечивается наличием в нем бензокаина –
местного анестетика, блокирующего передачу
нервных импульсов. Наряду с этим в исследовании подтверждена высокая бактерицидность и
умеренный иммуномодулирующий эффект препарата, что является важным при лечении хронических фарингитов, протекающих на фоне
угнетения факторов местного иммунитета. Учитывая это обстоятельство у 7 больных, принимавших пастилки Септолете Плюс, дополнительно назначался препарат Лисобакт («Босналек», Босния и Герцеговина). Еще у 7 больных

этой группы при отсутствии выраженного болевого синдрома препарат назначался в виде монотерапии. Основным действующим веществом
Лисобакта является лизоцим – фермент класса
гидролаз, вызывающий лизис клеточной мембраны микроорганизмов.
Оценивая результаты лечения в группе
больных с обострением хронического фарингита, следует отметить, что купирование основных
симптомов заболевания у пациентов, получавших препарат Септолете Плюс в комплексе с
Лисобактом происходило в среднем на 2,3 дня
быстрее, чем при использовании антисептика в
виде монотерапии. Это можно объяснить эффектом усиления действия препарата в присутствии лизоцима. Использовании Лисобакта в
виде монотерапии также оказалось эффективным: у 6 пациентов отмечался явный регресс
симптомов воспаления и лишь у одного больного потребовалось дополнительное назначение
другого антисептика.
Дать объективную оценку результатов
лечения фарингита у 38 пациентов, самостоятельно выбиравших лекарственное средство, не
представляется возможным в связи с большим
разнообразием используемых препаратов и отсутствием единой методики их приема.
В своем сообщении мы ограничились
оценкой эффективности лишь нескольких топических препаратов, опыт использования которых при воспалительных заболеваниях глотки
был наибольшим. Наши наблюдения подтверждают высокую эффективность и безопасность
топических препаратов Стрепсилс Плюс (леденцы) и Септолете Плюс (пастилки) как в виде
монотерапии, так и в комбинации с препаратом
Лисобакт, что позволяет рекомендовать их для
лечения острых и обострения хронических фарингитов.

© В.С.Зайцев, Л.А.Буцукина, Л.А.Чигрина, 2010

Б.Г. ІСЬКІВ, В.В. КРИВША (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГЕМАНГІОМА СЕРЕДНЬОГО ВУХА ТА ЇЇ ЛІКУВАННЯ
Гемангіома – це доброякісна пухлина, що
виникає внаслідок неправильного формування
ембріональних тканинних комплексів. Вона переважно утворюється з ендотелію кровоносних
судин у стінках яких зменшується кількість еластичних і м’язових волоконець. Гемангіома може локалізуватися у будь-якій частині вуха. У
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більшості пацієнтів гемангіоми виявляють незабаром після народження, а ті, котрі виявлено
пізніше, довго були розташовані у клітковині.
Більшість хворих звертаються до лікаря у дорослому віці. Гемангіоми відзначаються швидким
ростом, вони руйнують м’які тканини, хрящ та
кістку. Пухлина може руйнуватися, з’являються
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

виразки, кровотечі, косметичний дефект, функціональні порушення.
Розрізняють капілярну і кавернозну гемангіоми. Капілярна гемангіома має колір від
яскраво-червоного до темно-малинового залежно від переваги артеріального чи венозного кровопостачання. Вона підвищується над ділянками, в котрих настала інволюція пухлини. Може
бути 3-4 міліметрова білувата облямівка, яка
відповідає ділянці пухлини в товщині шкіри
(інфільтративний ріст). Часом пухлина стає синюшною, напруженою, болючою внаслідок
тромбозу судин, після цього може утворитися
виразка, кров’яниста шкірочка, потім нагноєння,
яке перебігає довго і болісно і приводить до
грубих шрамів і дефектів.
Кавернозна гемангіома є стадією диференціації капілярної гемангіоми. При натискуванні така гемангіома зникає, після припинення
натискування швидко наповнюється кров’ю.
Кавернозні гемангіоми можуть бути шкірнопідшкірні, підшкірні (нодозні), дифузні, проростаючі. Підфасціальна каверн ома є непрямою
ознакою кавернозної гемангіоми та характеризується синдромом Кассабаха-Мерітта, при якому спостерігається прогресуюча анемія, гіпофібриногенемія, тромбоцитопенія, поява в крові
патологічної фракції фібриногену Б.
Диференційна діагностика. Проводиться
з павукоподібним невусом, судинними плямами,
телеангіектації, біогенними гранульомами (ботріомікози).
Стадії поширення гемангіоми барабанної порожнини:
1 стадія – пухлина займає нижню частину
барабанної порожнини, не сягає слухових кісточок і барабанної перетинки, кісткові стінки барабанної порожнини не ушкоджені.
2 стадія – пухлина займає цілу барабанну
порожнину або більшу частку її, але не вихо-

дить за її межі, барабанна перетинка деформована, але не ушкоджена.
3 стадія – новоутвір займає цілу барабанну порожнину і соскоподібний відросток, барабанна перетинка перфорована, пухлина проростає у зовнішній слуховий хід, але стінки барабанної порожнини і зовнішнього слухового ходу
не ушкоджені.
4 стадія – гемангіома заходить за межі вуха, проростає в порожнину чи основу черепа,
руйнує стінки зовнішнього слухового ходу і барабанної порожнини, є симптоми ушкодження
черепно-мозкових нервів.
Лікування. Процес на першій стадії може
зупинитися, можлива його інволюція. Склерозувальна терапія малоефективна. Хірургічне лікування небезпечне через можливу кровотечу, його звичайно проводять при інкапсульованій пухлині на 1-2 стадії. При пухлинах 1-2 стадії
здійснюють ендуральне втручання з широким
доступом до барабанної порожнини. При дифузних пухлинах застосовують комбіноване лікування: спочатку проводять загально порожнинну операцію через завушний доступ, усувають
пухлину і проводять тампонаду післяопераційної порожнини (при пухлинах, що не виходять
за межі середнього вуха). Через 7-9 днів проводять другий етап операції – заморожування залишків пухлини.
При пухлинах, які виходять за межі середнього вуха, проводять атипові хірургічні втручання: розширену загально порожнинну операцію, операцію на шиї з метою перев’язання внутрішньої яремної вени, оголення її цибулини.
Після цього проводять біологічну тампонаду
м’язово-періостальними клаптями для зупинки
кровотечі. Надалі видаляють тампон і проводять
замороження залишків пухлини.
Проведено лікування у 12 хворих, рецидив захворювання наступив у 2 хворих.

© Б.Г. Іськів, В.В. Кривша, 2010

Р.Д. КАРАЛ-ОГЛЫ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЧИСТОНОС» ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ НОСА
В настоящее время в ЛОР-практике широко стал применяться изотонический раствор
очищенной морской воды. В этом аспекте значительный интерес представляет препарат
«Чистонос». Состав: изотонический раствор
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

очищенной морской воды, гелеобразующий полимер (карбомер), натрий гидроксид, витамин А
(масляный раствор В-каротина), экстракт алоэ,
экстракт календулы, оксиэтиллированное гидрогенизированное касторовое масло, метаби-
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сульфат натрия, бензоат натрия, бутилоксанизол. Производитель: ООО «Георг Биосистем»,
Украина, г. Донецк.
Спрей чистонос нами использовался в послеоперационном периоде после криоконхотомии и электрокаустики раковин носа. Под наблюдением находился 41 больной (вазомотонным ринитом-29, гипертрофическим – 12) получавший чистонос по 2 аэрозольных орошения в
каждую половинку носа 3 раза в день, в течение
недели.
Кроме чистоноса больные получали сосудосуживающие капли в нос (5-6 дней), а также
местно Биоптрон Про – 5 сеансов. Наши наблюдения показали, что после применения чистоноса уже на первый, второй день слизистое содер-

жимое в полости носа на фоне реактивного отека после воздействия было более жидким и легко удалялось во время туалета носа. В контрольной группе – 5 больных, на следующий
день и на 2-3 сутки после операции отделяемое
в носу было более густым, вязким, что делало
туалет носа более трудоемким, а полное восстановление дыхания через нос несколько задерживалось. В контрольной группе улучшение
обонятельной функции также задерживалось на
2-3 дня.
Таким образом, использование чистоноса
после хирургических вмешательств в носу способствует более быстрому восстановлению
субъективного самочувствия, обоняния и дыхания через нос.

© Р.Д. Карал-оглы, 2010

С.А. КАРПИЩЕНКО, Е.Б. КАТИНАС, Л.Р. КУЧЕРОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО РЕСПИРАТОРНОГО
ПАПИЛЛОМАТОЗА РЕКОБИНАНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ИНТЕРФЕРОНА-АЛЬФА 2
Одним из часто встречающихся доброкачественных новообразований гортани является
рецидивирующий респираторный папилломатоз
(РРП), заболевание, ассоциированное с вирусом
папилломы человека (ВПЧ). Поражая гортань,
растущая опухоль приводит к нарушению голосообразовательной, а в последующем, при сужении ее просвета, и дыхательной функции органа, что имеет важное жизненно значение. Общепринятый алгоритм лечения РРП: удаление
папиллом и адьювантная противорецидивная
терапия. Используются препараты рекомбинантного интерферона α2 (рИНФα2), цитостатики. Системное использование препаратов
рИНФα2 предполагает длительное парентеральное введение с возможным образованием нейтрализующих антител и развитием побочных
эффектов. Респираторный папилломатоз – процесс, ограниченный слизистой оболочкой, поэтому целесообразно местное применение препаратов интерферона. Существует теория, согласно которой развитию папилломатоза любой
локализации способствует нарушение регуляции иммунного ответа, а именно дисбаланс
Th1/Th2.
Цель исследования: оценить эффективность ингаляционного применения рИФНα2 при
РРП.
Материалы и методы: обследован 81
пациент с РРП в возрасте от 16 до 69 лет, 38
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мужчин и 43 женщины. Группа 1 (47 пациентов), получали противорецидивную ингаляционную терапию в раннем послеоперационном
периоде. Группа 2 (38 пациентов) получали ингаляции в виде монотерапии. В ларенгеальном
секрете определяли уровни IFN-γ, TNF-α, GMCSF, IL-2, 4, 5, 10, 12, 13 методом мультиплексного иммуноанализа с помощью анализатора
белков «Bio-Plex» (Bio-Rad, США) до лечения,
через сутки и через пять суток после начала терапии, по окончании курса и через 10 дней после курса лечения. Ингаляции 1 млн. ЕД препарата рИНФ2 проводились 1 раз в день с помощью компрессионного ингалятора, на курс 1015 млн. ЕД.
Результаты. В ларингеальном секрете
больных РРП обнаружены исходно высокие
уровни Th1 - цитокинов (IFNγ и TNFα) и высокий уровень IL-4, характерный для Тh2. Неоднозначность иммунных реакций подтверждается
исходно низким уровнем IL-2 и IL-12. В результате лечения в 41% достигнут полный регресс
папиллом и восстановление голосовой и дыхательной функции. У 50% наблюдалось уменьшение папиллом и улучшение голоса. В 9% динамики не наблюдалось. В группе с полным
регрессом через сутки после начала лечения постепенно увеличивались уровни IFNγ, IL-2,12 по
сравнению с исходными значениями и достигали максимума к пятому дню. Исходно повыЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

шенные уровни TNFα снижались до нормы. В
группе с частичным регрессом через сутки
уровни IFNγ, IL-2,12 снижались до нормы.
Уровни IL-4,10,13 в обеих группах через сутки
после начала лечения постепенно снижались до
нормы. Заключение. Показана эффективность

ингаляционного применения препаратов рИНФ2
у пациентов с РРП в качестве монотерапии. Благоприятным прогностическим признаком являются исходно высокие значения TNFα в ларингеальном секрете, а показателями эффективности лечения – повышение уровня IFNγ, IL-2, 12.

© С.А. Карпищенко, Е.Б. Катинас, Л.Р. Кучерова, 2010

С.А. КАРПИЩЕНКО, Г.В. ЛАВРЕНОВА, Л.Р. КУЧЕРОВА, А.Е. ВЕРТОГОЛОВ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ СИНУСИТОВ,
ОСЛОЖНЕННЫХ ТУБООТИТАМИ
Лечение острых синуситов, осложнённых
тубоотитами, в условиях неэффективности антибиотикотерапии и затяжного течения заболевания остается неоднозначной проблемой для
врача-отоларинголога. Сокращение сроков лечения, благоприятный исход заболевания для
органа слуха, подбор сбалансированной патогенетической терапии является первостепенной
задачей при данной патологии.
Воспаление слизистых оболочек сопровождается компенсаторным увеличением образования слизи. Изменяется состав носового секрета:
уменьшается содержание воды и повышается
концентрация муцинов (нейтральных и кислых
гликопротеинов), что приводит к увеличению
вязкости носовой слизи. Чем больше вязкость
слизи, тем ниже скорость ее перемещения по дыхательным путям. Увеличение вязкости назального секрета способствует повышенной адгезии
патогенных микроорганизмов на слизистых оболочках респираторного тракта, что создает благоприятные условия для их размножения. Параллельно с этим уменьшаются бактерицидные
свойства носового секрета за счет снижения в
нем концентрации секреторного IgA. Кроме того,
инфекционные агенты, их токсины оказывают
повреждающее действие на слизистые оболочки
дыхательных путей. Присутствующие в дыхательных путях мукоидные штаммы микроорганизмов (например, синегнойная палочка) повышают вязкость слизи за счет изменения соотношения кислых и нейтральных сиаломуцинов и
продукции алгината. Происходит не только нарушение вентиляции, но и снижение местной
иммунологической защиты носовой полости с
высоким риском развития затяжного или хронического воспалительного процесса. Мерцатель-

ный эпителий слуховой трубы, вынужденный
работать длительное время в неблагоприятных
условиях большого количества вязкого секрета,
агрессивной микрофлоры, подвержен энергетическому истощению и функциональным нарушениям, что приводит к возникновению острой
формы тубоотита.
В клинике оториноларингологии СПбГМУ
87 больным основной группы в возрасте от 18 до
70 лет проводилось пункционное лечение с введением масляного раствора циклоферона 2 мл
однократно или ронколейкина 500000 ЕД через
день троекратно; внутрь больные принимали
флюдитек по 1 ст. ложке 3 раза в сутки и
cинупрет по 2 таб. 4 раза в день наряду с гипосенсибилизирующей терапией. В качестве местной терапии использовали полидексу с фенилэфрином и противоотечную мазь, содержащую димедрол, ментол и окись цинка. Контрольная
группа набрана из 12 пациентов с острыми синуситами, осложненными тубоотитами, получавших лечение по стандартной схеме, включавшей
антибиотики. Анализ субъективных признаков
заболевания показал, что на вторые сутки лечения у большинства больных наблюдался значительный регресс заболевания: исчезала аутофония и чувство заложенности в ушах. Импедансотимпанометрия, проводимая в динамике, показала быстрое восстановление функции слуховой
трубы (на 4-5-й день). Контроль слуха оценивали
пороговой тональной аудиометрией. Мукоцилиарный клиренс – сахариновым тестом.
Предложенная патогенетическая схема
лечения, включающая иммунные препараты и
мукомодификаторы, позволяет быстро справляться с острыми синуситами, осложненными
тубоотитами без антибиотиков.

© С.А. Карпищенко, Г.В. Лавренова, Л.Р. Кучерова, А.Е. Вертоголов, 2010
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А.С. КИСЕЛЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
РИНОГЕННЫЕ ЗРИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Риногенные зрительные осложнения относятся к разряду наиболее сложной патологии.
По данным различных авторов частота риногенных глазничных осложнений колеблется от
0,5% до 8,4% случаев.
На VII Конгрессе российских ринологов в
2007 году клиникой ЛОР МедА была предложена классификация зрительных риногенных осложнений. Она предлагает все риногенные зрительные осложнения подразделять на две группы: 1) зрительные осложнения глазничной (орбитальной) локализации; 2) Зрительные осложнения внутричерепной локализации.
К риногенным зрительным осложнениям
внутричерепной локализации мы относим следующие патологические формы: 1) оптохиазмальный арахноидит; 2) атрофию зрительных
нервов,
вызванную
гиперпневматизацией
(пневмосинусом) клиновидной пазухи; 3) зрительные нарушения при локальном поражении
кавернозного синуса; 4) зрительные нарушения
при тотальном поражении кавернозного синуса
(синус-тромбоз).
Оптохиазмальный арахноидит представляет собой наиболее частую форму арахноидита
основания мозга, при которой преобладают зрительные нарушения. Он может развиваться на
фоне хронического латентного синусита в виде
«синдрома малых клнинических признаков».
Для выявления хронического латентного
синусита у больных оптохиазмальным арахноидитом при т.н. «нормальных» результатах лучевого исследования, в т.ч. КТ, следует применить
методику томосцинтиграфии с мечеными 99 Тсаутолейкоцитами (В.В. Бондарук, 2007).
Гиперпневматизация клиновидных пазух,
превышающая анатомические границы клино-

видной кости, может вызвать зрительные нарушения вплоть до потери зрения. Такой вариант
гиперпневматизации следует называть пневмосинусом.
Триада симптомов при пневмосинусе:
1. Повышенная пневматизация клиновидной пазухи с дугообразной деформацией ее
верхней стенки, с выпуклостью, обращенной к
верху.
2. Сохранение воздушности пазухи.
3. Прогрессирующие снижение зрения,
вызванное атрофией зрительных нервов.
К развитию зрительных осложнений риногенного характера может привести вовлечение в воспалительный процесс кавернозного
синуса. Это может быть при локальном и тотальном поражении синуса.
Выделяют три стадии развития тромбофлебических поражений кавернозного синуса:
I стадия – формируется пристеночный
тромб. Появление тромба обусловлено развитием тромбо-геморрагического синдрома (ДВСсиндрома);
II стадия – формируется тромб, который
обтурирует сосуд. Этот тромб не подвержен
фибринолитическому воздействию;
III стадия – развивается гнойное расплавление тромба, быстро приводящее к катастрофическому развитию событий (А. Фейгин, Т.А.
Изаева, 1996).
Таким образом, рассмотренные варианты
зрительных осложнений внутричерепной локализации относятся к наиболее серьезным зрительным поражениям, требующим своевременной диагностики и неотложного проведения санирующей операции на пораженных околоносовых пазухах.

© А.С. Киселев, 2010

В.В. КІЩУК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
СУЧАСНА ТАКТИКА МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ФАРИНГІТ
ТА ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО ФАРИНГІТУ
Гострий фарингіт рідко має ізольований
характер. Частіше спостерігається при гострому
катарі верхніх дихальних шляхів, при деяких
інфекційних захворюваннях.
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Хронічний фарингіт виникає в результаті частих гострих фарингітів, які не лікувались,
або які повторюються в зв`язку з побутовими і
виробничими неблагоприємними факторами.
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Біля 1 млн. людей (5% працюючого населення в епідемічний період) з гострими захворюваннями органів дихання (крім грипу); біля
250 тис. – фарингіти.
Розповсюджуваність в 2009 році в Україні
– 45,7 на 1000 дітей.
Зареєстровано 387,509 випадків гострого
фарингіту в 2009 році в Україні серед дітей. Багато випадків не фіксується, тому захворюваність гострим фарингітом значно вища.
Етіопатогенез гострого фарингіту.
Переважно вірусна етіологія – 80-90%
(грип, парагрип, аденовіруси, риновіруси), рідше – бактеріальна, вірусно-бактеріальная, мікотична.
Гострий фарингіт починається як прояв
ГРВІ. Починається захворювання з відчуття сухості і дряпання в горлі. Потім скарги хворих
зосереджені на болі, сухому кашлі. Під час
огляду глотки виявляють інтенсивну гіперемію
слизової оболонки, острівці лімфоїдної тканини
соковиті і набухлі.
Лікування гострого фарингіту полягає в
ощадливій дієті, антиоксидантній терапії. Місцево застосовують аерозолі, пігулки для розсмоктування з антисептиками, анестетиками,
тонічними антибіотиками, протизапальними
препаратами; змащування і зрошування слизової задньої стінки глотки різними лікарськими
речовинами.
Критерії вибору препарату для місцевого застосування: 1) повинен мати широкий
спектр дії на збудників; 2) мінімум побічних
ефектів, протипоказань; 3) не повинен всмоктуватись, не має системної дії; 4) знеболює.
Для місцевого лікування застосовують
тонічні антибактеріальні препарати, антисептики, анестетики.
Обстежено 200 хворих в Києві, Донецьку,
Вінниці.
Схема лікування: дорослі і діти після 12
років до 8 пігулок в день, діти 4-12 років – до 6
пігулок в день (розсмоктувати кожні 2 години).
Строки спостереження – 7 діб. Контрольні візити: візит 1 (день 0), візит 2 (день 3), візит
Біль
Першіння:
0 = відсутній
0 = відсутнє
1 = легко виражений
1 = помірно виражене
2 = помірно виражений
2 = сильно виражене
3 = сильно виражений
4 = дуже сильно виражений
Гіперемія задньої стінки Утруднене ковтання
глотки
(відчуття сторонього тіла)
0 = відсутня
0 = відсутнє
1 = помірно виражена
1 = помірно виражене
2 = сильно виражена
2 = сильно виражене
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3 (день 5), візит 4 (день 7) остатня оцінка. Загальна тривалість дослідження – 3 місяці.
Критерії включення: вік від 4 до 60 років включно; хворі на гострий фарингіт; хворі з
загостренням хронічного фарингіту; хворі, батьки чи законний представник яких підписали інформовану згоду у відповідності до легальних
вимог.
Критерії виключення: участь в любому
іншому клінічному дослідженні в даний момент
або на протязі останніх 4 тижнів; пацієнти з іншими, ніж вищеперелічені, діагнозами; пацієнти
із показами для лікування антибіотиками на 0
днів; прийом антибактеріальних препаратів або
глюкокортикоїдів протягом останніх 4 тижнів;
пацієнти з важкими серцево-судинними, нирковими, печінковими захворюваннями і імуносупресією; пацієнти з вродженими вадами серця,
аномаліями нирок і печінки; пацієнти з відомою
або підозрюваною гіперчутливістю до компонентів Трахісана, Декатилена; вагітність або лактація.
Первинні критерії оцінки ефективності: зменшення вираженості основних симптомів
захворювання між днем включення пацієнта в
дослідження (день 0) і днем закінчення дослідження (день 7). Зникнення симптомів і виліковування.
Вторинні критерії оцінки ефективності:
- зміна мікрофлори, бактеріологічні
ускладнення;
- необхідність включення системних АБ;
- ефективність лікування, визначена на
підставі зміни інтегральної шкали оцінки результатів лікування (Integrative Medicine
Outcome Scale, IMOS);
- зміни задоволеності пацієнта результатами лікування, визначена за допомогою Інтегральної шкали оцінки задоволеності результатами лікування (Integrative Medicine Patient
Satisfaction Scale, IMPSS);
- переносимість досліджуваного препарату.
Методи дослідження: клінічне обстеження; оцінка симптомів (бали).
Сухий кашель
0 = відсутній
1 = помірно выражений
2 = сильно виражений
Лімфатичні фолікули задньої стінки глотки
0 = відсутня гіперемія, набряклість
1 = легко виражена гіперемія, набряклість
2 = помірно виражена гіперемія, набряклість
3 = сильно виражена гіперемія, набряклість
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Висновки
- Динаміка клінічних симптомів при лікуванні пацієнтів із загостренням хронічного фарингіту Трахісаном і Декатіленом була подібна
до динаміки при гострому фарингіті.
- Біль і першіння в горлі зникали швидше
в групі з Трахісаном.
- Практично однакова була динаміка сухого кашлю.

- Гіперемія задньої стінки глотки і утрудненість ковтання зменшувалися швидше в групі
з Трахісаном в порівнянні з групою Декатілена.
- Значно краще в групі з Трахісаном була
динаміка зменшення гіперемії і набряку лімфатичних фолікулів задньої стінки глотки.
Трахісан – гарантований результат при
лікуванні гострих та загостренні хронічних фарингітів

© В.В. Кіщук, 2010

ОЛ.ОЛ.КІЦЕРА (ЛЬВІВ)
ЕТІОЛОГІЧНІ, ПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА АУДІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВУШНОГО ШУМУ
Вушний шум (ВШ) – патологічні слухові
відчуття, що виникають у вусі або в голові. ВШ
є досить серйозною і не до кінця вивченою клінічною проблемою: він пов’язаний з великою
кількістю чинників, що мають відношення не
лише до органа слуху, але до всього організму.
Метою роботи було визначення етіологічних, патогенетичних та клінічних аспектів у
хворих з ВШ та раціональних підходів діагностики та лікування ВШ.
Проведено обстеження 310 хворих, які
звертались до ЛОР-клініки протягом 2009-2010
рр з приводу ВШ як основної скарги.
За даними анамнезу визначено, що причина ВШ у великої кількості досліджених хворих (34%) була невідома, в інших випадках мала
місце судинна патологія (26%), середні отити
(21%), травми (10%), отосклероз (3%), побічна
дія медикаментів (3%), пухлини мозку (1%),
поєднання декількох причин (2%). У досліджених хворих ВШ за патогенетичними механізмами визначено, як тимпанальний (у 45%), нейрональний чи слимаковий (у 46 %) та центральний
(у 9%).
Хворим проводилась тональна порогова
аудіометрія в повному діапазоні частот, надпорогові тести, скрінінг-вестибулометричне дослідження, аудіометрія викликаних слухових потенціалів (коротколатентні слухові потенціали).
Хворим з суб’єктивними шумами проводилась
шумометрія – суб’єктивне вимірювання аудіологічних характеристик вушного шуму.
Тональна порогова аудіометрія у більшості хворих зі скаргами на ВШ (74%) виявила
зниження слуху, переважно – сенсоневральне

(55%). Здебільшого зниження слуху було незначним – до 35 дБ СВПС. Характерно, що підвищення порогів слуху в більшості випадків було
найбільш вираженим на частотах, що відповідали аудіологічним характеристикам ВШ, отриманим при шумометрії. У 26 % досліджених
хворих аудіометричне дослідження не виявило
патології слухового аналізатора, або аудіометричні криві відповідали віковим нормам. Шумометрія визначила, що здебільшого ВШ був
високочастотним (в межах 4-8 кГц).
Надпорогові тести здебільшого не виявляли явищ порушення функції гучності і знаходились в межах норми.
Дослідження коротколатентних викликаних слухових потенціалів виявило незначне подовження латентних періодів хвиль ІІІ і V та
деяке зниження амплітуди хвиль. Відзначено
появу додаткових хвиль на частотах, що відповідають аудіологічним характеристикам ВШ.
Зміни СВП були найбільш вираженими при тестуванні тональними сигналами, що відповідали
частоті ВШ.
Отже, у хворих з ВШ відзначено сенсовральне або комбіноване зниження слуху незначного ступеня, більш виражене на частотах, що
відповідають аудіологічним характеристикам,
отриманим при шумометрії. Зміни кортколатентних слухових викликаних потенціалів були
найбільш вираженими при тестуванні тональними сигналами, що відповідали частоті ВШ.
Всебічне аудіологічне обстеження при
ВШ доцільне з погляду вибору раціонального
лікування.

© Ол.Ол.Кіцера, 2010
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ОЛ.ОМ. КІЦЕРА, ОЛ.ОЛ. КІЦЕРА (ЛЬВІВ)
СИНДРОМ КОСТЕНА В ПРАКТИЦІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
При втраті жувальних зубів або зниженні
їхньої висоти через патологічне стирання, а також при неправильному протезуванні зменшується оклюзійна висота нижньої третини обличчя. Внаслідок цього досить часто виникає порушення слухової функції, інколи – шуми і біль в
вухах. Цей симптомокомплекс носить назву синдрому Костена або синдрому темпоромандибулярної дисфункції (James Bray Costen, 1895-1962,
американський оториноларинголог). Патогенез
синдрому Костена полягає, у порушенні васкуляризації середнього вуха, спричиненому перетисканням a. tympanica anterior в так званій щілині
Ґлясера (fissura petrotympanica). Доки головка
нижньої щелепи перебуває в суглобовій ямці у
звичайному положенні, передня барабанна артерія функціонує нормально. Але за умов, описаних на початку розділу, головка нижньої щелепи
зміщується догори-дозаду, передня барабанна
артерія, а за нею також супутні лімфатичні шляхи і барабанна струна стискаються. Інколи зміщується і деформується також слухова труба.
За останні 5 років ми спостерігали 12 випадків синдрому Костена. В 10 випадках пацієн-

ти первинно зверталися до оториноларинголога,
в двох – були скеровані на консультацію стоматологами. В восьми випадках діагноз підтвердив
консультант – стоматолог-ортопед і в семи з них
правильне протезування зубів з відновленням
оклюзійної висоти спричинило повне зникнення
всіх симптомів. Двоє пацієнтів з причини запальних процесів порожнини рота відмовилися
носити знімні зубні протези. Після поновлення
користування ними впродовж тижня симптоми
темпоро-мандибулярної дисфункції ліквідувалися. Слід зазначити, що, окрім кондуктивної
приглухуватості спостерігалися такі симптоми:
вушні шуми (6). біль голови, шиї, потилиці (2
випадки), сухість порожнини рота або ж, навпаки, гіперсалівація (5), ґлосалгія (1), запаморочення без ністагму (1), тризм, хрустіння в скронещелепових суглобах (3 випадки).
Досвід спільної праці оториноларингологів і стоматологів-ортопедів показав, що після
ортопедичної нормалізації висоти нижньої третини обличчя симптоми, що складають синдром
Костена, минають практично безслідно.
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Д.Н. КОКОРКИН, А.Д.ГУСАКОВ, А.А. ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
БОЛЕЗНЬ ТРЕПАНАЦИОННОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ГНОЙНЫМИ СРЕДНИМИ ОТИТАМИ
Актуальность. На сегодняшний день, на
Украине численность детей и подростков с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО)
превышает 13,5 тысяч. Известно, что примерно
треть этих больных страдают отитом с недоброкачественным течением. Санация детей и подростков с ХГСО остается актуальной проблемой
современной отохирургии. Несмотря на многообразие предложенных методов, постоянное
совершенствование технологии хирургического
вмешательства, главной остается проблема
большого числа рецидивов в отдаленном послеоперационном периоде. Одним из факторов агрессивности ХГСО в детском возрасте является
пневматизация сосцевидного отростка, которая
«играет на руку» холестеатоме, особенно при ее
инвазивном росте. Санация височной кости с
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

развитой пневматизацией ставит перед отохирургом много трудных вопросов, главный из
которых – судьба будущей трепанационной полости. Хорошая пневматизация сосцевидного
отростка у детей с холестеатомой не является
редкостью. Так, Sadé J, Fuchs C. (1994) находили сосцевидный отросток с развитой ячеистой
структурой у 42 % оперированных детей. При
этом авторы подчеркивают, что чем меньше
возраст оперированного ребенка, тем более выражена ячеистая структура сосцевидного отростка. Обширная трепанационная полость создает массу проблем в лечении больного ребенка.
Санация такой полости зачастую просто невозможна ввиду негативного отношения ребенка к
длительным и болезненным врачебным манипуляциям. Кроме того, в труднодоступных участ-
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ках трепанационной полости создаются условия
для колонизации микрофлоры, росту грануляций, развитию очагового остеита с рецидивирующим гноетечением. Одной из причин «болезни трепанационной полости» является отомикоз. Рост заболеваемости микозами в детском
возрасте отмечается повсеместно. Инфицирование грибами нередко приводит к упорным рецидивам хронического гнойного среднего отита.
Среди причин распространения отомикозов называют длительное лечение антибиотиками и
стероидами. Г. А. Самсыгина и соавторы (1996)
за 20 лет наблюдений отмечают рост кандидозов у детей с 1,9% до 15,1%. Причем в 40-60%
случаев заболевание остается нераспознанным,
поздно диагностированным и неадекватно леченным, что значительно усугубляет его прогноз. По мнению В.Р. Чистяковой и И.В. Наумовой (2001) отомикоз в послеоперационной
полости у больных, перенесших радикальную
мастоидэктомию встречается гораздо чаще, чем
диагностируется. В детском возрасте отомикоз
достигает 13 % от всех заболеваний среднего
уха, а микотическое поражение трепанационной
полости находят у 35 % оперированных детей.
Ситуацию колонизации грибов в трепанационной полости авторы называют «вторичным отомикозом», подразумевая наличие исходного
микробного
начала
в
виде
симбиоза
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Proteus vulgaris, E.Coli. Признаки болезни трепанационной полости общеизвестны: наблюдаются замедление или отсутствие эпителизации,
избыточный рост грануляций, полипов, Упорное гноетечение с большим количеством отделяемого с примесью грибкового мицелия. Гноетечение приводит к мацерации кожи слухового
прохода и ушной раковины, гиперемии и инфильтрации заушной складки и послеоперационного шва. При отомикозе из уха чаще всего
выделяют грибы рода Aspergillus и Candida
albicans, которые изначально являются условнопатогенными. Наиболее распространенным видом грибов, чаще всего выделяющимся у больных отомикозом, является Aspergillus flavus, колонии которого характеризуются белесоватым
налетом, желтыми или белыми спорами. Вторым по распространенности видом грибковой
флоры, который вызывает отомикоз, является A.
niger, характеризующийся белесоватым налетом, черными спорами и пленками. (Борисенко
О.Н., 2007).
Цель исследования:
выделить наиболее значимые условия для
развития «болезни трепанационной полости» в
детском возрасте и предложить меры по ее лечению и профилактике.
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Материалы и методы. В течение 10 лет
оперировали и наблюдали 138 детей и 147 подростков с ХГСО. Форма заболевания – преимущественно холестеатомная (86,8±3,2%). Перед
операцией прогнозировали состояние трепанационной полости по результатам лучевых методов исследования. Изучали условия развития
«болезни трепанационной полости» Предварительно полученные данные сопоставлялись с
истинным состоянием трепанационной полости
(ТП), сформированной в ходе санирующего этапа операции. Состояние оперированного уха
оценивали в ближайшем (6-12 месяцев) и отдаленном (3-5 лет) послеоперационном периоде.
Результаты лечения и их обсуждение.
Выбор варианта хирургического лечения детей с
ХГСО напрямую зависел от объема и состояния
ТП. В ходе выполнения санирующего этапа
операции были сформированы три варианта ТП.
Среди пациентов с компактным сосцевидным
отростком объем ТП находился в пределах 1,21,5 мл. Такая полость названа нами «малой полостью» и была обнаружена у 46% детей и
59,6% подростков.
Для пациентов с ячеистой структурой отростка была характерной полость «среднего»
объема (2,5-3,2 мл.). Соответственно группам
34% и 21% случаев.
Наиболее объемной оказалась «большая»
ТП (4,5-7,0 мл), соответственно 19±2,6 % больных. Санация полости такого объема была затруднительной. Выход деструктивного процесса
за пределы сосцевидного отростка с обнажением средней черепной ямки, сигмовидного синуса, формирование фистулы лабиринта - получил
название «осложненная трепанационная полость». Подобная ситуация присутствовала при
всех типах сосцевидного отростка и при различных объемах ТП. Разрушение стенок трепанационной полости с выходом воспалительного
процесса за пределы сосцевидного отростка отмечено у 30 % детей и 15,8 % оперированных
подростков.
Закрытый вариант операции (раздельная
аттико-антротомия с тимпанопластикой) выполнили у детей 18 % детей и 22% подростков.
Показание – холестеатома ограниченная пределами аттика и гнойно-деструктивная форма
ХГСО. В остальных случаях выполняли открытый вариант операции (санирующая операция
уха с тимпанопластикой). В половине случаев
детских и трети числа подростковых операций
формировалась ТП с объемом более 3,5 мл, при
этом облитерация ТП использована у 50 детей и
46 подростков. Облитерацию выполняли только
при полной уверенности в санации деструктивного очага. Использованы 3 варианта операции:
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1) облитерация ТП перемещенным мышечнонадкостничным лоскутом на верхней питающей
ножке (Т. Раlva); 2) модификацию способа J.
Hilger, A. Hohmann – облитерация ТП собственной костной стружкой с одновременным перемещением височного и заушного мышечнонадкостничного лоскута. Эта методика названа
нами «костно-мышечной облитерацией»; 3) модифицированная методика аутотрасплантации
губчатой кости и костного мозга (В.И.Диденко).
Сравнивали морфологическую эффективность
проведенных операций в ближайшем и отдаленном периоде.
Через год после операции гноетечение
отметили у 11,7±1,2 % детей после «закрытого»
варианта операции и у 16,6±2,3 % больных после «открытого» варианта операции. Послеоперационные результаты у больных с облитерацией мало различались: 12-13 % осложнений у
пациентов с мышечной и костно-мышечной облитерацией и 9,0±2,2% - после костномозговой
аутотрансплантации.
За 3-5 лет наблюдений достоверно ухудшились результаты только у пациентов после
санирующей операции уха с тимпанопластикой
– 23,4±2,1 % случаев, Постоянные рецидивы
гноетечений отмечались только у пациентов с
обширной ТП без облитерации. При отоскопии
обнаруживали избыточный рост грануляций,
грязно-серый налет на стенках ТП, обильное
гноетечение с резким запахом. Течение болезни
было волнообразным. Началу заболеванию
предшествовала боль в ухе, зуд в слуховом проходе, незначительное сукровичное отделяемое,
шум в ухе. На вторые сутки присоединялась
лихорадка, резкая дергающая боль в ухе, гиперемия и отек заушной складки, околоушной области, регионарный лимфаденит. При этапных
посевах содержимого в 67% случаев находили
комбинацию синегнойной палочки, вульгарного
протея и черного плесневого гриба. Как правило, «болезнь трепанационной полости» требовала госпитального лечения в течение 7-10 дней. С
первых дней лечения использовали резорбирующие прерапараты на гелевой, реже мазевой
основе, которые способны уменьшить отек тканей, экссудацию и боль (Диоксизоль, Ируксол,
Актовенгин, Диклак). Необходимым условием
качественной санации ТП является удаление и
туширование грануляций, удаление пленок,
ежедневное орошение полости растворами антисептиков (Бетадин в разведении 1:100 или
0,5% раствор диоксидина).
По нашему мнению, наиболее важным
компонентом лечения «болезни трепанационной
полости» в детском возрасте является комплексный препарат Кандибиотик - комбинироЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ванный препарат для местного применения в
ЛОР-практике. В состав препарата входит клотримазол - противогрибковое средство широкого
спектра действия для местного применения.
Противогрибковый эффект клотримазола (производное имидазола) связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной
мембраны грибов, что изменяет проницаемость
мембраны и вызывает последующий лизис
клетки. Хлорамфеникол - бактериостатический
антибиотик широкого спектра действия. Нарушает процесс синтеза белка в микробной клетке,
проявляет устойчивую активность в отношении
грампозитивных и грамнегативных возбудителей. Беклометазона дипропионат – глюкокортикостероид, оказывает активное противовоспалительное, противоаллергическое и противозудное
действие. В состав препарата входит лидокаина
гидрохлорид - местный анестетик, который замедляет проведение импульса по нервным волокнам за счет блокирования прохождения ионов натрия через мембрану. Лидокаин при местном применении отличается выраженным резорбтивным действием и приводит к уменьшению отека тканей наружного слухового прохода
и ушной раковины.
В течение последних 8 лет, Кандибиотик
одинаково успешно использовали у детей
младшей (4-7) и старшей (8-12 лет) возрастной
группы.
Болезнь трепанационной полости наблюдали у 33 детей и 38 подростков, ранее оперированных по поводу недоброкачественной формы
ХГСО. Препарат Кандибиотик использовали как
при госпитальном, так и при амбулаторном лечении. Результаты лечения сравнивали через 6
месяцев и более.
В целом, стабильный морфологический
результат - «сухую трепанационную полость»
наблюдали у 88,7±2,1 % больных. Наличие стабильных морфологических показателей не всегда обеспечивает удовлетворительный функциональный эффект лечения. Кандибиотик обладает неоспоримым преимуществом по сравнению с другими «ушными каплями», которые
используются в лечебной практике. В состав
препарата изначально заложена группа лекарственных средств, не обладающих ототоксическим действием. Последнее обстоятельство
весьма важно при лечении осложненных ТП с
обнажением костной капсулы лабиринта или
мозговых оболочек. В детской отохирургии сохранение стабильных функциональных показателей при этапном лечении детей с хроническим
гнойным средним отитом составляет главный
вопрос амбулаторного наблюдения. Бесконтрольное применение ушных капель с содержа-
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нием ототоксических препаратов (гентамицин,
рифампицин) может, в ряде случаев привести к
выраженной нейросенсорной тугоухости, что
существенно снижает эффективность хирургии
слухоулучшающего этапа. Использование препарата Кандибиотик в нашем исследовании позволило сохранить стабильные функциональные
показатели в 82,3±2,2 % случаев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Болезнь трепанационной полости является существенным осложнением ближайшего и
отдаленного послеоперационного периода у детей и подростков с недоброкачественными формами ХГСО и встречается в 21,2± 1,1 % случаев.
В генезе «болезни…» изначально заложен агрессивный характер «детской» холестеатомы
при наличии выраженной ячеистой структуры
сосцевидного отростка. Второй по значимости
причиной «болезни…» в детском возрасте можно назвать саму технологию санирующей операции уха с формированием обширной ТП, объем которой в 3 и более раз превышает исходный

объем наружного слухового прохода. Наилучшей профилактикой «болезни…» в детском возрасте является использование технологии «закрытого» варианта реконструктивной операции
или санирующей операции уха с одномоментной облитерацией ТП.
В лечении «болезни трепанационной полости» в детском возрасте должна использоваться многокомпонентная терапия. На наш
взгляд, в комбинированном препарате Кандибиотик наилучшим образом сочетаются возможности одномоментной антимикробной, фунгицидной, резорбтивной и болеутоляющей терапии отомикоза трепанационной полости. Кандибиотик достоверно эффективен у детей как
старшей, так и младшей возрастной группы.
Использование комплексного препарата Кандибиотик в лечении «болезни трепанационной полости» у детей как младшей так и старшей возрастной группы позволяет достичь положительный морфо-функциональный эффект в 86 % наблюдений.
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А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ (КИЇВ, ПОЛТАВА; УКРАЇНА)
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ УМКАЛОР ТА ЦИНАБСИН
ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ РИНОСИНУЇТІВ
Риносинуїти – це група захворювань, які
характеризуються запальним станом слизової
оболонки носа та приносових синусів. В практиці лікаря-оториноларинголога хворі на гострий риносинусит складають близько 30% від
загальної кількості пацієнтів. Їх кількість невпинно зростає, що пов’язано з послабленням
місцевого і загального імунітету людини, алергізацією населення, розвитком глобальної антибіотикорезистентності.
Найпоширенішою причиною гострого
риносинуїту є вірусні інфекційні захворювання,
рідше бактеріальні інфекції. Запалення слизової
оболонки призводить до порушення її основних
функцій: порушується робота мукоциліарного
транспорту, змінюються реалогічні властивості
носового секрету, що в поєднанні з набряком
слизової оболонки сприяє порушенню аерації та
дренування приносових синусів.
Враховуючі етіопатогенез гострих риносинуїтів, ми застосували комбінацію натуральних препаратів Умкалор і Цинабсин при лікуванні гострого риносинуїту.
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Метою даного дослідження була оцінка
ефективності терапевтичної дії та переносимості
комбінації натуральних препаратів Умкалор і
Цинабсин при лікуванні хворих з гострим риносинуїтом.
Матеріал і методи. Об'єктом клінічного
дослідження була комбінація натуральних препаратів Умкалор та Цинабсин (DHU, Німеччина).
Умкалор (Umckaloabo® в Німеччині з
1978 р) – оригінальний стандартизований спиртовий фітоекстракт (ЕРs 7630) з коренів пеларгонії. Препарат має противірусну, антибактеріальну та імуномоделюючу дії.
Цинабсин (Cinnabaris Pentarkan ® H в Німеччині з 1960 р) – це натуральний комплексний препарат, який має протинабрякову дію,
секретолітичну дію, нормалізує роботу мукоціліарного транспорту та зміцнює імунну систему.
Дане дослідження проводилось у 4
центрах України: Дніпропетровськ (372 пацієнта), Полтава (350 пацієнтів), Київ (350 пацієнтів),
Харків (325 пацієнтів). Всього в дослідження буЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ло включено 1397 пацієнтів з гострими риносинуїтами (63,4% дітей і 36,6% дорослих).
В процесі дослідження у всіх пацієнтів
оцінювалася динаміка клінічних проявів гострого риносинуїту за даними об'єктивного обстеження. Ефективність застосування досліджуваних препаратів оцінювалася по зменшенню клінічних проявів захворювання. Переносимість
препарату оцінювалася на підставі суб'єктивних
відчуттів, що повідомляв пацієнт і об'єктивних
даних, отриманих дослідником в процесі лікування. Враховувалася динаміка лабораторних
показників, а також частота виникнення і характер побічних реакцій.
Комбінація натуральних препаратів Умкалор та Цинабсин призначалася хворим на гострий риносинусит з моменту постановки діагнозу. Спосіб застосування та дози використовувалися згідно з інструкціями по їх застосуванню.
Комплексну бальну оцінку хворих проводили безпосередньо перед початком лікування,
через 6, 24, 48, 72 години та на 7-й і 14-й день
лікування.
Для кількісної оцінки ефективності лікування застосовувалась бальна система характеристики суб’єктивних та об’єктивних проявів
захворювання.
Отримані результати і їх обговорення.
Ураження верхньощелепної пазухи виявлено у
1130 (80,9%), гострий гемісинуїт – у 181 (13%),
гострий пансинуїт – у 86 (6,1%) пацієнтів.

При об'єктивному дослідженні хворих з
гострим риносинуїтом заложеність носа, гіперемія та набряк слизистої оболонки, виділення з
носа до лікування спостерігалися у всіх хворих.
Через 6 годин після призначення препаратів Умкалор і Цинабсин у 28% випадків відмічено позитивну динаміку в клініці гострих риносинуїтів, а упродовж перших 2 діб покращення стану відмічено у 93% пацієнтів.
Ефективність лікування гострих риносинуїтів була доброю або дуже доброю у 81% випадків, а у 19% задовільною. Клінічні прояви
захворювання значно зменшувалися на 3-5 добу
захворювання і практично зникали на 14 день.
Переносимість препаратів Цинабсин і
Умкалор була доброю або дуже доброю у 99%
випадків. За час спостереження пацієнтів які б
вибули із дослідження через погане сприйняття
комбінації натуральних препаратів Умкалор та
Цинабсин не було.
При лікуванні хворих з гострими риносинуїтами препаратами Умкалор і Цинабсин в жодному випадку не було відмічено орбітальних
риногенних ускладнень та погіршення стану
пацієнтів. Хірургічні втручання та додаткова
антибактеріальна терапія хворим не призначались.
Висновок: таким чином, ми рекомендуємо комбінацію натуральних препаратів Умкалор
і Цинабсин для оптимізації лікування гострих
риносинуситів.

© А.Л. Косаковський, С.Б. Безшапочний, 2010

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, О.Ю. БРЕДУН, В.В. СИНЯЧЕНКО, І.А. КОСАКІВСЬКА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛОР-ОРГАНІВ У ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 12 МІСЯЦІВ
На відміну від дорослих пухлини дитячого
віку не пов'язані з факторами ризику, що обумовлені стилем життя – курінням, вживанням алкоголю, нераціональним харчуванням, недостатньою фізичною активністю, тощо. Багато як доброякісних так і злоякісних пухлин у дітей виникають у ранньому віці. Деякі з них обумовлені
генетичними (спадковими) факторами, виникнення інших можна пояснити підвищеним рівнем
радіації, але причина більшості пухлин в дитячому віці залишається нез'ясованою.
Не дивлячись на рідкість онкологічної патології в педіатричній практиці та вражаючі досягнення в лікуванні, злоякісні пухлини залиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

шаються ведучою причиною летальності у дітей, молодших за 15 років, поступаючись тільки
нещасним випадкам у більшості вікових груп.
Пухлини у дітей віком до 12 місяців взагалі є
дуже рідкою патологією.
За період 2004-2010 рр. в дитячій ЛОРклініці НМАПО імені П.Л. Шупика нами було
проліковано 37 дітей, у віці від 1 до 12 місяців
з різними новоутвореннями ЛОР-органів. Для
встановлення діагнозу використовували загальноклінічні методи обстеження ЛОР-органів,
за показанням рентгенографію, спіральну
комп'ютерну
томографію,
магнітно-резонансну томографію, пункційну біо-
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псію, біопсію, гістологічне дослідження видалених тканин.
Папіломатоз гортані було виявлено у 11,
кісти глотки та гортані у 7, кавернозну гемангіому глотки та гортані у 6, гемангіому гортані у
5, гемангіому зовнішнього носа у 2, тератому
носової частини глотки у 1, ембріональну закладку зубів у парафарингеальному просторі, яка
симулювала пухлину у 1, фіброму вушної раковини у 1, тератому зовнішнього та середнього
вуха у 1, гемангіому білявушної ділянки у 1
хворого, еозинофільну гранульому верхньощелепної пазухи у 1 хворого.
У однієї дитини, яка поступила в клініку з
підозрою на стороннє тіло гортані, після видалення
пухлини при гістологічному дослідженні було виявлено ангіоперицитому. Через 3 місяці мав місце
рецидив пухлини. При повторному її видаленні
результат гістологічного дослідження – саркома.
Дитина отримала повний курс променевої та хіміотерапії. Впродовж 3 років рецидиву пухлини немає,
функція гортані збережена в повному обсязі.
У 36 з 37 пацієнтів з доброякісними новоутвореннями проведено хірургічне лікування з
позитивним ефектом. Дітям з папіломатозом
гортані проводились повторні оперативні втручання з приводу рецидиву пухлини. П'ятеро з
них продовжують періодично лікуватись і по
теперішній час, у 6 рецидиви папіломатозу гортані припинились.
У 1 дитини з кавернозною гемангіомою
гортанної частини глотки та гортані, яка неухи-

льно прогресувала та перекривала дихальні
шляхи, було проведено операцію нижня трахеостомія з наступним променевим лікуванням.
Позитивний ефект було отримано після 3 сеансів променевої терапії.
Дитині з пухлиною верхньощелепної пазухи проведено гаймороетмоїдотомію з наступною верифікацією видалених тканин імуногістохімічним методом. Діагностовано еозинофільну гранульому, гематологом призначене хіміотерапевтичне лікування.
Дітям з гемангіомою зовнішнього носа
проведено протирецидивне лікування у вигляді
внутрішньопухлинних ін'єкцій діпроспану на
курс 2-3 ін'єкції 1 раз на місяць – ріст пухлини
припинився.
Дитині з гемангіомою білявушної ділянки
проведено курс преднізолонотерапії в дозі 3
мг/кг/добу впродовж 1 місяця з подальшим поступовим зниженням дози – ріст пухлини припинився.
Для профілактики кровотеч під час видалення пухлин останні 2 роки в клініці використовували біполярний електроскальпель власної
конструкції, біполярний електрораспатор, а в
якості джерела високочастотного струму – біполярний коагулятор ЕК–300М1.
Таким чином, діагностика та лікування
пухлин ЛОР-органів у дітей першого року життя мають певні труднощі, тому тактика лікування повинна вирішуватись індивідуально в кожному випадку.

© А.Л. Косаковський, О.Ю. Бредун, В.В. Синяченко, І.А. Косаківська, 2010

І.Д.КОСТИШИН, В.Р.РОМАНЧУК, А.В.АНДРІЇВ,О.Р.ТУМАНОВА, В.В.БОЙКО,
А.Я.ЛОЗИНСЬКИЙ, М.П.КУЗЬ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ПОЛІПЛАТИЛЕН В ЛІКУВАННІ РАКУ ГОРТАНОГЛОТКИ
Головною метою сучасних досліджень
стає підвищення ефективності лікування місцево-розповсюдженої ракової хвороби органів дихання і травлення за допомогою хіміотерапії.
Суттєвим обмежуючим фактором хіміотерапії є
токсичність цитостатичних препаратів. Оригінальний вітчизняний препарат поліплатилен
являється транспортною формою цисплатину
(найбільш ефективний при плоскоклітинному
раку) і характеризується достатньо високим рівнем та широким спектром протипухлинної активності при низькій токсичності.
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Мета – вивчити ефективність і переносимість поліплатилену у хворих раком гортаноглотки.
Матеріал і методи. В умовах спеціалізованого онкологічного відділення ООД “пухлин
голови і шиї” проведено лікування 11 хворим
раком гортаноглотки поліплатиленом у режимі
монохіміотерапії, яка проводилась одночасно з
променевою терапією хворим III-IV стадією захворювання. Хворі даної групи не підлягали
хірургічному лікуванню. Діагноз підтверджений
морфологічно (8 хворих – плоскоклітинний ороЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

говіваючий і 3 – неороговіваючий рак). Вік хворих від 40 до 70 років. Схема лікування включала курс поліплатилену у вигляді трьох (7 хворих) і шести (4 хворих) внутрішньовенних крапельних інфузій, інтервалом 3-4 дні, які складалися з одноразової дози препарату 250 мг/м2 та
фракційного опромінення за розщепленим курсом ДГТ РВД – 2 Гр, СВД – 60-64 Гр.
Результати. Застосування поліплатилену в
комплексі з опроміненням дозволило досягти
об’єктивного ефекту лікування у всіх хворих: ре-

гресії пухлини на 60-80% були зафіксовані у 8-ми
хворих (73%), на 40-50% - у 3-х (27%) хворих. Побічні ефекти були незначними або помірного ступеню вираженості, які проявлялися короткочасною
нудотою і слабовираженими явищами епітеліїту.
Висновки.
Введення поліплатилену в практику лікування хворих занедбаними стадіями раку гортаноглотки дало можливість проводити без виражених ускладнень повноцінні курси опромінення і підвищити ефективність лікування.

© І.Д.Костишин, В.Р.Романчук, А.В.Андріїв,О.Р.Туманова, В.В.Бойко, А.Я.Лозинський, М.П.Кузь, 2010

В.В. КРИВША, І.І. ГОРІШНІЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХГСО,
ЯКИМ ВИКОНАНА ЗАГАЛЬНОПОРОЖНИННА ОПЕРАЦІЯ
Загальнопорожнинна операція у певному
відсотку випадків призводить до утворення
великої порожнини, процес епідермізації якої є
досить тривалий і не завжди повний. Збереження контурів трепанаційної порожнини з
подальшою її епідермізацією можливе за умови
формування на кістковій поверхні тонкого шару грануляцій, на які буде наростати епідерміс.
При надмірному рості грануляційної тканини
утворюються нерівності, підвищення і тяжі. Це
утруднює наростання епідермісу і сприяє утворенню закритих порожнин з продовженням
запального процесу. Результатом цього є, так
звана, «хвороба післяопераційної порожнини».
Профілактика «хвороби післяопераційної
порожнини» залежить в значній мірі не тільки
від технічно правильно виконаної загальнопорожнинної операції, але й від правильного ведення післяопераційної порожнини. Головним
завданням післяопераційного лікування хворих,
яким проведена загальнопорожнинна операція
на вусі з приводу ХГСО, є боротьба з надмірним
розростанням грануляцій та прискорення епідермізації післяопераційної порожнини.
В отоларингологічній клініці НМАПО
імені П.Л. Шупика (зав. кафедри проф. Абизов
Р.А.) при лікуванні хворих на ХГСО після загальнопорожнинної операції на вусі використовується тампонний метод ведення післяопераційної
порожнини. Проводиться помірно туга тампонада порожнини марлевим тампоном, просякнутим
мазевими компонентами («Гіоксизон», «Тридерм», «Левомеколь» та інші). При необхідності
до них додається порошок йодоформу, який застосовується в якості антисептика та як додатко© В.В. Кривша, І.І. Горішній, 2010
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

вий подразник у випадках, коли спостерігається
недостатній ріст грануляцій. Для посилення в
порожнині репаративних процесів також використовуються тампони з метилурациловою маззю
та маззю каланхоє. При надмірному рості грануляцій проводиться їх припікання (каустика). Для
каустики грануляцій ми використовуємо препарат «Солковагін» (виробник «АйСіЕн Світселенд
АГ, Швейцарія). Це кислотовмісний розчин,
більш відомий в гінекології як препарат для лікування доброякісних уражень шийки матки. В
своєму складі він містить концентровану азотну,
щавелеву і оцтову кислоти та нітрат цинку. Препаратом просочують шматочок вати, зафіксований на вушному зондику і змащують грануляції.
Кислоти та нітрат цинку, що входять до складу
препарата, викликають швидку девіталізацію та
фіксацію грануляційної тканини. Процес фіксації
займає всього декілька хвилин і супроводжується
блідо-жовтуватим або сірим забарвленням обробленої зони. Некротизована тканина являє собою
захисний шар, під яким в подальшому утворюється епітелій.
Достатнім є одноразове змащування грануляцій «Солковагіном». При необхідності процедуру повторюють через 4 – 6 днів. Багатошаровий плоский епітелій достатньо стійкий до дії
препарату і практично не зазнає змін. Системної
дії препарату не відмічається.
Застосовуючи «Солковагін» в післяопераційному лікуванні хворих, яким проведена загальнопорожнинна операція з приводу ХГСО,
вдається усунути надмірні грануляції в післяопераційній порожнині і досягнути швидкої епідермізації цих ділянок.
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М.Б. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ВІБРОЦИЛ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ РИНОСИНУЇТІВ
Основною патогенетичною ланкою у виникненні запальних процесів навколоносових
пазух вважається порушення вентиляції і застій
патологічного ексудату в них внаслідок значного набряку слизової оболонки Набряк може бути
наслідком запалення, вірусного або ж бактерійного, а також алергічної реакції на респіраторні
алергени. Механізмом прогресування риносинуїтів є дизбаланс між кількістю, реологічними
особливостями секрету келихоподібних клітин
та серозно-слизових залоз і його евакуацією клітинами миготливого епітелію слизової оболонки
пазух. Підвищення в’язкості і адгезивності патологічно зміненого секрету паралізує роботу
війок миготливого епітелію, викликаючи застій
ексудату.
На основі вищесказаного стає зрозумілою необхідність застосування на найраніших
етапах запального процесу в порожнині носа
місцевих протизапальних засобів і топічних деконгестантів.
Все це свідчить про важливість місцевої
медикаментозної терапії слизової оболонки порожнини носа, як з позицій поліпшення якості
життя хворого, так і з точки зору запобігання
подальшому розвитку хронічних процесів в області навколоносових пазух і середнього вуха.
Перевагами місцевої медикаментозної терапії в ринології є:
- безпосередній контакт препарату із слизовою оболонкою носа і носоглотки;
- можливість створити локально високу
концентрацію засобу в тканинах при малій загальній дозі препарату;
- мінімальна системна дія або її відсутність;
- простота і доступність методів введення
(інстилляції, спрей, аерозолі, аплікації, змазування).
Не дивлячись на різницю патогенетичних
механізмів запальних процесів, спільною для
всіх них є симптоматична терапія назальними
деконгестантами. Назальні деконгестанти швидко і ефективно ліквідовують симптоми закладеності носа і ринореї.

Необхідно відзначити, що основною проблемою вживання місцевих судинозвужувальних засобів є висушування слизової оболонки
носа. Ця побічна дія часто є причиною розвитку
бактерійного процесу в навколоносових пазухах. Тому перспективним є використання засобів, які поряд з речовиною, що діє, містять зволожуючі компоненти.
Зволожуючі компоненти сприяють більш
рівномірному розподілу судинозвужувального
інгредієнта на поверхні слизової оболонки носа
і, отже, тривалішому лікувальному ефекту.
Топічним деконгестантом, що повністю
відповідає перерахованим вимогам, є Віброцил.
Володіючи м'яким вазоконстрікторним ефектом
за рахунок аффінітету до α1-адренорецепторів,
Віброцил не викликає зменшення кровотоку в
слизовій оболонці порожнини носа і навколоносових пазух і, отже, у меншій мірі порушує її
функції.
Віброцил зменшує виділення з носа і
сприяє очищенню носових ходів. При цьому
Віброцил задовольняє основним вимогам фізіологічного лікування слизової оболонки носа –
завдяки природному рівню ph, зіставному з ph
слизової оболонки носа, і ізотонічності (300
m0sm) він не порушує функцію війчастого епітелію слизової оболонки.
Препарат Віброцил випускається у вигляді крапель, гелю і спрея. Віброцил належить до
комбінованих препаратів, до складу якого входять фенілефрін, який вибірково стимулює α1адренорецептори судинної стінки, кавернозних
тіл і слизових залоз, і малеат, який блокує Н-1
рецептори гістаміну гістамінореактивних структур слизової оболонки носа. Завдяки наявності
двох компонентів реалізуються судиннозвужувальний, протинабряковий і протиалергічний
ефекти.
Таким чином, препарат Віброцил сприяє
підвищенню клінічного ефекту комплексної терапії риносинуїтів і дозволяє поліпшити якість
життя пацієнта.

© М.Б. Крук, 2010
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М.Б.КРУК, В. Ю. ГАЄВСЬКИЙ, А. Ю. ГАЄВСЬКИЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПЕРСИСТЕНЦІЇ ВІРУСУ ЕПШТЕЙНА-БАР ТА IGEЗАЛЕЖНОЇ АЛЕРГІЇ В ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ ТА
ХРОНІЧНИЙ АЛЕРГІЧНИЙ РИНОСИНУСИТ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ТА СТАТІ
Питання атопічних процесів при вивченні
хронічного поліпозного риносинуситу (ХПРС)
залишається відкритим. Є дані про участь специфічної алергії до ряду алергенів, зокрема, з
вмістом ацетилсаліцилової кислоти . Останнім
часом все більшу роль відводять вірусу Епштейна-Барр, як тригерному фактору у можливому запуску поліпозу, але ймовірніше в рецидивах поліпозного процесу після хірургічного
втручання.
Мета роботи: оцінити участь вірусу Епштейна-Барр та IgE-залежних алергічних процесів
у розвитку та реактивації хронічного поліпозного ринусинуситу.
Методи дослідження: Клінічні; Загальнолабораторні; Імунологічні; Нами було проведено оцінку рівня IgE у хворих на поліпоз та реплікація ЕБВ в зішкрябах з носу та синтез специфічних капсидних антитіл до ЕБВ класу IgG.
Результати роботи: Вивчено анамнестично-клінічні особливості 34-ти хворих на ХПРС

віком 18-65 років, в тому числі 14 жінок та 20
чоловіків, хворих на ХАРС – 20 пацієнтів: 7 жінок і 13 мужчин, у віці від 16 до 60, що перебували на стаціонарному лікуванні в відділенні
оториноларингології Львівської обласної клінічної лікарні за період 2008-2010рр. Практично
здорові обстежені – 20 осіб відповідного віку та
статі.
Таким чином у хворих на ХПРС встановлено більш інтенсивний синтез загального IgE,
частіше виявлялись позитивні ДНК до ЕБВ. У
чоловіків з ХПРС рівень IgE та виявлення ДНК
ЕБВ був вищий, у жінок ДНК до ЕБВ був позитивний в порівнянні з хворими на ХАРС.
Висновки Факторами ризику рецидивів
постопераційних поліпів є хронічна персистенція з реактивацією ЕБВ інфекції в слизовій носа
з наростанням рівня загального IgE, що вимагає
передопераційної підготовки (обстеження на
ЕБВ) та післяопераційної профілактики рецидивів поліпів.

© М.Б.Крук, В. Ю. Гаєвський, А. Ю. Гаєвський, 2010

М.Б.КРУК, М.М.КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЛУХОВОЇ ТРУБИ
ПРИ ХРОНІЧНОМУ СЕРЕДНЬОМУ АТЕЛЕКТАТИЧНОМУ ОТИТІ
Патологія середнього вуха займає одне з
перших місць серед хвороб ЛОР-органів. Кількість хворих на хронічні не гнійні отити, секреторний, ателектатичний отити за статистичними
даними продовжує зростати, як в Україні, так і в
цілому світі. У виникненні патологічних станів
у середньому вусі відіграє значення: бактерійна,
вірусна та грибкова інфекція, порушення функціонального стану слухової труби, стану слизової оболонки порожнини середнього вуха, носа
та при носових пазух, її захисні властивості, а
також площа пневматичних комірок системи
сосковидного паростка. Роль слухової труби є
ключовою при багатьох процесах в середньому
вусі. Відомі три основні функції слухової труби
– дренажна, вентиляційна та захисна. В їх порушенні відіграють роль багато факторів як
вроджених так і набутих. Ці функції досить
складно визначати навіть при наявності сучасЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ного діагностичного обладнання. З вдосконаленням методів дослідження з’являються нові
можливості у вивченні її патології. Порушення
функціонування слухової труби класифікують
по різному. Згідно Ч. Блувштайна розрізняють
порушення розкриття та закриття слухової труби. До порушень розкриття відносять як обтураційні так і динамічні фактори. У більшості
випадків оптичне дослідження вічка слухової
труби у поєднанні з комп`ютерною томографією
середнього вуха та імпедансною тимпанометріїєю в динаміці, дозволяє оцінити стан дисфункції.
Під спостереженням були хворі на ателектатичний отит, яким проводилось дослідження
слухової труби за допомогою оптики Шторц з
імпедансною тимпанометрією в динаміці. Виявлено різну ступінь тубарної дисфункції. На
комп’ютерній томографії виявляли безсимптом-
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ний риносинусит. При огляді вічка виявлялись
катаральні зміни.
Висновки. При хронічному ателектатичному отиті виявлено тубарну дисфункцію різно-

го ступеню, а також параназальний катаральний
синусит. Стан параназальних пазух впливає на
функцію слухової труби.

© М.Б.Крук, М.М.Крук, 2010

М.Б. КРУК, В.В.ОЛАШИН, І.М.ЧУШАК, П.П.РАДОВЕНЧИК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА МЕДИКАМЕНТОЗНА ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТІВ ДО
ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕНДОСКОПІЧНОЇ РИНОСИНУСОХІРУРГІЇ
На сучасному етапі розвитку медицини
функціональна ендоскопічна риносинусохірургія є одним з найкращих методів хірургічного
лікування захворювань носа та приносових пазух. Вона дає можливість виправити вроджені
або набуті, післятравматичні анатомічні внутріносові дефекти з мінімальним пошкодженням
навколишніх структур носа, що приводить до
усунення причини хвороби і до швидкого одужання після операції. Важливий вплив на перебіг самого оперативного втручання та післяопераційного періоду має передопераційна підготовка пацієнтів, яка включає в себе: загальносоматичну, психологічну та медикаментозну. В даній
роботі ми зупинимося на нашому досвіді медикаментозної підготовки.
Мета роботи: удосконалити методи медикаментозної підготовки пацієнтів до використання функціональної ендоскопічної риносинусохірургії.
За 2008-2009 рр. нами обстежено і вивчено результати ендоскопічних операцій у 562
хворих. З них аденотомія – 18, полісинусополіпотомія – 106 (9 нейтрофільних), септопластика
– 216, ендоназальні гайморотомії – 24, мікрогайморотомії – 13, видалення пухлин носа і пазух – 4, ринопластика – 13, корекція носових
раковин – 164, видалення синус-міцетоми – 4.
Було використано ендоскопічне та мікрохірургічне забезпечення: 0°, 30° і 45° 4 мм ендоскопи, монітор 19 JVC, відеокамера Telekam
DX, освітлювач Halogen 250 Twin, ендовідеокомплекс STORZ, шейверная система з прямими
та кутовими фрезами STORZ, набори мікрохірургічних інструментів для носа та ПП.
Для оцінки ефективності медикаментозної підготовки ми відібрали 120 пацієнтів з па-

тологією носової переділки і провели розподіл
на 3 групи. До 1-ї групи було включено 40 пацієнтів, які перед операцією отримали премедикацію по класичній схемі. 2-а група – 40 пацієнтів
окрім премедикації за тиждень до оперативного
втручання проводила промивання порожнини
носа 5 разів на добу фізіологічним розчином
(фізіодоза, салін) та спреями морської води (
АкваМаріс, Хюмер, Марімер). 3-я група окрім
премедикації за тиждень до оперативного втручання проводила промивання порожнини носа
носа 5 разів на добу фізіологічним розчином
(фізіодоза, салін) та спреями морської води (
АкваМаріс, Хюмер, Марімер), приймала препарат серратіопептидази по 1 таблетці 3 рази на
день протягом 1-го тижня до операції та на ніч
топічні кортикостероїди (Аваміс, Назонекс)
протягом 7 днів.
Результати: оцінка результатів проводилась за такими параметрами: риноскопічна картина (стан слизової) безпосередньо перед оперативним втручанням, складність проведення операції (кровотеча, реакція слизової носа на подразнення у вигляді набряку, ранній післяопераційний набряк). В 2-й та 3-й групі стан слизової перед операцією був задовільний. Проведення операції в 1-й групі ускладнювалось помірними кровотечами, набряком слизової. Найменш виражені кровотечі та набряк слизової
були у пацієнтів 3-ї групи. Також у 3-й групі був
мало виражений ранній післяопераційний набряк.
Висновки: застосування як системної так
і локальної терапії перед функціональною ендоскопічною риносинусохірургією покращує проведення самого оперативного втручання та попереджує можливі післяопераційні ускладнення.

© М.Б. Крук, В.В.Олашин, І.М.Чушак, П.П.Радовенчик, 2010
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М.Б. КРУК, В.В.ОЛАШИН, І.М.ЧУШАК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАННЬОГО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО
ПЕРІОДУ ПІСЛЯ РИНОСЕПТОПЛАСТИК
Риносептопластика – операція, яка включає в себе два етапи: функціональний та естетичний. Мета функціонального етапу – усунути
всі внутріносові дафекти та аномалії, які приводять до порушення носового дихання і є причиною різної ЛОР-патології. Функціональний етап
включає в себе втручання майже на всіх внутріносових структурах. Мета естетичногого етапу –
відновити вроджену або набуту деформацію
скелету носа та забезпечити стабільність результату. Під час оперативного втручання ці два
етапи виконуються одночасно, так як вони тісно
взаємозв’язані. Тривалість риносептопластики
залежить від багатьох факторів (первинна чи
вторинна, степінь вираженості дефектів та деформацій і т.д.) і коливається від 1-ї до 4-х годин. Результати такого оперативного втручання
залежать від фаховості виконання, деяких індивідуальних особливостей організму пацієнта, та
ведення післяопераційного періоду.
Мета роботи: удосконалити методи медикаментозного ведення пацієнтів після риносептопластик.
За 2008-2010 рр. нами було проведено 93
риносептопластики. Для спостереження ми відібрали 68 риносептопластик, які включали в себе
повний об’єм оперативного втручання, і були
подібні по складності. Було використано ендоскопічне та мікрохірургічне забезпечення. Після
операцій всім пацієнтам проводилось встановлення внутріносових стентів з повітроводами та
тампонада тампонами «Merocel». Це дозволяло
не травмувати слизову оболонку носа, попередити післяопераційні ускладнення та покращити
комфорт пацієнта.
68 пацієнтів були розділені на 2 групи. 1-а
контрольна группа – 23 пацієнти, які в після-

операційному періоді місцево отримували судинозвужуючі спреї (Отривін, Ксило-Мефа, Назол) по 1 дозі 3 рази на день 5 днів, промивання
носа спреями морської води (АкваМаріс, Хюмер, Марімер) по 1 дозі 5 разів на день, знеболюючі та загальну антибіотикотерапію протягом
3-х днів.
2-а основна группа – 45 пацієнти, в післяопераційному періоді місцево отримували судинозвужуючі спреї (Отривін, Ксило-Мефа, Назол) по 1 дозі 3 рази на день 5 днів, промивання
носа спреєм «АкваМаріс плюс» 5 разів на день 7
днів з послідуючим переходом на спреї морської
води (АкваМаріс, Хюмер, Марімер) по 1 дозі 5
разів на день 2 тижні, загальну антибіотикотерапію протягом 3-х днів, знеболюючі та препарат серратіопептидаза (Серрата) по 1 табл. 3
рази в день протягом 7 днів.
Результати: післяопераційний стан пацієнтів оцінювався за такими параметрами: носове
дихання, біль в області оперативного втручання,
риноскопічна картина. В основній групі носове
дихання відновлювалось на 4-5 день у порівнянні з контрольною, де дихання відновлювалось на 6-7 день. Біль в області оперативного
втручання повністю зникала в основній групі на
2-3 день, а в контрольній групі на 5-6 день. Нормальна стабільна риноскопічна картина спостерігалась у пацієнтів основної групи на 14-16
день, у пацієнтів контрольної групи на 18-20
день.
Висновки: таким чином використання
комплексного медикаментозного підходу в ранньому післяопераційному періоді дає можливість швидшого одужання пацієнтів, зменшення
та профілактики післяопераційних ускладнень і
є доцільним для використання.

© М.Б. Крук, В.В.Олашин, І.М.Чушак, 2010

А.А. ЛАЙКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЗАПАЛЕННЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ
В ЛОР-клініці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» за 2008-2010
роки обстежено 80 дітей віком від 2 до 16 років
(хлопчиків 48, дівчаток 32) хворих на запалення
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

слухової труби. Стандартне консервативне лікування дітей хворих на запалення слухової труби
включало: назальні деконгестанти – впродовж
3-5 днів; промивання носових ходів фізіологіч-
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ним розчином 2р/день; пневмовібромасаж барабанних перетинок 7-10 процедур по 5 хв.; продувания за Політцером слухових труб 7-10 процедур до 10 продувань.
У комплексному лікуванні дітей хворих
на запалення слухової труби, поряд із стандартою терапією, використовувався місцево тіотріазолін та мірамістин.
Імунологічні дослідження були проведені в
порівняльному плані між групами пацієнтів, які
отримували на фоні стандартної терапії додатково
тіотріазолін у вигляді крапель у ніс та ендоназальні інгаляції розчину мірамістину. Дослідження
були проведені згідно тих параметрів імунітету,
які були використані при оцінці стану місцевого та
системного гуморального імунітету до початку
проведення лікувальних заходів.
За результатами проведених досліджень
виявлено, що в секреті глоткового отвору слухової труби пацієнтів із запаленням слухової
труби при використанні додаткових імуномодуляторів (Т+М) відбувалося збільшення рівня
секреторного імуноглобуліну А (1,45 г/л) практично до рівня норми (1,6 г/л). В інших групах,

де поряд зі стандартним (традиційним) лікуванням застосовували тільки краплі тіотріазоліну
або мірамістину, можна було констатувати лише
тенденцію до збільшення концентрації sIgA.
Особливо рельєфними ці відмінності спостерігались при визначенні цього білка (імуноглобуліну) у ротоглотковому секреті хворих всіх обстежених груп.
При комбінованому використанні тіотріазоліну з мірамістином концентрація sIgA у РГС
хворих після проведеного лікування (1,3 г/л)
перевищувала контрольні цифри у практично
здорових дітей (1,2 г/л). Кількість прозапального імуноглобуліну G у РГС дітей при лікуванні
при всіх варіантах терапії достовірно знизилася
до рівня практично здорових дітей.
Вивчення вмісту прозапальних цитокінів
в СГОСТ і РГС при різних схемах лікування
показало позитивну і достовірну динаміку зниження цих пептидів в СГОСТ і РГС дітей хворих на запалення слухової труби. При цьому
слід підкреслити, що найбільш значущі результати були відзначені в першій групі (спільне
застосування тіотріазоліну та мірамістину).

© А.А. Лайко, О.Ф. Мельников, Ю.В. Гавриленко, 2010

А.А. ЛАЙКО, В.В. СИНЯЧЕНКО, О.Ю. БРЕДУН, В.В. СЕГАЛ, Л.А.ШУХ,
Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРИНЦИПИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В ДИТЯЧІЙ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
Антибіотикотерапія належить до фармакотерапії при хворобах ЛОР-органів у дитячому
віці. Наші багаторічні клінічні спостереження
свідчать про те, що у 90% випадків при захворюваннях ЛОР-органів слід призначати антибіотики per os, а також в післяопераційному періоді
при більшості хірургічних втручань на ЛОРорганах та шиї. Слід підкреслити, що після аденоектомії, тонзилотомії, тонзилектомії антибіотики доцільно призначати місцево. Класичним
прикладом топічного антибактеріального засобу
з широким спектром протимікробної дії є препарат «Біопарокс», який спричиняє антибактеріальну дію майже на всі мікроорганізми верхніх
дихальних шляхів. Крім того, «Біопарокс» має
протизапальну дію, він гальмує продукцію супероксидних аніонів, екскурсію адгезивних молекул при збереженні фагоцитарної функції макрофагів. «Біопарокс» застосовують з 2,5річного віку.
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Парентеральне призначення антибіотиків
проводиться при наявності внутрішньочерепних
та внутрішньоорбітальних ускладнень, причому
в останні роки перевага надається внутрішньовенному введенню антибіотиків.
Зважаючи на те, що часто причиною гострих хвороб ЛОР-органів є бета-гемолітичний
стрептокок групи А, який нині називають піогенним стрептококом, та гемофільна паличка,
вибір стартової антибіотикотерапії обумовлений
призначенням амінопеніцилінів та цефалоспоринів першого покоління, які ефективні при
грампозитивній коковій мікрофлорі. Препаратом вибору є цефалексин (лексин) у формі суспензії. При алергії до бета-лактамаз доцільно
призначати макроліди, зокрема азитроміцин
(зомакс, азимед, азивок, сумамед), кліндоміцин.
При загостренні хронічної патології ЛОРорганів антибіотики призначають згідно з антибіотикограмою. При грампозитивній мікрофлорі
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

необхідно призначати парентерально беталактами, при грамнегативній – цефалоспорини ІІІ
покоління, при атиповій мікрофлорі – макролідні
антибіотики, зокрема азитроміцин (зомакс, азимед, азивок, сумамед), кларитроміцин. Слід зазначити, що препарат сумамед має моделюючий
вплив на процеси фагоцитозу, хемотаксис і апоптоз нейтрофілів, підсилює продукцію протизапальних цитокінів. Сумамед можна вводити внутрішньовенно, що створює більш високу концентрацію в осередку запалення протягом 6 діб.
При наявності запального процесу, викликаного піогенним стрептококом, який часто
є етіологічним чинником патології лімфаденоїдного кільця глотки, синуїтів, антибіотики призначають протягом 10 діб в комплексному лікуванні, що є засобом профілактики хронізації
запального процесу, а також можливого розвитку місцевих і загальних ускладнень, наприклад
ревматизму, гострого гломерулонефриту, тощо.
Призначають амінопеніциліни, а при наявності
алергічних реакцій на бета-лактами – макроліди
і лінкозаміди.
Мета лікування – ерадикація піогенного
стрептокока. Проте, це не завжди вдається. Основними причинами невдачі є: толерантність
стрептококів до пеніциліну, властивість стрептококів проникати в епітеліальні клітини (внутрішньоклітинна локалізація підтверджується
результатами електронної мікроскопії), утворення бактеріальних біоплівок, повторне зараження стрептококами від хворих та ін.

Застосування антибіотиків у хворих на
гострий середній отит залежить від віку дитини
та активності запального процесу в порожнинах
середнього вуха. Дітям до двохрічного віку призначають антибіотики навіть при підозрі на гострий середній отит. Проте, при сумнівному діагнозі можна проводити спостереження за дитиною протягом 48-72 годин. При тяжкому перебігу гострого середнього отиту, а також у новонароджених антибіотики призначають парентерально. В останні роки призначають внутрішньовенно цефтриаксон або сульбактомокс. Цефодокс застосовують у схемі ступінчатої терапії
після парентерального введення цефтриаксона.
Лікування гострого середнього отиту 2-ї
фази необхідно розпочинати з міринготомії у
нашій модифікації. Від призначення антибіотиків слід утриматися на 1-2 дні якщо дозволяє
загальний стан організму. Барабанна перетинка
після міринготомії загоюється ліпше, ніж у разі
спонтанної перфорації. У 4-й фазі захворювання
призначати антибіотики недоцільно. У цій фазі
широко застосовують фізіотерапевтичні процедури: вушний електрофорез, носо-вушний електрофорез, ультрафонофорез з антибіотиками та
іншими ліками.
Таким чином, використання системних
та/або топічних антибактеріальних препаратів є
дієвим фармакологічним засобом для лікування
патології ЛОР органів в дитячому віці, що суттєво підвищує ефективність терапії та сприяє зниженню загальної педіатричної захворюваності.

© А.А. Лайко, В.В. Синяченко, О.Ю. Бредун, В.В. Сегал, Л.А.Шух, Н.Ю. Павловська, 2010

С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ІМУНОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГНІЙНИЙ СИНУЇТ
Зниження імунологічного захисту відіграє
вирішальну роль в хронізації запального процесу. Виражені порушення імунної відповіді організму спостерігаються при хронічних запальних
процесах навколоносових пазух (ННП).
У 126 дітей, хворих на гнійний синуїт,
проведене дослідження показників системи імунітету. Критерієм включення в дослідження були: поступлення на стаціонарне лікування з
приводу дебюту гострого гнійного запального
процесу ННП. За результатами спостереження
за вихідною когортою всі діти були поділені на
дві групи: перша група (73 дитини), у яких протягом перших 6 місяців спостереження рецидиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ву запального процесу ННП не виявлено; а також друга група (53 дітей), у яких зафіксовано
рецидив ГС протягом періоду спостереження. За
віковим та статевим критеріями групи порівняння були зіставимі (χ2=0,767; р<0,001). Для
визначення інформативності змін показників
системи імунітету як можливих прогностичних
факторів розвитку хронічного синуїту у дитини
була визначена ступінь імунологічних розладів
кожного показника і коефіцієнт діагностичної
цінності. Ідентифікація досліджуваного показника як маркера ризику оцінювалася методами
клінічної епідеміології за результатами обчислення відношення шансів.
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Результати проведеного дослідження дозволили встановити, що найбільші зміни у дітей,
в яких протягом періоду спостереження мало
місце формування ХС, були виявлені в клітинній імунній відповіді. З чотирьох досліджуваних
показників клітинної ланки імунітету три (рівень TCD3+ і TCD4+ лімфоцитів, ІРІ) свідчили
про імунну недостатність ІІ ступеню.
З показників гуморальної ланки імунітету
у дітей другої групи ІІ ступінь імунних розладів
встановлений для рівнів BCD20+ лімфоцитів, ЦІК
з направленням в бік активації їх продукції. Характерною виявилася імунна недостатність ІІ
ступеню щодо продукції імуноглобуліну М.
Найбільший ступінь імунної недостатності (ІІІ)
виявився характерним для сироваткового рівня
імуноглобуліну А.
Для дітей другої групи виявилося характерним зниження фагоцитарного числа, яке відповідало ІІ ступені імунної недостатності, в той
час як значення інших показників факторів та
механізмів неспецифічної резистентності орга-

нізму можна було трактувати як варіант
норми.
Аналіз показників системи імунітету, а
також механізмів і факторів неспецифічної резистентності організму дозволив встановити, що
діти, у яких при імунологічному обстеженні виявляється дефіцит TCD3+ і TCD4+ лімфоцитів,
зменшення імуно-регуляторного індексу, зростання BCD20+ лімфоцитів та ЦІК, зменшення
концентрації імуноглобулінів М і А, зниження
фагоцитарного числа мають підвищений ризик
розвитку хронічного синуїту.
Формулою розладів імунної системи у дітей з хронічним синуїтом є (ЦІК)2+( TCD4+)2- (
TCD3+)2.
Ризик хронізації синуїту у дитини збільшується в 2-3 рази при наявності імунних порушень ІІ і більше ступенів, що проявляються
зменшенням
імуно-регуляторного
індексу
(IOR=3,96), зростанням рівня циркулюючих
імунних комплексів (IOR=3,03) та зменшенням
фагоцитарної активності (IOR=2,17).

© С.А. Левицька, 2010

В.А. ЛЕВЧУК, І.Я. ВІВЧАР, А.І. ГАВУРА, М.М. МОГИТИЧ, М.М. ЯНЮК
(КРЕМЕНЕЦЬ, КОПИЧИНЦІ, ТЕРНОПІЛЬ, БЕРЕЖАНИ; УКРАЇНА)
МІРАМІСТИН В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУЇТУ
Проблема лікування гострого гнійного
верхньощелепового синуїту є актуальною в сучасній оториноларингології і стоматології. Це
зумовлено такими факторами як зниження реактивності організму, зростання кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшення частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень
(Г.С. Протасевич і співавт., 2008). Якість консервативного лікування визначається, в першу
чергу, вибором препарату для місцевої дії на
слизову оболонку верхньощелепової пазухи і
схемою його застосування.
Ми застосували 0,01% розчин мірамістину в комплексному лікуванні гострого гнійного
верхньощелепового синуїту. У верхньощелепову пазуху мірамістин вводили при пункції голкою Куликовського. Введення препарату припинялось по досягненню ремісії.
Мірамістин – новий вітчизняний поверхнево-активний антисептик, що володіє імуноад‘ювантною дією, яка обумовлюється впливом
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на мембрани імунокомпетентних клітин (М.А.
Завалий, А.Г. Балабанцев, 1998). На відміну від
звичайних антисептиків (хлоргексидину, фурациліну, перекису водню, препаратів йоду) мірамістин ефективно діє не лише на бактерії, а й
проти грибів та вірусів.
Під нашим спостереженням знаходилось
44 хворих на гострий гнійний верхньощелеповий синуїт віком від 19 до 49 років. Пацієнти
були розподілені на дві групи: основну (29 осіб),
в верхньощелепову пазуху яких вводили 0,01%
розчин мірамістину, та контрольну (15), котрим
в верхньощелепову пазуху вводили 0,02% розчин хлоргексидина біглюконата.
Критеріями оцінки ефективності лікування
була суб‘єктивна оцінка терапії хворими (вплив
на секрецію з носа, вплив на носове дихання,
вплив на головний біль, відчуття більш легкого
перебігу захворювання, відчуття більш швидкого
одужання), риноскопічна картина (відсутність
виділень в середньому носовому ході, колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

нини носа), дані про стан верхньощелепової пазухи (об‘єм пазухи, відсутність виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування відзначено
більш інтенсивний регрес симптомів запалення
серед пацієнтів основної групи.
Так, 91% хворих, у яких в верхньощелепову пазуху вводився мірамістин, вказували на
зникнення, 9% - на зменшення секреції з носа,
90% - на зникнення головного болю, 75% - на
відчуття більш легкого перебігу захворювання,
56% - на відчуття більш швидкого одужання (на
5-й день лікування); в контрольній групі ці показники були значно нижчими і відмічались через 9-10 днів від початку лікування.
Риноскопічна картина нормалізувалась на
5-й день лікування у 85% пацієнтів основної
групи. Слизова оболонка носа у них мала рожевий колір, була нормальної вологості, нормаль-

ної консистенції, без виділень, прохідність носа
виявилась нормальною; у осіб контрольної групи риноскопічна картина нормалізувалась на 910-й день лікування в 78 % випадків.
Стан верхньощелепової пазухи (збільшення об‘єму пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі) покращився на 5-й день лікування
у 84% 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% розчину мірамістину в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепового синуїту підвищило ефективність терапії хворих з даною
патологією, дозволило добитись скорочення
терміну лікування. Виявлена його перевага в
порівнянні з 0,02% розчином хлоргексидина
біглюконата.

© В.А. Левчук, І.Я. Вівчар, А.І. Гавура, М.М. Могитич, М.М. Янюк, 2010

В.А. ЛЕВЧУК, Н.П. КОВАЛИК, А.І. ГАВУРА, Д.М. МОГИТИЧ
(КРЕМЕНЕЦЬ, ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЗНЕБОЛЕННЯ ЛІДОКАЇНОМ ПРИ ПУНКЦІЇ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОЇ ПАЗУХИ
Пункція верхньощелепової пазухи – одна
з найбільш розповсюджених операцій в оториноларингології. Вона виконується як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах. При цьому
застосовуються різні види знеболювання.
Нами було виконано 825 пункцій верхньощелепової пазухи у 236 осіб віком від 18 до
69 років, які страждали гострим або хронічним
ексудативним верхньощелеповим синуїтом.
Пункції проводились за загальноприйнятою методикою: через нижній носовий хід, відступивши на 2 см дозаду від переднього кінця
нижньої носової раковини під самим місцем
прикріплення її до латеральної стінки носа.
Для проколу користувались голкою Куликовського. При цьому застосовували два види аплікаційного знеболювання: 10% розчином лідокаїну або 2% розчином дикаїну. До цих анестетиків додавали адреналін в розчині 1: 1000 із
розрахунку 1 крапля адреналіну на 1 мл анестетика. Анестетиком тричі змащували слизову
оболонку нижнього носового ходу. Проводили
також змащування середнього носового ходу з
метою скорочення слизової оболонки, розширення природного вивідного отвору верхньощелепової пазухи і покращення відтоку з неї
промивної рідини.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

Пацієнти були розділені на дві групи: основну (36 осіб), яким виконувались пункції під
лідокаїновою анестезією, і контрольну (200
осіб), котрим пункції проводились під дикаїновим знеболюванням. В першій групі виконано
125 пункцій, в другій – 700 пункцій.
Критеріями оцінки ефективності застосування цих анестетиків була кількість ускладнень. Так, ускладнення під час змащування слизової оболонки носа 10% розчином лідокаїну з
адреналіном 1: 1000 мали місце 1 раз. Це були
ускладнення загального характеру (загальна
слабкість, зблідніння обличчя). Ускладнення
швидко пройшли.
Ускладнення під час змащування слизової
оболонки носа 2% розчином дикаїну з адреналіном 1: 1000 мали місце в 15 спостереженнях. Це
також були ускладнення загального характеру. З
них в 10 випадках відмічалась загальна слабкість, зблідніння обличчя. В 5 спостереженнях,
крім того, мало місце запаморочення голови.
Вказані явища виявились короткочасними, швидко пройшли і цим пацієнтам пункція проведена
без подальших ускладнень.
Ускладнення при аплікаційній анестезії
лідокаїном (дикаїном) у спостережуваних пацієнтів, очевидно, наступили від передозування
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анестетика і виникнення в результаті цього інтоксикації.
Для попередження інтоксикації лідокаїном (дикаїном) потрібно слідкувати за тим, щоб
не передозувати анестетика. З цією метою змащують слизову оболонку носа не більше 3 разів.
При цьому слід завжди віджимати ватничок,
щоб видалити надлишок препарату. При суворому дотриманні цих правил подібних ускладнень звичайно не спостерігається.
Таким чином, оцінюючи результати амплікаційної анестезії 10% розчином лідокаїну і
2% розчином дикаїну, слід відмітити, що при їх

застосуванні можуть виникнути ускладнення,
пов’язані з інтоксикацією цими анестетиками.
Але вони майже в 2 рази рідше бувають при застосуванні лідокаїну. Явища інтоксикації лідокаїном (дикаїном) наступають переважно у молодих осіб. Тому при застосуванні цих анестетиків у пацієнтів молодого віку потрібно підходити з обережністю, дотримуючись вказаних
вище запобіжних заходів. Хоча явища інтоксикації дикаїном можливі і в старших людей. При
виборі анесептика для проведення пункції верхньощелепової пазухи перевагу слід віддавати
лідокаїну, як менш токсичному препаратові.

© В.А. Левчук, Н.П. Ковалик, А.І. Гавура, Д.М. Могитич, 2010

В.І. ЛЕШАК, В.І. ПОПОВИЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ЗВ’ЯЗОК НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОЇ КАРЦИНОМИ ТА ВІРУСУ ЕПШТЕЙН-БАРР
Хоча етіологія назофарингеальної карциноми залишається невизначеною, вважається що
РН є результатом дії двох факторів: генетичного
та факторів навколишнього середовища такі, як
канцерогени та інфікування вірусом ЕпштейнБарр.
Сероепідемологічні дослідження демонструють, що 80-90% пацієнтів раком носоглотки
з недиференційованим типом пухлини та з лімфоепітеліомою мають підвищені титри Ig A та
Ig G до вірусної оболонки ВЕБ (viral capsid
antigen VCA). В здорових осіб цей показник не
перевищує 13 відсотків.
Нами було обстежено 30 хворих з вперше
встановленим діагнозом рак носоглотки.
Розподіл по стадіях наступний: І ст. – 0 ,
ІІ ст. – 3 (10%), ІІІ ст. – 18 (60%), ІV cт. – 9
(30%). Як видно з наведених даних 90% хворих
виявлено на пізніх стадіях. Співвідношення між
чоловіками та жінками складає 2:1
По морфологічному типу пухлин хворі
були розподілені на три групи згідно класифікації ВООЗ. В контрольну групу було включено
21 пацієнта – абсолютно здорові. Перша група –
хворі з зроговілим плосколкітинним раком 4
випадки (13.3%), друга група – з плоскоклітинним незроговілим типом 6 випадків (20%) і третя група з недиференційованими типами пухлин

такі, недиференційований рак, лімфоепітеліома
та веретеноподібний рак і складала 20 випадків
(66.6%). Як видно, недиференційовані форми
раку зустрічаються набагато частіше, що співпадає з даними літератури.
Всім хворим проводилось визначення Ig
G до оболонкового антигену (VCA) та до нуклеарного антигену (NAEB). Результати вважалися
позитивними при показнику вище 22 МО/мл.
Для першої групи підвищені титри антитіл визначались у 2 пацієнтів (50%), у другій
групі також у 2-х пацієнтів (33,3%) і у третій
групі підвищені титри антитіл визначались у
всіх 20 пацієнтів (100%). В контрольній групі в
двох виявлені підвищені титри до вищевказаних
антигенів (9.5%). Причому середній титр антитіл до ВЕБ в третій групі становив 303 МО/мл, а
в інших групах та в групі контролю середній
показник становив до 100 МО/мл.
Висновки:
1. У 90% пацієнтів раком носоглотки виявлено занедбані стадії захворювання
2. У всіх пацієнтів третьої групи високий
титр антигенів до вірусу Епштейн-Барр
Таким чином, визначення титру антитіл
до ВЕБ, можна використати як маркер раку носоглотки.

© В.І. Лешак, В.І. Попович, 2010
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Е.В.ЛУКАЧ, Г.Т.БОЖКО, Ю.О.СЕРЕЖКО, В.Я.ДІХТЯРУК, Р.І.КРАСІЙ,
В.Ю.СТАРЧЕНКОВ, Д.А.КРАВЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ХІМІОПРОМЕНЕВЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГЛОТКИ ТА ГОРТАНІ
Телегаматерапія є важливим методом лікування хворих на рак глотки та гортані і застосовується як самостійно, так і у поєднанні з хіміотерапією. Використання хіміопрепаратів під
час телегаматерапії скероване на зниження частоти локальних рецидивів та метастазів за рахунок поєднання радіосенсибілізуючого та прямого цитотоксичного ефектів. Крім того, хіміопроменева терапія впливає як на пухлину, так і
на мікрометастази.
Мета. Попередній аналіз ефективності застосування монохіміотерапії під час телегаматерапії при лікуванні хворих на рак глотки та гортані.
Матеріали та методи. Обстежено 13 осіб
віком від 18 до 70 років. У всіх хворих було діагностовано ІІІ-ІV стадію (Т3-4 N1 M0) плоскоклітинного раку різного ступеню диференціації.
Лікування проводилось за схемою: паклітаксел
70 мг\м2 або цисплатин 40 мг\м2 1 раз на тиждень під час курсу телегаматерапії за конвенціональним розщепленим режимом (РОД 2
Гр/день, 5 разів за тиждень) осередковою дозою
до 40 Гр на першому етапі. Другий етап променевого лікування до 60-65 Гр проводився через
10-15 днів. Через 21 день після хіміопроменевої
терапії оцінювали ефективність лікування хво-

рих на підставі клінічного перебігу хвороби,
даних КТ та УЗД.
Результат. Відповідь пухлини на лікування була найкращою в первинному осередку.
Вже після першого етапу хіміопроменевої терапії повний регрес пухлини був у 1 (7%) хворого,
а частковий регрес пухлини спостерігався у 4
(31%) хворих. Після проведення повного курсу
хіміопроменевої терапії, повний регрес пухлини
спостерігався у 5 (38%) хворих. Частковий регрес пухлини спостерігався у 4 (31%) хворих.
Стабілізація росту пухлини була відмічена у 4
(31%) хворих.
Гірше реагували на лікування метастатичні вузли шиї. Їх регрес після повного курсу
терапії був лише у 40 % хворих. При наявності
залишкових метастатичних вузлів шиї, в подальшому, проводилось їх хірургічне видалення.
Висновки. Застосування паклітакселу або
цисплатину під час телегаматерапії при лікуванні хворих на рак гортані та глотки ІІІ-ІV стадії покращує результат лікування. Запропонована схема терапії потребує подальшого вивчення
і порівняння з іншими схемами терапії для встановлення кінцевих висновків якості і доцільності такого хіміопроменевого лікування хворих на
рак верхніх дихальних шляхів.
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E.В. ЛУКАЧ, В.Я. ДІХТЯРУК, Р.І.КРАСІЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ У ЯКИХ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНІ ЗЛОЯКІСНІ
НОВОУТВОРЕННЯ ПОРОЖНИНИ НОСА ТА БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ
У 2002-2004 РОКАХ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Діагностика, лікування і медична реабілітація хворих на злоякісні пухлини порожнини
носа та біляносових пазух складні і найменш
розроблені проблеми ЛОР-онкології. Це зумовлено топографічними особливостями лицевого
скелету, можливістю інтракраніального, інтраорбітального та інтрасинусоназального розповсюдження пухлин.
По даним канцер-реєстру у 2002-2004 роках в Дніпропетровській області виявлено 103
хворих із злоякісними новоутвореннями порожнини носа та біляносових пазух. Серед них – 69
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чоловіків та 34 жінок. Вік хворих складав від 34
до 79 років. На 1-2 стадіях захворювання було
виявлено тільки у 9 хворих, що склало 8,7 % від
загальної кількості. У 31 хворого пухлинний
процес діагностувався в 3-й стадії (30%) і у 27
хворих 26,2%) – у 4-й стадії. У 36 пацієнтів
(34,9%) стадія захворювання взагалі не була визначена. Переважна більшість новоутворень (73
хворих – 70,8%) локалізувалася у верхньощелепній пазусі, у 27 хворих (20,3%) в етмоїдальній
пазусі, у 2 хворих (1,9%) в лобній пазусі і у 1
хворого (0,9%) в клиновидній пазусі.
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Найбільш поширеною нозологічною одиницею у структурі визначених діагнозів був
плоскоклітинний рак (52 хворих – 50,4%), аденокарцинома (у 18 хворих – 17,4%), меланома (у
12 хворих – 11,6%), гемангіома (у 14 хворих –
13,5%), рабдосаркома (у 5 хворих – 4,8%) і нейробластома (у 3 хворих – 2,9%). У 9 хворих
(8,7%) діагноз новоутворення не був визначений
морфологічно, а встановлений тільки клінічно.
Спеціалізоване лікування в онкодиспансері отримали 41 хворих (39,8%), в обласній
лікарні 32 хворих(31%), в міській лікарні 4 хворих (3,8%), в районній лікарні 2 хворих (1,9%).
У 13 хворих (12,6%) немає відомостей про місце
їх лікування.
Найбільш застосованим методом лікування у 54 хворих, що склало 52,4%, було променеве лікування та його поєднання з хірургічним та

хіміотерапевтичним (комбінований метод лікування). Хірургічним методом лікувалися 19 хворих (18,4%), променевим – 17 хворих (16,5%),
хіміопроменевим – 12 хворих (11,6%). Одному
хворому було проведено тільки симптоматичне
лікування.
Основним критерієм успішності лікувального процесу є показник виживаності. Протягом першого року вижило 52 хворих (50,9%),
протягом трьох років – 19 хворих (18,4%) і протягом п`яти років – 7 хворих (6,5%). Медіана
виживаності становила 12 місяців.
Наведені дані свідчать про вкрай незадовільні результати виявлення та лікування хворих злоякісними пухлинами носа та біляносових
пазух в Дніпропетровській області і необхідність підвищення ефективності існуючих і розробки нових способів діагностики та лікування.
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О.В. МАЛЕЕВ, С.А. ДОЛЖЕНКО, А.В.УТКИНА, К.В. ЕЛЬСКИЙ (УКРАИНА, ДОНЕЦК.)
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух (ОНП) характеризуются длительным бессимптомным течением, быстрым
распространением в соседние анатомические
образования и низкой пятилетней выживаемостью даже при комбинированном лечении – от
20 до 59% (Ю.И. Воробьев, 1992; R.J. Es van,
2004). Характерной особенностью этих опухолей является распространение путем инфильтративного роста в соседние структуры, а не метастазирование (D.S. Shafer, 2005).
Важное значение в предоперационной диагностике опухолей ОНП и полости носа играет
компьютерная томография (КТ) и магнитнорезонансная томография (МРТ).Данные методы
позволяют не только правильно установить локализацию опухоли, но и уточнить распространенность процесса.
Цель работы – оценить эффективность
компьютерной
томографии
и
магнитнорезонансной томографии в оценке распространенности новообразований ОНП (Т-3-4, N-0, М0).
Материалы и методы. В клинике ЛОРболезней ДОКТМО с 2000 по 2009 годы проведен анализ результатов КТ и МРТ исследований
86 больных с новообразованиями ОНП и полос-
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ти носа с распространением процесса в окружающие структуры. Исследование было полипозиционным и полипроекционным. Диагноз
был верифицирован по данным морфологического исследования операционного материала.
Результаты и их обсуждение. У 22
больных (25,6 %) новообразования локализовались в верхнечелюстных пазухах и распространялись в подвисочную и крылонебную ямки, у 2
(2,3 %) больных с поражением лобной пазухи и
клеток решетчатого лабиринта и 9 (10,4 %) с
поражением основной пазухи и клеток решетчатого лабиринта отмечено интракраниальное
распространение процесса. У 53 больных
(61,7 %) новообразования выявлены в верхнечелюстных, основных пазухах и клетках решетчатого лабиринта, с распространением в носоглотку, подвисочную и крылонебную ямки – 32
(60,4 %), орбиту – 16 (30,2 %) и интракраниально – 5 (9,4 %).
Анализ результатов исследования показал, что МРТ была эффективнее чем КТ в дифференциации опухолевого компонента и гипертрофированной слизистой ОНП. Диагностика
распространения процесса на крылонебную и
подвисочную ямки, как правило, не вызывала
трудностей при проведении КТ исследования и
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

не требовала уточнения с использованием МРТ.
Диагностические трудности возникали в выявлении распространения неопластического процесса в орбиту и в полость черепа, что связано с
феноменом моделирования образований стенок
орбиты и основной кости, в том числе при наличии частичной деструкции стенки со стороны
образования с сохранением кортикального слоя
с противоположной стороны. При этом отмечается деформация и выраженное истончение стенок, визуализация которых становится затруднительной при КТ и практически невозможной
при МРТ. Критериями отсутствия распространения процесса в орбиту по данным КТ являются четкие контуры интраорбитального опухолевого компонента, отсутствие инвазии ретробульбарной клетчатки, смещение прямых мышц

глазного яблока, в виде изменений их структуры, при МРТ исследовании - изменение плотности и характеристик МР-сигнала.
Выводы
КТ и МРТ являются информативными
методами в диагностике распространенности
опухолевого процесса ОНП, что позволяет оптимизировать тактику лечения больных. Диагностика распространения новообразования в
полость черепа, орбиту, подвисочную и крылонебную ямки базируется на детальном денситометрическом изучении стенок ОНП, окружающих структур и интракраниального компонента.
Выявление костной деструкции и распространенность процесса в полость черепа по данным
МРТ является более чувствительным и достоверным методом.
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І.В. МАЛЬОВАНА, А.І. ГАВУРА, У.Р. ДУЖИК, Н.П. КОВАЛИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ТОНЗИЛЬГОНУ ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
Враховуючи позитивні результати використання препарату тонзильгон при гострих і
загострених синуїтах, гострих катаральних середніх отитах (С.Э. Яремчук, 2002), ми застосували його в комплексній терапії загострення
хронічного тонзиліту (ангіни).
Під нашим спостереженням знаходилось
12 хворих з загостренням хронічного тонзиліту
(катаральною ангіною) віком від 19 до 45 років.
Пацієнти скаржились на головний біль, підвищення температури тіла в межах 37,5-38,50С,
біль в горлі при ковтанні. При орофарингоскопії
відмічалась набряклість і гіперемія піднебінних
мигдаликів, тобто явища катарального запален-

ня останніх. Тонзильгон застосовувався за такою схемою: 1-й тиждень 25 крапель 6 разів на
добу, 2-й тиждень – 5 разів на добу, 3-й тиждень
– 4 рази на добу, 4-й тиждень – 3 рази на добу.
Лікування виявилось ефективним. У хворих, що отримували в комплексі лікування тонзильгон, раніше нормалізувалась температура,
покращувалось самопочуття, ніж у осіб без
включення в схему лікування цього препарату.
Таким чином, наші спостереження підтверджують доцільність застосування препарату
тонзильгон в комплексному лікуванні загострення хронічного тонзиліту (катаральної ангіни).
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І.В. МАЛЬОВАНА, О.В. ГОВДА, О.В. СТАХІВ, А.І. ГАВУРА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУЇТУ
ПРИ НАЯВНОСТІ АДЕНОЇДНИХ ВЕГЕТАЦІЙ
Ми наводимо дані про 86 хворих на хронічний гнійний верхньощелеповий синуїт, поєднаний з аденоїдними вегетаціями (56 чоловічої
статі і 30 жіночої). Вік хворих від 9 до 40 років.
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Діагноз встановлювався на основі скарг
хворого, риноскопічного дослідження, пальцевого обстеження носової частини горла, рентгенографії приносових пазух і діагностичної пун-
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кції 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.
Риноскопічно відмічався набряк і гіперемія слизової оболонки порожнини носа, особливо в середньому носовому ході. Рентгенографічно мало місце затемнення однієї або обох
верхньощелепових пазух. При пункції і промиванні фурациліном 1:5000 пазухи (пазух) в промивній рідині відмічались гнійні виділення в
більшій чи меншій кількості.
Всім хворим виконана аденотомія. Нами
встановлено, що однією із причин, які сприяють

розвитку верхньощелепового синуїту, є аденоїдні вегетації. Отже, аденотомія може застосовуватись, як метод лікування хронічного верхньощелепового синуїту. Однак, лікувальна тактика
при поєднанні хронічного гнійного верхньощелепового синуїту з аденоїдними вегетаціями
може бути різною. При відсутності загострення
синуїту першим етапом виконується аденотомія,
потім проводиться лікування синуїту. У разі
загострення синуїту спочатку ліквідовується
загострення, затим проводиться аденотомія.
Остання веде до зміни режиму в порожнині носа, відновлення або покращення носового дихання, що сприяє покращенню вентиляції верхньощелепових пазух і швидкій ліквідації синуїту.
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І.В. МАЛЬОВАНА, О.В. ГОВДА, О.В. СТАХІВ, А.І. ГАВУРА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОПОЛІСУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДНЬОГО СУХОГО РИНІТУ
Для лікування переднього сухого риніту
ми застосували прополіс за методикою, запропонованою П.А. Кравчуком (1968) для терапії хронічного простого атрофічного риніту. При цьому
слизову оболонку перегородки носа змащували
10% емульсією прополісу, потім в ніс закладали
турунди, просочені 10% маззю прополісу. Процедури проводили 1 раз на день щоденно на протязі 10-15 днів. Під нашим спостереженням знаходилось 14 хворих на передній сухий риніт. Вік
пацієнтів від 36 до 60 років. З них осіб чоловічої

статі було 12, жіночої – 2. При передній риноскопії у 4 пацієнтів визначалась суха стоншена
слизова оболонка переднього відділу перегородки носа, у 10 осіб вона була вкрита кірками. Після початку лікування суб‘єктивний стан хворих
швидко покращувався, вони не відмічали скарг.
При передній риноскопії не було сухості і кірок,
які відмічались до лікування.
Таким чином, 10% емульсія прополісу і
10% прополісна мазь є ефективним засобом місцевого лікування переднього сухого риніту.
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Т.В. МАЛЯРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА СЕЗОННИЙ АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІТОПРЕПАРАТУ
ТА ТОПІЧНОГО КОРТИКОСТЕРОЇДУ
Алергічний риніт –хронічне захворювання, в основі якого лежить IgE опосередкована
запальна реакція, викликана потраплянням алергенів на слизову оболонку носа, що клінічно
проявляється симптомами: чихання, свербіж,
рінорея та заложенність носа.
Алергічний риніт можна розглядати як
центральну проблему алергології, оскільки це
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захворювання частіше буває найпершим клінічним проявом атопії та є найбільш зручним
об’єктом для аллергодіагностики.
В теперішній час встановлений прогностично неблагоприємний зв’язок АР з бронхіальною астмою, що передбачає існування єдиного
захворювання верхніх та нижніх дихальних
шляхів. Найбільш часто виникнення симптомів
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

АР передує виникненню астми або розвивається
з нею одночасно. Лише у третини пацієнтів астма виникає первинно.
Метою нашого дослідження було вивчення ефективності лікування хворих на сезонний
алергічний риніт із застосуванням фітопрепарату Ринітал та топічного кортикостероїду Назонекс у комбінації та окремо.
Матеріали та методи. Під нашим спостереженням знаходилось 90 хворих на сезонний алергічний риніт(САР) у період загострення
віком від 19 до 50 років, середнього ступеню
тяжкості. Обов’язкове обстеження хворих
включало в себе збір анамнезу, огляд алерголога, постановку шкірних прик-тестів на пилкові
алергени, загальне отоларингологічне обстеження, рентгенологічне дослідження носа та
придаткових
пазух,
при
необхідності
комп’ютерна томографія, загально-клінічний
аналіз крові. Додатково пацієнтам проводилось
цитологічне дослідження мазків видбитків із
слизової оболонки носа, при необхідності ендоскопічне дослідження порожнини носа.
Імунологічне дослідження включало в себе визначення рівня імуноглобулінів класу E, M,
A, G та підкласуG4 методом імуноферментного
аналізу. Також визначали цитокіновий профіль
–IL 13, 4, гамма-інтерферон до початку лікування та через два тижні. Враховуючи те, що реакції уповільненого клітинного типу при САР вивчались недостатньо було проведено дослідження вмісту у сироватці крові фактора гальмування міграції лейкоцитів(ФГМЛ), що утворюються при контакті сенсибілізованих лімфоцитів з алергенами та здатний блокувати міграцію лейкоцитів здорових донорів. Застосовували капілярний тест із планіметричною оцінкою
результатів. Всі хворі були розподілені на три
групи в залежності від схеми лікування. Пацієнти всіх груп у якості базової терапії отримували
антигістамінний препарат лоратадін один раз на
добу. Пацієнти першої групи приймали препарат Ринітал згідно інструкції, другої групи топічний кортикостероїд Назонекс у комбінації з
Риніталом, третьої групи Назонекс.
Результати та їх обговорення. Після початку лікування пацієнти самостійно оцінювали
динаміку зміни скарг за трьохбальною шкалою,
де бали розподіляли наступним чином: 0відсутність ознаки, 2-помірна ступінь вираженості, 3-значна ступінь вираженості. Контрольні
огляди проводились на 3, 7, 10 та 14-й день лікування. Динаміка регресу суб’єктивних скарг
пацієнтів у групі що отримувала комбіноване
лікування препаратами Ринітал та Назонекс від-

бувалась значно швидше у порівнянні із пацієнтами, що отримували монотерапію одним із
препаратів. У середньому на 2-3 день від початку лікування відбувалось значне покращення
стану хворих у вигляді покращення носового
дихання, зменшення свербіжу, чихання та рінореї, покращення сну та загального самопочуття.
При монотерапії одним із препаратів значне покращення пацієнти відмічали у середньому на 5
день. При аналізі показників загальноклінічного
аналізу крові нормалізація рівня еозинофілів на
14-й день від початку лікування відбувалась у
73,3% хворих, що отримували комбіноване лікування, у 46,6% хворих, що лікувались Назонексом та у 40% хворих що отримували Ринітал.
На основі даних об’єктивних оглядів нормалізація риноскопічної картини спостерігалась у середньому на 5-й день лікування у групі хворих
що отримувала комбіноване лікування, на 7-10
день при монотерапії одним із препаратів. При
аналізі імунологічних показників було встановлено, що рівні IgM, A, G та підкласу G4 сироватки крові мало відрізнялись від показників у
контрольній групі, тоді як рівень IgЕ був значно
більш високим (250 МО/мл). Найбільш суттєвою динаміка зниження рівня Ig Е була у групі
пацієнтів що приймали комбіновану терапію
(більше ніж у 2 рази, у 60% хворих). При використанні тільки Риніталу зниження рівня до межі нормальних показників відмічено у 50% хворих, при використанні лише Назонекса лише у
10% хворих. Визначення вмісту ФГМЛ у сироватці дало можливість встановити що цей цитокін визначається у сироватці у 1 із 20 донорів та
у 80 % хворих на САР. Це може вказувати на те
що реакції клітинного імунітету у хворих на
САР мають місце і можуть бути враховані для
оцінки ефективності лікування. Комбіноване
лікування приводило до зниження ФГМЛ у сироватці у 60% обстежених, при лікуванні Риніталом у 50%, при застосуванні Назонекса у
26,6%. При аналізі зміни показників цитокінів
відмічався знижений вміст гамма інтерферона
та більш високий ніж у групі донорів вміст IL 4.
Концентрація даних показників у динаміці змінювалась недостовірно у всіх трьох груп. IL 13
як фактор що впливає на продукцію еозинофілів
визначався у сироватці у незначних концентраціях.
Висновки. Проведені дослідження вказують на те, що найбільш ефективним по клінічній та лабораторно-імунологічній оцінці було
комбіноване застосування препаратів Ринітал та
Назонекс.

© Т.В. Маляренко, 2010
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В.А. МЕЛЬНИК, О.І. ЯШАН, П.В. КОВАЛИК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА, О.В. ГОВДА,
О.В. СТАХІВ, Г.Г. ВОЛОШИН (РІВНЕ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ
ГОСТРОГО І ХРОНІЧНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУЇТУ
Найважливішою формою зв‘язку організму людини із зовнішнім середовищем є зв‘язок
через дихальну систему. Початковим відділом
дихальної системи є ніс, який являє собою потужний захисний бар‘єр, що інформує центри
про контакти з різними агентами зовнішнього
середовища, здійснює кондиціонування вдихуваного повітря, затримує, нейтралізує і видаляє
шкідливі агенти, які можуть поступити в організм з повітрям.
Нажаль, виключну роль дихальної системи в життєдіяльності організму нерідко недооцінюють практикуючі лікарі не тільки терапевтичних спеціальностей, але й оториноларингологи, які проводять лікування захворювань органів дихання.
Загазованість атмосфери, забрудненість
оточуючого середовища токсичними хімічними
речовинами, споживання продуктів харчування і
води, забруднених радіоактивними елементами
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, пригнічують опірність імунної системи, що в свою чергу знижує опірність організму до бактеріальної і
вірусної інфекції. Слизова оболонка при цьому
страждає в першу чергу, що в кінцевому результаті сприяє росту захворювань носа і приносових
пазух. На сьогоднішній день це ведуча патологія
в оториноларингології як в поліклініках, так і в
ЛОР-стаціонарах. Недивлячись на розробку в
останнє десятиліття нових ощадливих консервативних методик, в проблемі лікування хворих на
гострий і хронічний верхньощелепний синуїт
залишається багато невирішених питань. Одним
із основних є питання про поєднання загальних і
місцевих методів лікувального впливу на вогнище запалення. При амбулаторному лікуванні
хворих з цією патологією традиційним є призначення судинозвужувальних крапель до носа, фізіотерапевтичних процедур, антибіотиків або
сульфаніламідних препаратів перорально чи внутрішньом‘язово. В багатьох випадках при цьому
не проводяться пункції верхньощелепних пазух і
видалення з них гнійного вмісту. В ЛОРвідділеннях хворі на гнійний верхньощелепний
синуїт продовжують, як правило, отримувати
загальне лікування антибіотиками або сульфаніламідними препаратами, причому значній кількості їх призначення як для загального лікування,
так і при уведенні у верхньощелепну пазуху здійснюється без урахування характеру мікрофлори,
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яка викликала запальний процес, і її чутливості
до антибіотиків.
Між тим, при бактеріологічному дослідженні із уражених верхньощелепних пазух висіваються різноманітні аеробні і анаеробні бактерії, причому не тільки патогенні, але й умовно
патогенні. Проведені нами (В. А. Мельник) бактеріологічні дослідження показали, що в 65%
випадків у вмісті пазух виділено той або інший
вид мікроорганізмів, в 35% випадків посіви виявились «стерильними».
Значний практичний інтерес представляє
аналіз чутливості виділеної мікрофлори до антибіотиків. Аналіз даних літератури і отримані нами результати дозволяють дати конкретні рекомендації про перевагу застосування якогось антибіотика. Тільки заключення про чутливість
мікрофлори конкретного пацієнта може виявитись основою для правильного вибору препарату.
Проведене вірусологічне дослідження за допомогою імунофлюоресцентного методу у 30 хворих
на хронічний гнійно-поліпозний верхньощелепний синуїт і у 16 пацієнтів з ретенційними кістами верхньощелепних пазух показали, що у 31
хворого виявлені різні види вірусного антигену
як із порожнини носа, так і з верхньощелепної
пазухи. Отже, у обстежуваних хворих, які знаходились на лікуванні без клінічних ознак гострого
вірусного захворювання, мало місце вірусоносійство або хронічна вірусна інфекція в слизовій
оболонці носа і верхньощелепній пазусі. Висока
концентрація антибіотика у вогнищі запалення
створюється при його місцевому застосуванні.
Оптимальні умови для видалення вмісту
із ураженої пазухи і введення лікарських препаратів створюються після її пункції і послідуючого дренування, яке виключає необхідність повторних пункцій, застосування місцевих анестетиків, дозволяє промивати пазуху декілька разів
на добу. На нашу думку, достатньо двох промивань на добу (вранці і ввечері), збільшення числа промивань не підвищує лікувального впливу.
Парентеральне уведення антибіотиків і
сульфаніламідних препаратів необхідно застосовувати тільки у хворих з явищами загальної
інтоксикації, високою температурою тіла, сильними головними болями і при наявності виражених місцевих реактивних явищ, які проявляються набряком м‘яких тканин щоки, періоститом, інфільтрацією орбітальної клітковини.
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Враховуючи ту обставину, що верхньощелепний синуїт є поліетіологічним захворюванням, кожний оториноларинголог, приймаючи
рішення про проведення консервативного лікування, повинен ретельно оцінити участь загаль-

них і місцевих факторів в розвитку запального
процесу. Особлива увага повинна бути приділена стану перегородки носа, нижніх і середніх
носових раковин і їх розміщення по відношенню одна до одної.

© В.А. Мельник, О.І. Яшан, П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда, О.В. Стахів,
Г.Г. Волошин, 2010

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА СИНУПРЕТ
Целью работы было исследование влияния
препарата Синупрет при системной и мукозальной
иммунизации нормальных и иммунодефицитных
животных на формирование антительного ответа
и состояние вилочковой железы. Для системной
иммунизации применяли ксеногенные эритроциты, для локальной – препарат ИРС-19.
Иммунодефицит моделировали однократным внутрибрюшинным введением циклофосфана из расчета 40 мг / кг массы животного и
введение препарата или раствора этанола (контроль) начинали со следующего дня в количественном перерасчете на кг массы, исходя из инструкции к препарату. Иммунологическое тестирование начинали через день после окончания
приема препарата. При системной иммунизации
изучали интенсивность образования антителообразующих клеток в селезенке (метод ЕрнеНордина), при мукозальной – уровень антител в
сыворотке крови к антигенам микроорганизмов,
находящихся в препарате ИРС-19. Кроме того,
определяли массу вилочковой железы, ее « клеточность», которая выражалась в количестве
клеток на 100 мг ткани (Л.В. Ковальчук, 1982).
Полученные данные свидетельствуют о
том, что фитопрепарат Синупрет обладает вы-

раженными иммуномодулирующими свойствами в отношении стимуляции гуморальных иммунных реакций. Наиболее рельефно иммуностимулирующая
(иммунореабилитационная)
способность Синупрета проявляется в условиях
иммунодефицитного состояния, что наблюдалось и при использовании препарата Имупрет
(О.Ф. Мельников и соавт., 2009). Это косвенно
позволяет предполагать, что в процессе фитониринга из различных растений могут быть получены близкие по вектору и характеру действия
вещества, способные модулировать уровень
иммунного ответа и влиять на миграционные
свойства иммунокомптентных клеток.
Способность Синупрета стимулировать
системный иммунитет при локальной иммунизации с поверхности верхних дыхательных путей даже у нормальных животных позволяет
предположить селективность действия фитопрепарата в отношении лимфоидной ткани этого региона организма и открывает перспективу
профилактического применения препарата.
Можно полагать, что одним из механизмов иммунореабилитационного действия является способность препарата восстанавливать клеточную
массу лимфоидных органов.

© О.Ф. Мельников, 2010

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Л.В. ЗАБРОДСКАЯ, О.Г. РЫЛЬСКАЯ, Т.В. СИДОРЕНКО, Н.А. КОМАШКО
(КИЕВ, ИВАНО-ФРАНКОВСК; УКРАИНА)
КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ В ДИАГНОСТИКЕ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
Согласно международной классификации,
принятой Европейской ассоциацией аллерголоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

гов и клинических иммунологов (EACCI), реакции на пищу разделяются на токсические реак-
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ции; иммунологические (собственно пищевая
аллергия); неиммунологические (пищевая непереносимость). Истинные аллергические реакции
на пищу в свою очередь подразделяют на IgEзависимые, IgE-независимые, обусловленные
другими белками иммунной природы (чаще всего IgM-IgG), Т-зависимые (замедленные). Псевдоаллергия на пищу обусловлена механизмами
неиммунологической либерализации гистамина.
Основные различия между истинной и ложной
пищевой аллергией могут быть определены при
проведении правильной диагностики, которая
включает (Р.М. Хаитов и соавт., 2007):
- сбор анамнеза жизни и заболевания, в
том числе аалергологического, пищевого и фармакологического анамнеза;
- физикальное обследование;
- специфическое аллергологическое обследование;
- иммунологические исследования общего и специфического характера.
Целью настоящего исследования было
определение диагностической значимости клинико-иммунологических подходов у пациентов
с реакцией на пищевые продукты, сопровождающейся крапивницей или развитием локального (нос, веки, губы) ангионевротического отека. Помимо анамнестического обследования
были проведены следующие диагностические
тесты: кожные пробы (прик-тест) на предпола-

гаемые пищевые аллергены (20); определение
общего и аллерген-специфического уровня IgE в
сыворотке крови. Обследовано 46 человек, болеющих хроническим тонзиллитом и 21 пациент
с наличием жалоб на пищевую аллергию, не
имевших в течение последних 3-лет ангин,
ОРВИ и других воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей. Было установлено,
что относительная частота жалоб на пищевые
реакции была большей в группе с наличием
хронического тонзиллита. Из всех тестированных пищевых аллергенов наибольшее количество аллергических реакций приходилось на аллергены цитрусовых (47,5%), морепродукты
(17,5%), какао и продуктов из него (15,0%).
Сравнение диагностической значимости
различных подходов показало существенные
расхождения в частоте определения наличия пищевой аллергии – по данным анамнестического,
кожно-аллергологического (прик-тест) и лабораторно-диагностического (определение общего и
аллерген-специфического IgE). Наиболее близкими были результаты прик-тестов и определения аллерген-специфического IgE. Последний
тест, по нашему мнению, является наиболее точным и выявляет наличие истинной пищевой аллергии. Значение состояния структур лимфоглоточного кольца в формировании пищевой аллергии практически не изучено, что диктует необходимость дальнейших исследований.

© О.Ф. Мельников, Л.В. Забродская, О.Г. Рыльская, Т.В. Сидоренко, Н.А. Комашко, 2010

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Л.Д. КРИВОХАТСКАЯ (КИЕВ, УКРАИНА)
МЕХАНИЗМЫ АНТИИНФЕКЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА СЕПТОЛЕТЕ+
Целью исследования было исследование
влияния препарата Септолете плюс на механизмы антиинфекционного иммунитета в условиях
in vitro и in vivo. In vitro изучали действие препарата на иммуноглобулины, цитокины ротоглоточного секрета и клетки эпителия, на активность естественных клеток-киллеров крови, исследовалось прямое вирулицидное действие
препарата на вирус гриппа А1 и везикулярного
стоматита, а также продукцию ранних (α) и иммунных (γ) интерферонов клетками небных
миндалин и периферической крови больных
хроническим тонзиллитом.
In vivo исследования касались факторов иммунитета и микробного пейзажа ротоглотки при
лечении препаратом в виде монотерапии больных
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фарингитом в стадии обострения. Использовался
комплекс современных иммунологических, вирусологических и микробиологических методов.
Было установлено, что препарат при контакте с раствором иммуноглобулинов и цитокинов не изменял уровня их концентрации и, следовательно, не влиял на структуру белков и пептидов. Прямым вирулицидным действием против вируса гриппа и вируса везикулярного стоматита препарат не обладает, однако при определенных условиях способен снижать репродукцию вируса гриппа. Препарат был способен
увеличивать монослой эпителиальных клеток в
культуре in vitro на 25%. В культуре клеток крови и небных миндалин препарат увеличивал
продукцию суммарного интерферона, при этом
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

степень активации зависела от концентрации
препарата Септолете плюс. Препарат оказывал
стимулирующее влияние на продукцию ранних
(α) интерферонов, что позволяет рекомендовать
его применение на начальных этапах вирусных
заболеваний, в частности, гриппа. Септолете
плюс не оказывал негативного влияния на клетки с потивовирусной активностью – естественные цитотоксические клетки крови и миндалин.
Эффективность лечения групп больных с
обострением хронического фарингита с исполь-

зованием исследуемого препарата Септолете
Плюс, пастилки для рассасывания производства
фирмы KRKA d.d. Словения хорошо переносились больными и не вызывали существенных
изменений в лабораторных и иммунологических
показателях при клиническом обследовании
больных. Препарат способствовал снижению
обремененности ротоглотки условно патогенными микроорганизмами и активировал продукцию цитокинов.

© О.Ф. Мельников, Л.Д. Кривохатская, 2010

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, О.А. НАУМОВА, С.В. ТИМЧЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО, М.Г. ДОБРИДИ,
Э.А. МУРЗИНА (КИЕВ, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЭНТЕРОСГЕЛЬ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Клинически, аллергологически и иммунологически обследовано 24 пациента с жалобами
на отеки различных частей тела, чаще всего носа, век и губ после приема некоторых пищевых
продуктов. Аллергологическое тестирование
(прик-тест), проведенное у этих больных, по 20
пищевым аллергенам выявило, что наиболее
частыми были реакции на цитрусовые (10 человек), шоколад (6), молочные продукты (5) и аллепргены куриного яйца (5). Реакции на 2 аллергена одновременно выявлялись у 12 обследованных. У всех обследованных было проведено иммунологическое тестирование на наличие
С1-ингибитора компонента комплемента, концентрацию общего IgE в сыворотке крови, цитокинов - 1, 4, 5 и 13, гамма-интерферона, а также антител к лямблиозному антигену, аскаридному антигену, вирусу гриппа, протеогликанам
клебсиелля и антигенам мембран Е.coli. Кроме
того, в сыворотке крови определяли уровень
общего холестерина и триглицеридов. У данной
категории было выявлено повышенное содержание общего иммуноглобулина Е (у 15), повышенное содержание интерлейкинов 4 и 5, антитела к лямблиям у 4 и аскаридному антигену у
3 пациентов, повышенный титр антител к антигенам Е. coli у 10 человек. Уровень С1-

ингибитора был в пределах нормы, что исключало наличие наследственной или смешанной
формы ангионевротического отека.
Комплексная терапия включала исключение из рациона аллергенных продуктов, прием
дезлоратадина, глюконата кальция и 10-дневный
прием Энтеросгеля 2 раза в сутки. Для контроля
влияния препарата Энтеросгель на показатели
иммунитета аллергологическое, иммунологическое и биохимическое обследование было проведено на 11 добровольцах до и после приема аналогичных доз препарата. Было установлено, что
проведенное комплексное лечение у больных
пищевой аллергией способствовало снижению
кожной реакции на пищевые аллергены, частичному снижению уровня IgE, антител к Е.coli, интерлейкина- 5, уровня ЦИК, общего холестерина
до нормы. У добровольцев, принимавших только
Энтеросгель, никаких изменений как при аллергологическом, так и иммунологическом обследовании выявлено не было.
Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности введения средств афферентной терапии, в частности препарата Энтеросгель, в состав комплексной терапии больных с пищевой аллергией, которая проявляется
в виде ангионевротического отека.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, С.М. ПУХЛИК, А.П. ЩЕЛКУНОВ (КИЕВ, ОДЕССА; УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ИММУННОГО СТАТУСА
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ РИНОСИНУИТОМ В ПЕРИОД «КУПАЛЬНОГО» СЕЗОНА
Острые воспалительные заболевания
верхних дыхательных путей в летнее время
фиксируются все чаще, несмотря на то, что, согласно мнения большинства исследователей и
врачей, летнее время давно считается сезоном
наивысшей резистентности организма. Вместе с
тем, нами было обращено внимание на частые
заболевания острым гнойным риносинуитом на
курортах Одессы в период с июня по сентябрь
месяцы. Учитывая, что такая закономерность
повторялась на протяжении нескольких лет (сезонов) представлялось целесообразным исследовать состояние местного иммунитета больных
острым гнойным риносинуитом (ОГР) и сопоставить эти показатели с пациентами, у которых
диагностировали подобное заболевание вне
пребывания на пляже в аналогичный период, а
также с показателями иммунитета у практически здоровых лиц, что и явилось целью представляемой работы.
Материал и методы. Обследовано 52
больных ОГР в купальный сезон (с июня по
сентябрь), 28 пациент с диагнозом ОГР, проживающих в том же регионе и не посещавших
пляжи и без нахождения на солнце и горячем
песке. В качестве контрольной группы были
отобраны 20 практически здоровых человек, не
предъявлявших жалоб на состояние здоровья в
период обследования и у которых ключевые
параметры ( уровень лейкоцитов, лимфоцитов,
моноцитов, СОЭ и содержание общего IgE) иммунной системы не выходили за рамки общепринятой номы. Диагноз риносинуита устанавливался на основании характерных жалоб,
анамнеза заболевания, оториноларингологического осмотра, а также, рентгенографического
исследования околоносовых пазух.
Проводилось общеклиническое исследование пациентов. У всех были взяты мазки со
слизистой носовой полости на наличие грибковой флоры и проведена идентификация состава
грибковой флоры этой области.
У больных определяли в ротоглоточном
секрете секреторную форму IgA, интерлейкин1β, γ-интерферон, лактоферрин. Кроме того, в
окрашенных по Романовскому-Гимза мазках из
осадка ротоглоточного секрета определяли клеточные элементы.
Результаты исследований
Микологические исследования, проведенные во всех группах: ОГРк (ОГР купального
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сезона), ОГР (вне купального сезона) и К (контрольная группа), показали, что в группе ОГРк
по сравнению с ОГР и, особенно с группой К
преобладали комбинации Asp.niger и Сand. albic
или только Cand. albic.
В обеих группах с ОГР по сравнению с
контролем выявлялся более высокий уровень
sIgA, лактоферрина и интерлейкина-1β , тогда
как содержание γ-интерферона было достоверно
более низким только в группе ОГРк.
Выявлялось существенное различие в
клеточном составе РС в группах ОГР - более
высокое содержание по сравнению с контролем
нейтрофильных лейкоцитов и клеток эпителиального ряда, а в группе с ОГРк дополнительно
определялось более высокое содержание клеток
мерцательного эпителия.
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить факт повышенной грибковой «загрязненности» слизистой оболочки
полости носа, что позволяет предполагать, что
ОГР купального сезона могут быть индуцированы грибковой флорой и играть ведущую этимологическую роль.
Установлена активация местных реакций
гуморального иммунитета – секреторного IgA и
лактоферрина, увеличение провоспалительного
цитокина, что явилось общим для обеих групп
больных с ОГР. Вместе с тем, у больных с ОГРк
имеет место снижение регуляторного цитокина
и антивирусного фактора –γ-интерферона в РС,
что косвенно может свидетельствовать в пользу
изменений в дифференцировке Т-хелперов (Th)
в сторону Th2 клеток, обеспечивающих формирование иммунных реакций против грибковой
флоры. Появление у больных ОГР купального
сезона повышенного содержания клеток мерцательного эпителия может свидетельствовать в
пользу предположения о том, что грибковая
флора способствует большим деструктивным
процессам в слизистой, нежели микрофлора у
больных ОКР. Факт снижения γ- интерферона и
повышенное содержание клеток мерцательного
эпителия могут быть ориентиром в диагностике
ОКР купального сезона.
В современной клинической иммунологии возникновение риносинуитов рассматривается как проявление недостаточности защитноприспособительных реакций со стороны иммунной системы, где наиболее частым выражением является изменение уровня иммуноглобуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

линов местного значения и антител к этиологически значимым микробным антигенам в крови,
а также про и противовоспалительных цитокинов в ротоглоточном секрете. Вместе с тем
предполагается, что ведущий этиологический

фактор может оказывать влияние на характеристику не только местного, но и гуморальногосистемного иммунитета, особенно при микробных
и грибковых поражениях, что требует дальнейших исследований в этом направлении.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, М.Б. САМБУР, Т.А. Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, С.В. ТИМЧЕНКО,
В.П. СЕМЕНЮК, Т.А. ЗАЯЦ (КИЕВ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ IN VITRO РАЗЛИЧНЫХ ИММУНОТРОПНЫХ СРЕДСТВ
НА ФЕНОТИПИЧЕСКУЮ И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ
КЛЕТОК ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ ДЕТЕЙ ПРИ ЕЕ ГИПЕРТРОФИИ
Предполагается, что глоточная миндалины в состоянии гипертрофии имеет сниженный
иммунологический потенциал и одним из патогенетических методов лечения может быть использование
иммунофармакоцевтических
средств (Д.И. Заболотный и соавт., 2002, 2007;
Hadden, 2003). Вместе с тем применение естественных иммунотропных препаратов может привести у детей к задержке развития лимфоидных
органов, в связи с чем выбор препаратов имеет
существенное значение.
В настоящем сообщении представлены
данные исследований по влиянию различных иммунотропных препаратов на экспрессию поверхностных антигенов на клетках аденоидов и их
функциональную активность в условиях in
vitro.Использование данного метода может быть
ориентиром для подбора препаратов при проведении иммунофармакотерапии в условиях клиники.
Определяли влияние следующих препаратов: тимомиметиков – тимогена и тималина,
фитопрепаратов- имупрета и эхинацеи композитум, индукторов интерферона – циклоферона и
гропринозина на число клеток в культуре с содержанием таких маркерных антигенов как CD3
(Т-лимфоциты), CD25 (активированные клетки),
CD56 (естественные цитотоксические клетки), а

также на активность естественных цитотоксических клеток (ЕЦК) в отношении ксеногенных
эритроцитов и активность фагоцитирующих
клеток крови в отношении частиц латекса (по
фагоцитарному индексу). Для сравнения изучали аналогичные показатели при использовании
мононуклеаров крови здоровых детей.
Выявлено, что лимфоидные клетки гипертрофированных глоточных миндалин детей были менее активны в функциональных тестах,
чем клетки крови, несмотря на то, что в исходной взвеси клеток аденоидов выявляется достоверно более высокое содержание активированных клеток (по CD 25). На фенотипичскую экспрессию СD3 и CD56 наибольшим стимулирующим действием (в порядке убывания) обладали такие препараты – имупрет-тимогентиотриазолин. На активность ЕЦК – имупрет,
тиотриазолин, тималин, на фагоцитарную активность – эхинацея композитум, тиотриазолин,
имупрет. Полученные данные свидетельствую о
необходимости индивидуального подбора иммунотерапевтических средств, проведении иммунологического анализа, а также о целесообразности комбинации нескольких препаратов
для получения оптимального иммунокоррегирующего эффекта.

© О.Ф. Мельников, М.Б. Самбур, Т.А. Д.Д. Заболотная, С.В. Тимченко, В.П. Семенюк, Т.А. Заяц, 2010

Ю.В.МІТІН, Н.Г.АКСЬОНОВА, Л.Р.КРИНИЧКО, О.В.МОТАЙЛО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ГАЙМОРОТОМІЇ ПРИ МІЦЕТОМІ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ
Обов’язковим методом обстеження хворих на міцетому верхньощелепної пазухи є КТ
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

приносових пазух. Проводячи співставлення
даних КТ із даними отриманими при оператив-
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ному втручанні було встановлено, що сполучення наявності повітря поряд із наявністю міцетоми в пазусі, свідчить по-перше, про адекватне функціонування природного співустя та
збереження мукоциліарного кліренса, по-друге,
що грибкове тіло та запальна слизова оболонка
не блокують співустя і, з високою вірогідністю
даний процес знаходиться в альвеолярній бухті.
Таким чином, метою операції при такій локалізації міцетоми є не тільки видалення грибкового
тіла із верхньощелепної пазухи, а й
обов’язковий контроль альвеолярної бухти та
максимально ощадливе відношення до слизової
оболонки пазухи. На теперішній час авторами
запропоновано чотири основних способи гайморотомії при міцетомі верхньощелепної пазухи –
через fossa caninae, через співустя верхньощелепної пазухи, через нижній носовий хід та через
альвеолярну лунку, але найбільш розповсюдженим є гайморотомія через передню стінку. Слід
зауважити, що жоден з вищезазначених способів не забезпечує повноцінного контролю всієї
пазухи. В нашій клініці при лікуванні міцетоми

в стадії нормально функціонуючого співустя
верхньощелепної пазухи застосовується "нижня" гайморотомія. Під нашим спостереженням
знаходилось 39 хворих на міцетому верхньощелепної пазухи віком від 18 до 74 років. Усім
хворим було проведено загальноклінічне, лабораторне обстеження, КТ приносових пазух, ендоскопія порожнини носа. Хворі були розподілені на дві клінічні групи. До першої групи
увійшли хворі, яким було проведено гайморотомію через передню стінку верхньощелепної
пазухи на рівні альвеолярної бухти причинного
зубу із ясенного трапецевидного розрізу. До
другої групи увійшли хворі яким було проведено гайморотомію через передню стінку в типовому місці.
В результаті проведених оперативних
втручань та спостережень слід відмітити, що
варіант нижньої гайморотомії дає можливість
максимально зберегти здорову слизову оболонку приносової пазухи, не ушкодити функціональне вивідне співустя пазухи та зручно і швидко
видалити грибкове тіло.

© Ю.В.Мітін, Н.Г.Аксьонова, Л.Р.Криничко, О.В.Мотайло, 2010

Ю.В. МІТІН, Я.Ю. ГОМЗА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СЛУХОВА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ
ПРИ ДЕЯКІЙ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІЙ ПАТОЛОГІЇ
Метою даного дослідження було визначити параметри слухової функції у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію на основі результатів комплексного аудіо логічного обстеження
порівняно з контрольною групою здорових осіб.
Було обстежено 53 хворих з дисциркуляторною
енцефалопатією другої стадії, які знаходились
на плановому стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні та мали 2 стадію захворювання. Виконувалось комплексне аудіологічне
обстеження, яке включало ДСВП.
Серед 53 обстежених хворих на дисциркуляторну енцефалопатію скарги на зниження
слуху пред’являлись у 39 (73,5%) випадків. В
той же час під час проведення комплексного
аудіологічного обстеження з'ясувалось, що у
98,1% хворих на дисциркуляторну енцефалопатію виявлялось зниження звукосприйняття високих частот, і у 100% виявлялась відсутність
сприйняття кістковопроведеного ультразвуку.
Дослідження шепітної і розмовної мови демонструвало порушення її сприйняття у 77 із 106
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обстежених вух основної групи – 72,6%. В контрольній групі ці показники залишались не зміненими.
Згідно тональної порогової аудіограми
нормальний рівень звукосприйняття визначався
у 24 (22,6%) обстежених вух основної групи
хворих на дисциркуляторну енцефалопатію та у
всіх вухах хворих контрольної групи. Перший
ступінь зниження слуху був у 41 (38,7%) обстежених вух основної групи, другий – у 26
(24,5%), третій у 9 (8,5%), четвертий – у 6
(5,7%). Ступені зниження слуху наведені за
В.Г.Базаров, А.И. Розкладка. У всіх хворих під
час імпедансометрії визначалась тимпанограма
типу А.
Дослідження ДСВП проводилось в залежності від порогів слуху на частоти конвенціонального діапазону та було проведене при іпсилатеральній стимуляції тоном 1 та 4 кГц. При
аналізі отриманих кривих брались до уваги латентні періоди піків хвиль P1, N1, P2, N2. Середні значення латентних періодів піків хвиль
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ДСВП P1, N1, P2, N2 за іпсилатеральної стимуляції тоном 1 кГц у обстежуваних хворих основної групи відповідно були: 53,4±0,6, 108,2±0,7,
175,9±1,7, 280,3±1,9 мс; в контрольній групі 50,2±1,5, 112,4±2,2, 169,8±1,8, 252,5±2,6 мс. Середні значення латентних періодів піків хвиль
ДСВП P1, N1, P2, N2 за іпсилатеральної стимуляції тоном 4 кГц у обстежуваних хворих основної групи відповідно були: 54,3±0,6, 109,0±0,6,
176,2±1,8, 288,1±1,6 мс; в контрольній групі 50,4±1,9, 110,0±2,4, 169,9±2,5, 248,9±1,8 мс.
У хворих на дисциркуляторну енцефалопатію спостерігалося достовірне подовження
латентних періодів компонентів P2 і N2 ДСВП
порівняно з контрольною групою здорових осіб

відповідно на 6,1 мс і 27,8 мс за іпсилатеральної
стимуляції тоном 1 кГц, та достовірне подовження латентних періодів компонентів N2
ДСВП на 6,3 мс і 39,2 мс за іпсилатеральної
стимуляції тоном 4 кГц.
У хворих на дисциркуляторну енцефалопатію реєструється достовірне порівняно з контрольною групою здорових осіб подовження
латентних періодів компонентів P2 і N2 ДСВП за
іпсилатеральної стимуляції тонами 1 та 4 кГц,
що свідчить про наявність порушень функції
слухового аналізатора центрального рівня ураження як наслідок зацікавленості при цьому захворюванні коркових структур головного
мозку.

© Ю.В. Мітін, Я.Ю. Гомза, 2010

Ю.В. МІТІН, Л.Р. КРИНИЧКО, О.В. МОТАЙЛО (КИЇВ, УКРАЇНА)
РИНОПЛАСТИКА ПРИ ГОРБИНІ ТА СКОЛІОЗІ СПИНКИ НОСА
Сколіоз спинки носа в більшості випадків
обумовлений деформацією кісткової піраміди
зовнішнього носа, але існують випадки, коли
неправильна форма зовнішнього носа обумовлена переважно викривленим та високим чотирикутним хрящем. Причому, в даному випадку
деформація чотирикутного хряща не є травматичного характеру. Нерідко така патологія поєднується з горбиною спинки зовнішнього носа.
Немає єдиної думки щодо способу корекції даної патології.
Метою нашого дослідження було порівняти перебіг післяопераційного періоду та віддалені результати ринопластики у пацієнтів із
деформацією зовнішнього носа в залежності від
застосування способу оперативного доступу та
способу мобілізації кісткової та хрящової частин спинки носа. Під нашим спостереженням
знаходилось 37 пацієнтів віком від 18-ти до 44-х

років із деформацією (сколіоз, сколіоз та горбина спинки) зовнішнього носа з яких 19-ом було
проведено риносептопластику за методикою
повного видалення та реімплантації змодельованого чотирикутного хряща з корекцією (за
необхідністю) кісткової піраміди, 18-ом було
проведено класичну корекцію спинки носа шляхом часткової резекції чотирикутного хряща та
остеотомії.
При оцінюванні перебігу післяопераційного періоду використовувались такі критерії –
інтенсивність набряку, наявність гематом,
суб’єктивний стан хворого (по бальній шкалі) та
час зберігання набряку. Аналіз віддалених результатів проводився за антропометричними
показниками та суб’єктивною оцінкою хворих
(бальна шкала). Статистично достовірно кращі
результати були досягнуті в 1-й досліджуваній
групі.

© Ю.В. Мітін, Л.Р. Криничко, О.В. Мотайло, 2010

Ю.В. МІТІН, С.П. ШИЯН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ЗМІН АРХІТЕКТОНІКИ ПОРОЖНИНИ НОСА
НА ЧАСТОТУ ВИНИКНЕННЯ СИНУЇТІВ
Травми носа складають від 10 до 12 % від
усіх ушкоджень лицевого скелету. Чоловіки
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

отримують травму в 3 рази частіше ніж жінки.
Етіологія більшості травм носа це удари кула-
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ками в бійці. Оскільки більшість людей у світі
правші (85-90 % населення Землі), то пошкодження спинки та лівого скату носа зустрічаються частіше.
Окрім деформацій зовнішнього носа під
час травми ушкоджуються внутрішньоносові
структури, передусім носова переділка. Розрізняють вигини (С, S-подібні) та виступи (гребні,
шипи) та інші варіанти. Посттравматичні вигини частіше характерезуються гострими кутами.
Гребні нерідко закінчуються гострим шипом,
який глибоко врізається в середню, а інколи,
нижню носову раковину, обтурує середні та задні відділи носа і вивідні протоки приносових
пазух. Окрім посттравматичних деформацій носової переділки, слід особливу увагу звертати на
западіння бокових скатів носа. Навіть при рівній
носовій переділці, западіння бокового скату носа може мати неблагоприємні наслідки. При
западінні бокового скату носа кут між носовою
переділкою та латеральною стінкою носа стає
більш гострішим, відповідно носовий хід стає
біль вузьким, що створює передумови до розвитку хронічних ринітів та синуїтів.
Нами була обстежена група з 60-ти пацієнтів з хронічними синуїтами, які в минулому
перенесли травму носа та класичну редресацію
носа. При обстеженні пацієнтів особлива увага
була звернена на порушення архітектоніки носа.

Характеристика пацієнтів: період після
травми від 2 років до 10 років, вік від 20 до 55
років, чоловіків – 48 (80%), жінок – 12 (20%),
відсутність повторних оперативних втручань та
необтяжений медикаментозний та алергологічний анамнез. Проведене дослідження складалось з: скарг, анамнезу, передньої та задньої
риноскопії, рентгенографії ПНП, ендоскопії носа, СКТ носа та ПНП.
Отримані дані: у всіх пацієнтів виявлено
деформацію носової переділки різних видів,
ступеня вираженості та локалізації. Виявлено
хронічний синуїт з вип᾽яченого боку деформованої носової переділки, переважно в середніх
та задніх відділах (гребні, шипи, С та S- подібні
вигини, западіння ската носа). З них у 42 пацієнтів (70%) – лівобічна локалізація, у 12-ти (20%)
– правобічна, у 6-ти (10%) – двобічна.
З отриманих даних зроблені наступні висновки:
1. Слід частіше розглядати питання про
ранню риносептопластику після травми носа.
2. Лівобічна локалізація хронічних синуїтів у хворих після травми носа спостерігається
частіше (70%).
3. У переважній більшості випадків синуїт
виникає на вип᾿яченому боці деформованої носової переділки.

© Ю.В. Мітін, С.П. Шиян, 2010

Н.С. МІЩАНЧУК, Ю.О. СУШКО, О.М. БОРИСЕНКО, І.А. СРЕБНЯК, А.Є. ПЕДАЧЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН СЛУХОВОЇ ТА ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЙ ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
(ХІРУРГІЧНОГО ТА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО) ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ З ХОЛЕСТЕАТОМОЮ У ВІДДАЛЕНОМУ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Відомо, що захворюваність на холестеатомну форму хронічного гнійного середнього
отиту (ХГСО), незважаючи на значний прогрес
у лікуванні, до цього часу є досить високою.
Вона становить значну небезпеку через здатність руйнувати кістку, що призводить до порушень структур трансмісійного механізму середнього вуха та природного функціонування
механізму самоочищення.
У наших попередніх дослідженнях встановлено в умовах іn vitro гальмівний вплив поліфункціональних інгібіторів апротиніну та інтерферону на активність калікреїну холестеато-
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ми і перифокальних тканин, а також на активність калікреїну та елазтази ексудату.
Враховуючи цей факт, було прийняте рішення про включення цих інгібіторів у схеми
комплексного лікування хворих на ХГСО з холестеатомою, щоб запобігти виникненню рецидиву, мінімізувати розвиток ускладнень та зберегти або поліпшити клінічний і функціональний результат оперативних втручань.
Метою проведених досліджень було вивчення стану слухової та вестибулярної функцій
у хворих на ХГСО з холестеатомою до та через
18-24 місяців після застосування 3 схем комплеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ксного (хірургічного і медикаментозного) лікування.
Були розроблені такі схеми комплекного
лікування. Основним етапом комплексного лікування була хірургічна санація холестеатомного осередку. У схему № I лікування після оперативного втручання включали місцеві аплікації
розчину апротиніну. Схема № 2 включала проведення операції, місцеві аплікації розчину апротиніну і подальше впродовж 10 діб введення
розчину апротиніну через дренажні трубки в
операційну порожнину. Схема №3 повторювала
схему №2 з додатковим парентеральним внутрішньомязевим введенням розчину інтерферону
або лаферону впродовж 7 діб.
Всього проліковано за комплексними
схемами (хірургічними та медикаментозними)
60 хворих, із них за схемою №1 – 19 пацієнтів,
за схемою №2 – 27, за №3 – 14 пацієнтів, які
склали відповідно наведених схем лікування три
основні групи.
Контрольну групу склали 30 осіб із холестеатомним процесом ХГСО, що не отримували
після проведеного сануючого оперативного
втручання медикаментозне лікування.
Всім пацієнтам проведені також реконструктивні етапи із відновленням осикулярного
механізму середнього вуха.
Аудіометричне обстеження проводили на
аудіометрі «ITERA» (Данія) за загальноприйнятими пороговими, надпороговими тональними
та мовними тестами.
Вестибулометричне обстеження виконували за схемою В.Г.Базарова (1988). Електроністагмографію (ЕНГ) спонтанного, позиційного та
експериментального ністагмів при обертовій
пробі Барані проводили на електроенцефалографі «Bioscript BST-112» фірми RET (Німеччина).
При аудіометричному обстеженні до сануючого операційного втручання в осіб трьох
основних групи зниження гостроти слуху за
класифікацією В.Г. Базарова та А.І. Розкладки
(1995) зареєстрована 1 ступінь зниження слуху у
6 осіб, із II – 25, із III ст. – 29 особи. У 6 осіб
контрольної групи – II ст., зниження слуху, у 13
– III ст., а у 1 – глухота.
При вестибулометричному обстеженні з
ураженого боку до лікування зафіксовано явища
гіперрефлексії 1 та II ст. у 72,5% випадків, а у
решти – явища гіпорефрексії, що носили характер периферичного вестибулярного синдрому за
класифікацією І.Б. Солдатова та співав. (1980) зі

збереженням закону векторіальності в усіх обстежених осіб трьох основних, а також контрольної груп.
У віддаленому періоді після комбінованого лікування в осіб трьох основних груп відмічено
достовірне
зменшення
кістковоповітряного інтервалу (КПІ) у діапазоні досліджуваних частот 0,125-8,0 кГц на 35,5±0,5 дБ.
Цей факт можна пояснити покращенням звукопровідної функції середнього вуха за рахунок
реконструкції звукопровідної системи середнього вуха.
У всіх пацієнтів основних трьох груп після проведеного комплексного лікування у віддаленому періоді (через 18-24 міс) не зареєстровано змін у величинах порогів сприйняття звуків по кістковій провідності порівняно з доопераційним рівнем, що вказує на відсутність токсичноств застосовуваних препаратів в основних
групах хворих.
При вестибулометрії у періоді у всіх пацієнтів основних груп відмічена позитивна динаміка стану статико-кинетичної функції та експериментального ністагму у бік нормалізації
параметрів досліджуваних вестибулометричних
тестів, що вказує на поліпшення складових вестибулярної функції після комбінованого (хірургічного й медикаментозного) лікування.
У 16 із 30 прооперованих осіб контрольної групи у віддаленому періоді після хірургічного лікування при аудіометрії зафіксоване достовірне зменшення кістково-повітряного інтервалу у діапазоні частот 0,125-8,0 кГц на 28,5±0,5
дБ, у 13 – на 15,3±0,5 дБ, у 1 особи із глухотою
– відмічено тільки клінічне покращення у вусі.
При вестибулометрії у всіх хворих контрольної
групи зафіксовано поліпшення як показників
статико-кінетичних тестів, так і показників експериментального ністагму.
Дані аудіометрії та вестибулометрії свідчать про задовільний ефект оперативного лікування осіб цієї групи.
Таким чином, у результаті поведеної роботи встановлено, що місцеве та парентеральне
введення вищеназваних медикаментів за трьома
схемами не викликало побічних ускладнень з
боку функціонування периферичних структур
внутрішнього вуха та вестибулярного апарату у
віддаленому періоді після проведеного комплексного лікування, що дає можливість рекомендувати вищеназвані поліфункціональні інгібітори апротинін та інтерферон для профілактики
рецидиву холестеатомного процесу при ХГСО.
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К.Е. НИКИФОРОВ, Л.В. ГУЛЯЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ МУТАЦИИ 35DELG У ДЕТЕЙ
С ПРЕЛИНГВАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ И ГЛУХОТОЙ В АР КРЫМ
Тяжелые прелингвальные нарушения слуха являются важнейшей социальной и медицинской проблемой. Слухопротезирование, кохлеарная имплантация, реабалитационные мероприятия требуют существенных материальных
затрат. В этих условиях вопросы профилактики
перлингвальной тугоухости и глухоты стоят
весьма остро.
Многие ЛОР-врачи и сурдологи не придают значение наследственным несиндромальным формам тугоухости и глухоты, в то время
как по данным некоторых авторов до 60% всех
врожденных нарушений слуха имеют генетическую причину [Morton, 1991; Willems, 2000].
Чаще всего эти формы имеют аутосомнорецессивный тип наследования, а, следовательно, родители могут не страдать нарушениями
слуха. Особое внимание нужно обратить и на то,
что наличие факторов риска в анамнезе не исключает генетических причин тугоухости и глухоты.
На сегодняшний день известно около
100 генов, участвующих в эмбриогенезе и
функционировании органа слуха. Среди всех
идентифицированных генов наследственных
нарушений слуха наиболее значимыми являются гены белков-коннексинов 26 (GJB2) и 30
(GJB6), доля которых составляет по данным некоторых авторов до 80% [Morton, 2006; Petersen
et. al., 2006].
Гены белков-коннексинов 26 и 30 кодируют трансмембранные белки, которые участвуют в образовании межклеточных контактов –
коннексонов во внутреннем ухе. Коннексиновые
каналы играют ключевую роль в рециркуляции
ионов K+ в эпителии улитки. При дефектах синтеза белков-коннексинов этих каналов происходит нарушение гомеостаза эндолимфы с последующей гибелью сенсорных клеток и развитием
потери слуха по сенсоневральному типу
[Kikuchi et. al., 1995].
В 50% случаев врожденная тугоухость и
глухота неясной этиологии обусловлена мутациями в гене коннексина 26. В свою очередь
80% изменений в этом гене обусловлено единственной мутацией – 35delG (Маркова Т.Г.,
2006). Эта мутация была выделена в 1997 M.
Carrasquillo и соавторами. Степень нарушения
слуховой функции при ней, как правило, тяже-

лая, вплоть до глухоты, характеризуется аутосомно-рецессивным типом наследования. Частота носительства этой мутации в европейской
популяции составляет 1,5-2,5% (Маркова Т.Г.,
2006).
В АР Крым с 2010 начал проводится генетический скрининг среди детей с прелингвальной тугоухостью и глухотой с целью выяснения
вклада мутации 35delG в причины тугоухости и
глухоты, определения степени нарушения слуха
при этом, а также усовершенствования организации медико-генетического консультирования
и пренатальной диагностики.
Было обследовано 10 детей в возрасте от
7 мес до 4 лет с прелингвальной тугоухостью и
глухотой. Материалом для исследования являлась периферическая кровь. Анализ мутации
35delG проводился методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.
Из 10 детей мутация 35delG была найдена
в гомозиготном состоянии у 4-х пробандов.
Также были произведены исследования на наличие мутации у родителей пробандов. У 3-х
пар родителей мутация была обнаружена в гетерозиготном состоянии (родители не страдали
нарушениями слуха). В одном случае оба родителя являлись носителем мутации 35delG в гомозиготном состоянии и страдали глухотой.
Семейный анамнез был отягощен у 3 из 4-х
пробандов. У одного пробанда не было какихлибо нарушений слуха в истории семьи, при
этом родители находились на стадии планирования новой беременности.
Степени нарушения слуха у детей с мутацией 35delG были следующие: 3-е детей с двусторонней сенсоневральной глухотой, 1 ребенок
страдает двусторонней сенсоневральной тугоухостью III степени. Состояние слуховой функции установлено на основании неоднократных
объективных исследований слуха, игровых и
тональных аудиометрий.
Все дети и родители были консультированы врачом-генетиком с соответствующими
рекомендациями, в т.ч. и по планированию семьи с прогнозом потомства.
Таким образом, генетический скрининг
является эффективным средством для профилактики наследственных несиндромальных
форм тугоухости и глухоты.
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В.Г. ОРЛОВ, І.П. ФЕДЖАГА, П.М. СТОРОЖЕНКО, В.Ю. СТАРЧЕНКОВ, І.В. ОРЛОВ,
В.А. ГЛУШАНЕЦЬ, О.О. КОНОВАЛЮК, О.М. ВОВЧУК, С.О. МАГДЕБУРА, С.І. КРУЛЬКО
(ВІННИЦЯ, КИЇВ; УКРАЇНА)
КОМБІНОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПОКРАЩЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ
ЛОСКУТІВ ДЛЯ ПЛАСТИЧНОГО ЗАКРИТТЯ ДЕФЕКТІВ ШКІРИ ТА СЛИЗОВИХ
ОБОЛОНОК В ОНКОЛОГІЇ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
Комплексне та комбіноване лікування
злоякісних пухлин голови та шиї, яке включає
пременеві методи лікування, хіміотерапію, а
також зміни в тканинах від раніше проведених
оперативних втручань (рубці, перев’язані магістральні судини і т.д.) поширені супутні захворювання – атеросклероз, цукровий діабет суттєво погіршують репаративні властивості тканин і
значно підвищують ризик некрозу шкірних лоскутів для пластичного закриття дефектів шкіри
та слизових в онкології голови та шиї та збільшують ризик гнійно-некротичних ускладнень.
З метою профілактики цих ускладнень нами
застосовано комбінований підхід до покращення
живлення переміщених лоскутів, який включає
місцеві заходи – використання гелю «Ліотон
1000» (протягом трьох перших днів після операції)
та гелю «Актовегін» (з 3-ї по 8-му добу) та одночасно з 1-ї по 8-му добу післяопераційного періоду системні заходи – внутрішньовенні крапельні
інфузії нікотинової кислоти (починаючи з 20 мг на
100 мл фіз. розчину 2 рази на добу з поступовим
наростанням дози до 50-60 мг двічі на добу) та
«Реосорбілакт» (200 мл 2 рази на добу).
Запропонований підхід застосований нами у 32 хворих з пластичним заміщенням дефе-

ктів після видалення первинних та рецидивних
злоякісних пухлин шкіри щоки, шкіри та червоної облямівки губи, шкіри та слизової нижньої
повіки та у 4 хворих з пластичним заміщенням
дефектів глотки після проведеного радикального лікування раку гортаноглотки.
Вік хворих коливався від 61 до 78 років і
складав в середньому 71,2±0,4 років. У всіх хворих застосовували переміщені шкірні або шкірно-м´язеві лоскути на ніжці. Первинним натягом
загоєння післяопераційної рани спостерігалось у
28 хворих (87,5±0,4%), краєвий некроз переміщеного лоскута (до 10% від площі лоскута) наступив у 2 хворих (6,25±0,4%), некроз дистальної половини лоскута та нагноєння післяопераційної рани наступило у 1 хворого, розходження
швів на межі лоскута із реципієнтними тканинами із збереженням життєздатності лоскута
наступило у 1 хворої (по 3,12±0,4%).
Запропонований нами комбінований підхід до покращення живлення переміщених лоскутів для пластичного закриття дефектів шкіри
та слизових дозволяє суттєво покращити результати лікування і суттєво знизити кількість
післяопераційних ускладнень.
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В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТЕРАПІЯ СУПРОВОДУ ПРИ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ
ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Слід зазначити, що сучасна хіміотерапія
не являється безпечною для пацієнтів, і у випадку її проведення, навіть коротким, курсом, необхідно призначати гепатопротектори для попередження ускладнень із сторони печінки та поліферментні препарати з метою корекції секреторної недостатності підшлункової залози для
попередження ускладнень.
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Одним з таких гепатопротекторів є препарат «Енерлів», активною речовиною якого є
знежирені, збагачені фосфоліпіди з соєвих бобів, що містять не менше 60 % полінасиченого
фосфодитилхоліну.
В ході наших досліджень препарат «Енерлів» призначали по 2 таблетки 3 рази на день
до їди в добовій дозі 1800 мг та препарат «Панг-
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рол» по 1 таблетці 3 рази на день під час їди на
протязі 1 міс. Всім хворим на початку терапії і
при виписці крім загальних аналізів проводили
дослідження печінкових проб (аланінамінотрансфераза,
аспартатамінотрансфераза,
γглутамілтрансфераза, лужна фосфатаза, загальний, прямий і непрямий білірубін) і показники
ліпідного обміну (загальний холестерин і тригліцериди). Також в кінці лікування додатково
оцінювали переносимість проведеної хіміотерапії, а саме – негативні прояви із сторони ШКТ,
печінки та підшлункової залози.
У контрольній групі (20 пацієнтів), котрим проводилась неоад’ювантна (вводна) хіміотерапія не застосовували ессенціальні і ферментні препарати і з перших днів проведення хіміотерапії виникли болі в епігастрії, відмічались
диспепсичний синдром і зміни біохімічних показників крові. Симптоми з боку підшлункової
залози відмічались у вигляді порушень процесу
травлення: больовий синдром різної інтенсивності, здуття, бурчання в животі після прийому
їжі; порушення стулу (чергування закрепів і
проносів) і втрати маси тіла
В основній групі (20 пацієнтів) під час
проведення неоад’ювантної хіміотерапії (таксанами та платиновміщуючими препаратами) проводилась терапія супроводу енерлівом і пангролом. На фоні прийому енерліву покращились
показники ліпідного обміну, а також стабілізувалися і інші показники функціонального стану
печінки. Так, нормалізувались показники рівня
білірубіну, трансаміназ, γ-глутамілтрансферази і
лужної фосфатази. Після терапії пангролом спо-

стерігалося поліпшення загального стану хворих, нормалізація рівня ферментів у крові.
Терапевтичний ефект препаратів визначали за динамікою суб’єктивних показників,
об’єктивних симптомів і параметрів функціонального стану печінки та підшлункової залози.
Суттєвий ефект енерліву і пангролу виявлено на
підставі аналізу динаміки скарг та клінічних
симптомів: вже на 10-й день застосування препарату в основній групі відзначено покращення
суб’єктивного стану хворих, а нормалізація всіх
показників відбулася на 25-й день лікування.
При проведенні досліджень впливу препарату «Енерлів» на організм встановлено, що
він нормалізує функцію і ферментативну активність гепатоцитів та сприяє регенерації клітин
печінки. При використанні препарату «Енерлів»
в комплексній терапії онкологічних хворих із
супутньою патологією печінки швидше нормалізувався рівень білірубіну, трансаміназ, тимолової роби, лужної фосфатази, загального білка,
що свідчило про покращення функції печінки.
Результати проведеного дослідження свідчать
про високу терапевтичну ефективність препарату. Отже, при лікуванні супутніх захворювань
печінки у пацієнтів з онкопатологією у якості
гепатопротекторного засобу рекомендується
застосування препарату «Енерлів».
На сьогоднішній день препарат «Енерлів»
являється сучасним високоефективним гепатопротектором, який складається із ессенціальних
фосфоліпідів і дозволяє стабілізувати стан організму в цілому, попереджуючи розвиток лікарського ураження печінки.

© В.В. Паламарчук, 2010

В.В.ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ
ЗНАНЬ З ОСНОВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ У СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ВУЗІВ
Згідно наказу МОН України № 812 від
20.10.2004 р. ВУЗи країни зобов’язані привести
свої освітні системи у відповідність до єдиних
європейських стандартів втілених у Болонських
принципах (кредитної, модульної системи, тестування, моніторингу якості викладання) з широким використанням Інтернету у навчальному
процесі, впровадження дистанційного навчання,
обміну студентами на етапі навчання між університетами різних країн.
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Як наслідок, збільшення терміну навчання на акторському відділенні з чотирьох до
п’яти днів вимагає рейтингової оцінки навчальної програми з майстерності актора, в тому числі отримання базових знань з основ анатомії та
фізіології людини, з тим, щоб запобігти професійним порушенням здоров’я у акторів. Процес
навчання в мистецьких ВУЗах пов'язаний з великими фізичними, емоційними та інтелектуальними навантаженнями, що може викликати у
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

окремих студентів ризикований стан, перевтому, а інколи і неврологічний розлад. У процесі
адаптації першокурсників слід звертати особливу увагу на фізичне здоров’я, їх вміння розпоряджатися своїми емоційними ресурсами, адже
акторам дароване підвищене емоційне збудження, вразливість та конфліктність (Л.П.Овчієва,
2007). Тому, поважаючи методики спеціального
мистецького тренажу, бажано б ширше використовувати методики поступового набуття професійних навичок (наприклад, як в медичних
навчальних закладах) за принципом від простого до більш складного (Ю.П.Висоцький, 2009), з
вивченням анатомо-фізіологічних особливостей

функціонування організму людини, з репрезинтуванням основ фоніатрії та фонопедії, маючи
при цьому столітню мистецьку базу методик
викладання сценічної мови. При послідовному
оволодінні основами акторської техніки, сценічного тренажу (увага, уява, пам'ять, сенсорні
відчуття і т.д.) нерідко з уваги випускаються
елементарні запобіжні міри професійних порушень здоров’я.
Такий підхід у викладанні дозволяє покращити професійну адаптацію абітурієнтів,
першокурсників та старшокурсників мистецьких навчальних закладів до екстремальних станів організму в динаміці навчального процесу.

© В.В. Паламарчук, 2010

В.В.ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ
У АБІТУРІЄНТІВ ТЕАТРАЛЬНОГО ВУЗУ
Аналізувалися фактори, що впливали на
анатомо-фізіологічні зміни дихальних шляхів у
молодих людей. На особливості оториноларингологічних порушень у абітурієнтів впливають
стресові екзаменаційні ситуації. Крім того, в
спекотний літній передекзаменаційний період,
часте вживання абітурієнтами охолоджених напоїв призводило до виникнення у них катаральних запалень слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. Також особливе значення приділялось наявності або відсутності стану підготовки у вокальному відношенні чи сценічній мові
у юнаків та дівчат.
Цікаво, що за результатами ларингоскопічної картини у обстежених абітурієнтів можна
здогадуватись про дані відносно їх сценічного
стажу підвищеного голосового навантаження,
що наводяться в документах для вступу до вузу.
Якщо ж скласти алгоритм отоларингологічного обстеження в зворотному напрямку,

тобто спочатку проаналізувати подані абітурієнтами документи про заняття в хорових колективах або театральних студіях, то можна прогнозувати у них ларингоскопічні зміни, пов’язані з
голосовим навантаженням.
Нами оглянуть 323 абітурієнта театрального вузу (210 жінок та 113 чоловіків), які знаходились за віком в найближчому післямутаційному періоді голосоутворення.
В структурі виявлених оториноларингологічних порушень у абітурієнтів найбільше
зустрічалися пацієнти з катаральними змінами
слизової оболонки верхніх дихальних шляхів
(36 чол), незначні незмикання істинних голосових складок (гіпотонусні дисфонії) виявлені у 19
оглянутих. При огляді молодих людей мали місце поодинокі випадки гіпертонусних дисфоній,
монохордитів. Контроль за станом ЛОР-органів
у абітурієнтів, що стали першокурсниками вузу
в даний час продовжується.

© В.В. Паламарчук, 2010

В.В.ПАЛАМАРЧУК, Д.І.БЕЗБАХ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАНЕДБАНА, РЕЦИДИВНА ПУХЛИНА ГОРТАНІ З ПОШИРЕННЯМ НА ТРАХЕЮ
У СТАРШОКУРСНИКА МИСТЕЦЬКОГО ВУЗУ
Хворий І., віком 21 рік, студент одного з
мистецьких ВУЗів, хворіє на папіломатоз гортаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ні з дитинства. За цей час хворому вже виконано
п’ять операцій з видаленням пухлини. Останні 2
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роки відмічає постійну охриплість голосу, та до
отоларинголога – фоніатра студентської поліклініки чи ж ВУЗу не звертався.
17.05.10 р. в поліклініці Інституту при непрямій ларингоскопії виявлено, що слизова оболонка гортані помірно гіперемована, в просвіті
гортані папіломатозна тканина розташовується
на обох істинних голосових складках поширюючись на передню комісуру, вестибулярні та
черпалонадгортанні складки, опускаючись на
перших два кільця трахеї. Голосова щілина звужена, дихання затруднено.

21.05.10 р. – видалення папілом гортані та
трахеї при прямій мікроларингоскопії. Під час
операції застосовувалась петля діаметром 0,51,0 см, потужністю від 70 до 100 Вт. Після операції дихання не затруднено, голос став звучнішим. Патогістологічний висновок: плоскоклітинна папілома із злоякісним переродженням.
Наведений клінічний випадок вказує на
важливість диспансерного нагляду отоларингологом студентів мистецьких ВУЗів, особливо
тих старшокурсників, для яких стан голосового
апарату є професійною проблемою.

© В.В.Паламарчук, Д.І.Безбах, 2010

Н.В.ПИЛИПЮК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, А.С. ЮРИН, Д.Н. ПИЛИПЮК, А.Н. ЧУМАКОВ
(ОДЕССА, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ РАСШИРЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЁННОМ РАКЕ ГОРТАНИ
В структуре заболеваемости злокачественными опухолями рак гортани и гортаноглотки составляет 2-6%. У большей части пациентов
этой группы диагностирование происходит в
запущенных стадиях (Т3-4N1-3M0).
Нами проведен ретроспективный анализ
256 историй болезни пациентов местнораспространённым раком гортани и гортаноглотки. Все
больные были разделены на три группы в зависимости от способов лечения. Исследуемые
группы составляли пациенты мужского пола в
возрасте от 35 до 70 лет.
По гистологической структуре опухоли
разделялись следующим образом: плоскоклеточный ороговевающий рак диагностирован у
110, плоскоклеточный неороговевающий – у 49,

умеренно дифференцированный рак – у 52, низкодифференцированный рак – у 47 пациентов.
194 больным выполнены радикальные
операции. Объем операций был различным. У
123 пациентов произведены расширенные ларингэктомия с операцией на лимфатическом
аппарате шеи и проведением в послеоперационном периоде лучевой терапии, комбинированные расширенные операции – 71 больному. 62
больным, отказавшимся от хирургического лечения, проведено химиолучевое лечение.
Наилучшие результаты получены в первой
группе, где использовался комбинированный способ лечения – операция и лучевая терапия. Пятилетняя выживаемость в первой группе составила
56,3%, во второй – 69,8%, третей – 32,2%.

© Н.В.Пилипюк, Т.А. Гобжелянова, А.С. Юрин, Д.Н. Пилипюк, А.Н. Чумаков, 2010

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, Н.В. ПИЛИПЮК, А.А. АСМОЛОВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕАЗ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫХ
ПОСТИМПЛАНТАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Постимплантационные поражения верхней челюсти, в частности в виде верхнечелюстного синуса, определены нами как постимплан-
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тационная болезнь последнего, встречается
практически у всех пациентов, перенесших данный вид протезирования независимо от количеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ства имплантационных единиц. Постимплантационная болезнь (ПИБ) верхнечелюстного синуса по нашим наблюдениям всегда протекает
хронически и встречается в трех видах: компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная формы. Развивается данный вид патологии в среднем через 6-12 месяцев после
операции и имеет различные степени выраженности дистрофического процесса: от субъективно неощутимых при компенсированных формах
до ярких клинических проявлений в обострении
субкомпенсированных форм и вяло протекающих декомпенсированных. Особенностью течения декомпенсированных форм постимплантационной болезни верхнечелюстной пазухи является наличие трудноэвакуируемого гнойного
или гнойно-некротического экссудата в стадиях
обострения, что связано с метаплазией мукоцилиарного эпителия, покрывающего синус в многослойный плоский ороговевающий.
Под нашим наблюдением находилось 33
пациента (14 мужчин и 19 женщин в возрасте от
39 до 71 года): 6 – с компенсированными формами, 12 – с субкомпенсированными и 15 – с декомпенсированными. Всем больным было проведено комплексное традиционное обследование,

включавшее обязательный микробиологический
тест на верификацию флоры и определение ее
чувствительности. В результате проведенного
исследования оказалось, что у 98% пациентов
гнойный либо гнойно-некротический экссудат не
содержал патогенной флоры, был населен умеренным количеством характерных сапрофитов
(max до 10) и изобиловал макрофагами и нейтрофилами в различных степенях распада. Это
обстоятельство позволило нам отказаться от привычного введения после эвакуации экссудата в
пазуху антибиотиков, гормонов и использовать
активные протеолитические ферменты (трипсин,
хемотрипсин, вобензим, фибринолизин, лидазу) в
зависимости от характера экссудата с последующим промыванием синуса физиологическим раствором, содержащим иммуномодуляторы и антигистамины. Данный способ местного воздействия
в комплексном лечении постимплантационной
болезни позволил нам в сроки не превышающие
3-5 суток перевести всех пациентов с декомпенсацией процесса в субкомпенсированные и компенсированные формы заболевания, отказаться
от приема антибактериальных средств, гормонов
и существенно сократить сроки нетрудоспособности.

© М.Б. Пионтковская, Н.В. Пилипюк, А.А. Асмолова, 2010

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, Н.В. ПИЛИПЮК, А.С. ЮРИН (УКРАИНА, ОДЕССА)
К ВОПРОСУ О ЛОКАЛЬНОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ СОПРЯЖЕННЫХ
ЛУЧЕВЫХ ЭПИТЕЛИИТОВ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Несомненные успехи в хирургическом лечении злокачественных опухолей ЛОР-органов
достигнутые благодаря внедрению в эту отрасль
последних инновационных медицинских технологий (спиральная КРТ, МРТ с усилением контрастности, управляемая гипотония в ходе операции) привели к возможности во имя спасения
жизни больного производить ранее невозможные
сверхрадикальные операции и повышать выживаемость больных на 10-15 %. Однако внедрение
сверхрадикальных вмешательств само по себе
влечет за собой определенные трудности ведения
больных на послеоперационном этапе, если в
комплексном лечении по радикальной программе
требуется лучевая терапия. Лечение лучевых
эпителиитов верхних дыхательных путей (ВДП)
сегодня является достаточно острой проблемой
особенно в случаях борьбы с сопряженными поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ражениями слизистой оболочки. Речь идет о наиболее чувствительной к лучистой энергии слизистой в послеоперационных полостях (полости
после ринотомий, резекций верхней челюсти,
гемифациальных резекций, орбитосинуальных
экзентераций, фаринготомий и т.д.) поверхность
которых к моменту начала лучевой терапии на
послеоперационном этапе комбинированного
противоопухолевого лечения чрезвычайно быстро в ответ на индуцированное клеточное поражение подвергается трудноконтролируемому язвенному или язвенно-некротическому процессу.
Причиной подобного осложнения является функциональная несостоятельность слизистых оболочек ВДП, выстилающих послеоперационные полости. Замещение и восстановление этих участков осуществляется по законам репаративной
регенерации, что требует поиска новых решений
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в лечении этой патологии. Нами разработан и
внедрен способ профилактики и лечения ЛЭ у
первичных и рецидивных пациентов со злокачественными заболеваниями ЛОР-органов, позволяющих избежать в ходе первой половины курса
ЛТ (до СОД=35-40 Гр) подобных осложнений у
первичных больных и облегчить течение ЛЭ у
рецидивной группы без вынужденного перерыва
в лечении, включающий общие и местные терапевтические приемы, различные для каждого
вида ЛЭ.
Способ основан на комбинации широкоизвестных лекарственных соединений (некоторых антибиотиков, противогрибковых средств,
деконгестантов, микроирригаторов, иммуномо-

дуляторов, а также препаратов, оказывающих
направленное влияние на ферментативные процессы протеолитического, фибринолитического,
деполяризующего РНК и ДНК действия, препаратов, уменьшающих вязкость гиалуроновой
кислоты) общего и местного действия, которые
создают на поверхности указанных выше аномальных значительное областей значительное
улучшение макромолекулярного состояния местного секреторного гомеостаза, что ведет к
адекватному изменению избирательной толерантности слизистой ВДП в ответ на действие
лучистой энергии, улучшению объективного и
субъективного состояния больных, сокращению
периода медицинской реабилитации.
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О.Г.ПЛАКСИВИЙ, І.В.КАЛУЦЬКИЙ, І.В.НЕЗБОРЕЦЬКИЙ, О.О.МАЗУР, К.І.ЯКОВЕЦЬ,
І.Б. КВАСНИЦЬКИЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ “ХЬЮМЕР (ІЗОТОНІЧНИЙ)”
В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ
ВТРУЧАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ
Ефективність оперативного лікування захворювань носа залежить не тільки від тактики
та техніки, але й від адекватного ведення післяопераційного періоду. Після кожного оперативного втручання виникає післяопераційний нежить, набряк, гіперсекреція, можливі утворення
синехій.
Одним з препаратів, який ефективний в
післяопераційному періоді при оперативних
втручаннях в порожнині носа є “Хьюмер” – ізотонічний розчин нерозведеної морської води.
Препарат є ізотонічний до секрету слизової оболонки носа, розріджує секрет слизової
оболонки та сприяє його виведенню і відновленню носового дихання за рахунок активації
мукоциліарного кліренсу.
Під нашим наглядом було 109 хворих,
яким проводились оперативні втручання в порожнині носа (підслизова резекція перегородки
носа – 48 з них дітей – 6, двобічна ощадлива
конхотомія – 11, задня конхотомія – 6 з них дітей – 1, двобічна вазотомія – 14 з них дітей – 4,
поліпоетмоїдотомія – 12 з них дітей – 2, редресація перегородки носа – 6 з них дітей – 1, підслизова резекція перегородки носа і двобічна
конхотомія – 7, поліпоетмоїдотомія і задня конхотомія – 5).
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Всі хворі по веденню післяопераційного
періоду були розділені на дві групи (50 і 59 чоловік). Ведення післяопераційного періоду у
двох групах включало призначення антибіотику,
туалет з анемізацією порожнини носа. В першій
групі додатково призначалась олія шипшини по
½ піпетки тричі на добу, в другій – препарат “
Хьюмер (ізотонічний)” по 2 вприскуванні у кожен носовий хід 4 рази на день дітям від 7-15
років і по 2-3 вприскуванні 6-8 рази на добу дорослим.
Ефективність лікування оцінювали по
об’єктивних даних: набряк, гіперемія слизової
оболонки порожнини носа, наявність раневого
секрету та фіброзних нашарувань, а також порушення функції носового дихання та нюху.
Порівнюючи перебіг післяопераційного періоду
у двох групах слід відмітити, що у групі, де використовувався “Хьюмер (ізотонічний)” реактивні явища зникли і носове дихання відновилось
на 8-10 день, у порівнянні з контрольною групою, де відновлення настало на 12-14 день. Крім
того, схильність до сінехієутворення у групі з
використанням “Хьюмер (ізотонічний)” зафіксовано у одному випадку, у другій групі на 1516 день у трьох хворих утворились ніжні синехії, що потребувало додаткового лікування.
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Препарат “Хьюмер (ізотонічний)” в післяопераційному періоді призначався на два тижні. Отримані результати лікування дозволяють
рекомендувати препарат “Хьюмер (ізотонічний)” для широкого використання в післяопераційному періоді після ендоназальних операцій у

дорослих та дітей. Призначення препарату приводить до покращення якості життя пацієнтів, а
мікроелементи, що входять у склад “Хьюмера
(ізотонічного)” мають позитивний ефект на функціональний стан мукоциліарної системи слизової оболонки порожнини носа.
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О.Г.ПЛАКСИВИЙ, І.В.КАЛУЦЬКИЙ, І.В.НЕЗБОРЕЦЬКИЙ, О.О.МАЗУР, Т.Л.КУЛЬЧИЦЬКА,
О.Д.САПУНКОВ (ЧЕРНІВЦІ)
«АВАМІС» У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ І ХРОНІЧНИХ СИНУЇТІВ
Враховуючи етіологію та патогенез гострих та хронічних гнійних та поліпозно-гнійних
синуїтів, вплив кортикостероїдів на ланки запального процесу, ми включили в схему лікування
гострих і хронічних синуїтів препарат «Аваміс»
та вивчили динаміку клінічних проявів захворювань.
«Аваміс» (флютиказон фуроат) – має виражені протизапальні властивості, вибіркову
спорідненість та селективність відносно глюкокортикоїдних рецепторів, виражену місцеву
протинабрякову дію, добре комбінується з антибіотиками, не впливає на імунні захисні механізми.
Протягом 2009-2010 рр. в ЛОР-клініці
ОКЛ і ЛОР-відділенні 2-ї міської лікарні комплексно обстежено та проліковано 123 хворих
віком від 15 до 65 років з гострими та хронічними синуїтами. Пацієнтам основної групи (80
хворих) проводилась стандартна терапія, по необхідності маніпуляції та оперативні втручання
і обов’язково у схему лікування включався
«Аваміс». Хворим контрольної групи (43 хворих) проводилось ідентичне лікування, але без
препарату «Аваміс». Хворим з гострими гнійними синуїтами та загостренням хронічних
гнійних синуїтів «Аваміс» призначався по 2
впорскування у кожну ніздрю 1 раз на добу протягом 10 днів, а з хронічними поліпозними та
поліпозно-гнійними синуїтами використовували
«Аваміс» протягом 1-2 місяців. Дозування в післяопераційному періоді (дві неділі) складало по

2 впорскування у кожну ніздрю 2 рази на добу, в
подальшому хворі зрошували «Авамісом» носову порожнину 1 раз на добу до 2-3 місяців.
Критеріями оцінки отриманих результатів
були дані огляду, суб’єктивний стан хворого,
дані ендоскопії порожнини носа і носоглотки,
відеоендоскопічний огляд порожнини носа, рентгенографія БНП (інколи КТ чи МРТ), дослідження транспортної функції слизової оболонки, дихальної та нюхової функцій порожнини
носа.
Результати досліджень свідчать, що у всіх
80 хворих ми отримали позитивний ефект у лікуванні при застосуванні «Авамісу» на основі
об’єктивних ринологічних критеріїв. Була також
проведена об’єктивна оцінка слизової оболонки
хворих з поліпозними синуїтами, які тривалий
час застосовували «Аваміс» у порівнянні з контрольною групою. Показовим було те, що у пацієнтів основної групи не спостерігалось ні одного
випадку рецидиву протягом першого року, тоді
як у контрольній – у 4-х хворих через 6-9 місяців
з’явились поліпозні зміни слизової оболонки порожнини носа чи поодинокі поліпи. Слід відмітити, що під час лікування пацієнтів «Авамісом»
негативних реакцій ми не відмічали, індивідуальної непереносимості у хворих не було.
Отже, ми рекомендуємо використовувати
«Аваміс» у комплексному лікуванні хворих на
гострі гнійні синуїти, хронічні гнійні та поліпозно-гнійні синуїти та у післяопераційному періоді при хронічних поліпозних синуїтах.
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В.І. ПОПОВИЧ, Р.А. АБИЗОВ, С.С. САМОЙЛЕНКО (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, КИЇВ; УКРАЇНА)
ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ЛОР-ОНКОЛОГІЇ
Тріумфальний розвиток ЛОР-онкології за
останні 50 років нагадує «снігову лавину». Накопичення великої кількості досліджень і спостережень в цій галузі поступово перейшло в
нову якість. Характерною ознакою розвитку
спеціальності в останні роки став бурхливий
розвиток функціонально-ощадливих і реконструктивних оперативних втручань, а також вдосконалення методик комбінованого і комплексного протипухлинного лікування. Підвищений
інтерес до багатокомпонентного лікування хворих на злоякісні пухлини зумовлений тим, що
накопичені нові наукові дані про їх патогенез, а
також безперервним вдосконаленням променевого і медикаментозного лікування.
Поряд з цим у різних клініках використовують різноманітні варіанти комбінованого і
комплексного лікування, ефективність яких
отримує дуже протиречиві оцінки. Значною мірою це пов'язано з тим, що на жаль, характерною особливістю багатьох лікарів, включаючи і
онкологів, є відсутність єдиного розуміння понять про патологічні пухлинні процеси, їх систематизацію, номенклатуру, оцінку і трактовку
результатів лікування. Як у вітчизняних, так і у
зарубіжних виданнях багато розрізнених публікацій, присвячених цим проблемам, однак у більшості з них приведені думки окремих авторів
по вказаних питаннях.
Таким чином назріла нагальна необхідність узагальнити накопичені дані. Ця проблема
набуває особливої актуальності в світлі переходу до роботи по уніфікованих протоколах в рамках страхової медицини. Все викладене обґрунтовує необхідність обговорення даного питання і досягнення єдиного погляду у його розумінні.
Визначення
Пухлини – надмірне, некоординоване з
організмом патологічне розростання тканин, які
складаються із якісно змінених клітин, що стали
атиповими у відношенні диференціювання та
характеру росту і здатних передавати ці властивості своїм нащадкам. Основні загальні ознаки
всіх пухлин: атиповість, автономний ріст, прогресування. Для злоякісних пухлин крім цих
ознак специфічними є: анаплазія тканин (повернення до більш примітивного типу), інфільтративний (інвазивний) ріст, здатність до метастазування. Метастазування (meta staseo – інакше
стою) – утворення вторинних вогнищ пухлинного росту (метастазів) внаслідок розповсюдження
клітин із первинного вогнища в інші тканини.
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Зустрічаються лімфогенні метастази (як правило, регіонарні), гематогенні (як правило, віддалені), метастазування по порожнинах (обсіменіння), субклінічні (дрімаючі) метастази.
Номенклатура
В основу номенклатури покладений гістогенетичний і гістологічний принципи. Назва
пухлин утворюється від назви джерела розвитку
(клітини, тканина, орган) + суфікс –ома (пухлина). Доброякісні пухлини: ліпома, аденома, остеома і т. д. Злоякісні пухлини: із епітеліальних
тканин – епітеліома (емпірична назва, запропонована Галеном – рак, карцинома), із епітелію
залоз – аденокарцинома, аденогенний рак; із
клітин дериватів ембріональної мезодерми (сполучнотканинні) – саркоми (sarkos – м’ясо, плоть,
згідно опису Гіпократа нагадують “риб’яче
м’ясо”) – міосаркома, фібросаркома і т. д.; із
елементів кровотворної тканини (гематосаркоми) – лімфоми, лейкози.
Оцінка розповсюдженості
(класифікація)
Вітчизняна – стадії І-IV (А і Б). Міжнародна – (T N M), яка включає долікувальну – (Tis,
To, T 1-4, Tx; No-3; Mo-1, Mx) і постхірургічну –
(рTNM). Встановлена рTNM у конкретного хворого не міняється протягом всього його життя.
Слід відмітити, що класифікація (оцінка розповсюдженості процесу) стосується тільки епітеліальних (ракових) злоякісних пухлин. Всі інші
злоякісні процеси (зокрема саркоми) відносяться до розряду некласифікованих.
В рамках цієї класифікації розглядають
групу первинно-множинного раку, який зустрічається у двох варіантах – синхронний і метахронний.
Лікування
Існує кілька видів лікування в залежності
від поставленої мети. Метою радикального є
повна ліквідація всіх вогнищ пухлинного росту.
Однак радикалізм в певній мірі є умовне поняття, тому після радикального лікування можна
говорити тільки про клінічне одужання. Критерієм повного біологічного одужання є
п’ятирічна тривалість життя у дорослих і двохрічна у дітей. Метою паліативного лікування є
зменшення маси пухлини, коли радикальне виліковування неможливе. В цьому випадку подовжується тривалість і якість життя хворого.
Симптоматичне лікування спрямоване на полегшення стану і усунення тяжких симптомів і
ускладнень.
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Основні методи лікування
злоякісних пухлин
- хірургічне;
- променева терапія;
- медикаментозне (хіміо-, гормоно-, імунотерапія і ін.);
Поєднання двох методів (найчастіше хірургічного і променевої терапії) називається
комбінованим, а всіх трьох в різній послідовності – комплексним лікуванням.
Хірургічне лікування є найбільш частим
компонентом комбінованого і комплексного
лікування, оскільки в самостійному варіанті має
дуже обмежені покази. В залежності від розповсюдження пухлини і поставленої мети є кілька
видів хірургічного лікування. Типове радикальне оперативне втручання передбачає обов'язкове
видалення пухлини єдиним блоком з регіонарними лімфовузлами і оточуючою клітковиною
(принцип «анатомічної футлярності» і зональності метастазування). Радикальність втручання
визначається макроскопічно і шляхом морфологічного дослідження тканин по краях резекції.
Операції при пухлинах III стадії вважаються
умовно радикальними і тому після них виникає
необхідність у додатковій променевій чи медикаментозній терапії. При проведенні комбінованого і комплексного лікування особливого значення набувають комбіновані, розширені, економні і одночасно функціонально-ощадливі
втручання. Комбіноване втручання передбачає
радикальне видалення пухлини з ураженим одним чи кількома сусідніми органами. При розширених втручаннях додатково видаляються
більш віддалені лімфатичні колектори. Економні операції показані при облігатних передракових процесах і на початкових стадіях раку, коли
зона пухлинного рості не виходить за межі тканинного шару, в якому відбулась малігнізація
(c-r sn situ, мікроінвазивний рак). В рамках комбінованого і комплексного лікування можливе
виконання економних органозберігаючих втручань (різні види резекцій) і при II-III стадіях ракового процесу.
В останні роки все ширше використовуються спеціальні хірургічні методи: електро-,
кріо-, лазерна хірургія.
Паліативна операція – вважається такою
при неможливості радикального видалення пухлини і її метою є зменшення страждань хворих і
подовження тривалості життя. Метою симптоматичних операцій (трахеостомія, езофаготомія)
є усунення окремих тяжких проявів пухлинного
процесу.
Консервативні методи лікування
Ґрунтуються на різній чутливості і на різних темпах репарації клітин пухлини і нормальЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

них тканин на дію терапевтичного фактора – так
званому радіотерапевтичному і хіміотерапевтичному інтервалі.
Променева терапія один з провідних методів лікування. Виділяють дистанційну і контактну (аплікаційну, внутрішньо-порожнинну і
внутрішньо-тканинну) терапію. Для проведення
дистанційної терапії використовують джерела:
електромагнітне випромінювання:
- рентгенотерапія;
- γ-терапія;
- гальмівне випромінювання.
корпускулярне випромінювання:
- електрони;
- адрони (ядерні частини) – нейтрони,
протони і ін.
Для підвищення ефективності крім класичного фракціонування використовують розщеплений курс, крупне, динамічне-, суперфракціонування, поєднання різних джерел, а також радіомодифікатори – радіопротектори і радіосенсибілізатори (гіпербарична оксигенація, лазерне
випромінення, гіпертермія, магнітотерапія, хіміотерапія, фармакологічні засоби)
В залежності від мети і сумарної вогнищевої дози (СВД) використовують:
радикальну – СВД 60-70 Гр; передопераційну, інтраопераційну і післяопераційну – СВД
24-38-42 Гр; паліативну – СВД 25-35 Гр променеву терапію.
Медикаментозна терапія.
На відміну від локальних методів – хірургічного і променевого – є методом системного
лікування. Це поняття включає в себе хіміотерапію, гормонотерапію, імунотерапію.
Хіміотерапія
По методу введення препаратів хіміотерапію розрізняють:
- системну – розраховану на системний
протипухлинний ефект при введенні преаратів
всередину, довенно, дом'язево, підшкірно, або
ректально);
- реґіонарну – створення підвищеної концентрації цитостатика шляхом введення в судини, що живлять пухлину:
- внутрішньоартеріальну (селективна, суперселективна) - при введенні препаратів у русло артерії;
- ендолімфатичну – введення препаратів у
лімфатичні судини;
- локальну (аплікаційна, внутрішньопорожнинна).
По часу проведення розрізняють методики:
- неад`ювантна – коли вона проводиться
до хірургічного або променевого лікування;
- ад`ювантна – після ефективного хірургічного або променевого лікування.

97

Завдання неад`ювантної хіміотерапії –
зменшення маси пухлини, знищення мікрометастазів, проведення операції в абластичних умовах.
Метою ад’ювантної хіміотерапії є пригнічення активності та знищення мікрометастазів
після ефективного хірургічного або променевого лікування.
Гормонотерапія
- аблятивна – часткове або повне виключення функції залоз внутрішньої секреції, що
впливають на ріст і розвиток гормонозалежних
пухлин (орхектомія, адреналектомія, гіпофізектомія і ін.);
- адитивна – введення конкурентних з гормонами препаратів, що контролюють пухлинні
клітини (андрогени, естрогени і ін.), а також антигормонів (антиестрогени, антиандрогени і ін.).
Імунотерапія
Проводиться з метою модифікації біологічних реакцій у відношенні пухлини:
активна – імунізація організму з метою
викликати імунну реакцію, здатну відторгнути
пухлинну тканину. Розрізняють специфічну
(імунізація пухлинними антигенами) і неспецифічну (імунізація вакцинами – БЦЖ, інтерферон, інтерлейкіни і ін.);
пасивна – введення імунокомпетентних
клітин (переважно лімфоцити) або специфічних
антитіл (моноклональні антитіла), здатних
впливати на розвиток пухлини.
Оцінка результатів лікування
Оцінка безпосередніх результатів лікування з використанням хірургічного методу:
- хворі, що отримали радикальне лікування (клінічне одужання);
- нерадикально проліковані хворі.
Оцінка безпосередніх результатів з використанням консервативних методів:
- повна регресія (радикально проліковані
хворі - клінічне одужання);
- часткова регресія (50% і більше);
- стабілізація (регресія >25% але <50%);
- прогресування.
Оцінка результатів лікування в процесі
динамічного спостереження:
- клінічне одужання (повна відсутність
ознак пухлинного росту);
- біологічне одужання (через п’ять років
спостереження).
- рецидив (recidivus – відновлення) – відновлення пухлинного росту на місці або в області бувшого новоутвору через будь-який термін
після радикального оперативного, променевого
чи іншого лікування, при умові доведеної клінічно, інструментально і, бажано, морфологічно

відсутності пухлини на момент закінчення лікування. Розрізняють рецидив первинної пухлини,
рецидив метастазу.
- продовжений ріст пухлини (prolongatio
morbi) відновлення росту залишкової пухлини
після умовнорадикального лікування.
- метастазування – розвиток пухлинного
росту (метастазів) поза зоною оперативного
втручання чи поля променевої терапії у віддалених лімфовузлах чи паренхіматозних органах,
або проявляється у вигляді дисемінації пухлини.
Метастазування розцінюється як прогресування
захворювання (progresio morbi).
- радіоіндукований (радіогенний) рак –
пухлина, що розвинулась в зоні попереднього
променевого впливу.
- хіміоіндуковані пухлини (лейкози).
Клінічні групи.
Всіх хворих на передракові захворювання, злоякісні пухлини і підозрою на них розділяють на чотири групи.
Група Iа – хворі з захворюванням, підозрілим на злоякісну пухлину. Підлягають поглибленому обстеженню протягом 10 днів, і після
нього або знімаються з обліку, або переводяться
в інші групи.
Група Iб – хворі з облігатним або факультативним передраковим захворюванням, що
підлягають диспансерному спостереженню і
лікуванню.
Група II – хворі з пухлинним захворюванням, у яких можливе досягнення повного одужання, або тривалої ремісії. Із них виділяється
окрема підгрупа IIа – хворі, що підлягають радикальному (частіше хірургічному) лікуванню.
Група III – хворі, що отримали радикальне
лікування (хірургічне, променеве, комбіноване
або комплексне) і вважаються практично здоровими (клінічне одужання). У випадку виникнення
рецидиву чи метастазів, з приводу яких можливе
проведення радикального лікування, хворих переводять у клінічну групу II. У випадку, коли
спеціальне радикальне лікування вже не показано, хворих переводять в IV клінічну групу.
Група IV – хворі з дисемінацією злоякісного процесу, яким показане паліативне або
симптоматичне лікування.
Таким чином, клінічна група і стадія захворювання не є ідентичними поняттями. Клінічні групи в більшій мірі відображають тактику
ведення онкологічних хворих, оскільки клінічний діагноз, що визначає стадію захворювання,
встановлюється тільки один раз і в процесі динамічного спостереження не міняється протягом
всього життя хворого.

© В.І. Попович, Р.А. Абизов, С.С. Самойленко, 2010
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В.І. ПОПОВИЧ, Р.А. АБИЗОВ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, КИЇВ; УКРАЇНА)
КЛАСИФІКАЦІЯ МІСЦЕВИХ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ
У ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ (ПРОЕКТ)
На сьогоднішній день понад 70% онкоотоларингологічних хворих отримують променеву терапію в схемі протипухлинного лікування.
Але, на жаль, крім високої лікувальної ефективності, променева терапія має суттєві недоліки –
променеві ускладнення з боку нормальних тканин, що знаходяться в зоні її дії. Існуючі класифікації променевих ускладнень розроблені для
різних органів і систем організму, але стосовно
онкооториноларингології вони до останнього
часу були відсутні. Авторами запропонований
проект клінічної класифікації променевих
ушкоджень при променевій терапії пухлин ЛОР
локалізації (Попович В.І., Абизов Р.А., 2005). Її
використання в повсякденній практичній роботі
показало високу зручність і відповідність стандартним означенням, прийнятих ВООЗ. В процесі обговорення проекту на конференціях і в
пресі, запропоновано ряд уточнень і доповнень
(Боєнко С.К. і співавт., 2007; Троян В.І. і співавт., 2009; Мардинський Ю.С. і співавт., 2010).
В зв’язку з цим приводимо доопрацьований і
доповнений варіант проекту класифікації місцевих променевих ушкоджень у онкоотоларингологічних хворих.
Класифікаційні підходи основані на двох
основних класифікаційних критеріях – вид тканини, в якій розвивається ускладнення і термін
розвитку променевих ускладнень (ранні і пізні).
На наш погляд такий підхід дає можливість в
повній мірі визначити сутність патологічних
проявів, що розвиваються в тканинах.
До ранніх променевих ушкоджень відносяться ушкодження органів і тканин, які виникають в процесі променевої терапії або найближчим часом після неї. Ранні променеві ушкодження - це зворотні зміни, що виникають у ді-

лянці опромінення і проходять з часом або після
медикаментозного лікування і тому носять назву променевих реакцій. Променеві зміни, які
розвиваються в тканинах в терміни більше як
три місяці, і мають незворотній характер, відносять до пізніх, або просто до променевих ушкоджень.
Якщо етіологічний фактор для ранніх і пізніх променевих ушкоджень однаковий – дія
іонізуючого опромінення в дозах, які, як правило, перевищують толерантність нормальних тканин в зоні опромінення, то патогенетичні механізми їх розвитку різні. Патогенез ранніх променевих реакцій визначається гострим розладом
мікроциркуляції опромінених тканин, впритул
до ішемічного некрозу.
Патогенетичні механізми пізніх променевих ускладнень більш складні. Провідним тут є
порушення тканинної мікроциркуляції, але вже
як наслідок виразних органічних (склеротичних)
змін структурних елементів опромінених тканин,
насамперед судин. Причиною променевого
ушкодження судин є не тільки смерть ендотеліальних клітин, але і низька проліферативна активність клітин, що зберегли життєздатність та велика тривалість періоду їх відновлення – 8 тижнів. Водночас із кровоносними, від опромінення
страждають і лімфатичні судини, в яких під дією
іонізуючої радіації розвивається обструкція з порушенням лімфовідтоку. Таким чином, в механізмі розвитку пізніх променевих ушкоджень має
місце недостатність лімфо- і кровообігу тканин,
зумовлена органічними змінами стінок артерій і
капілярів, що приводить до дистрофії і атрофії
паренхіми з наступною заміною її сполучною
тканиною. Це сприяє розвитку фіброзу, індуративних змін в сполучній тканині.

Класифікація місцевих променевих ушкоджень

Тканина

Шкіра

Променеві ушкодження
ранні (до 3-х міс)

пізні (після 3-х міс.)

еритема рання (години) еритема осно- гіперпігментація
вна (розвинута) сухий дерматит
телеангіектазії
вологий дерматит
атрофічний дерматит
променева виразка
гіпертрофічний дерматит
променевий фіброз (індуративний набряк) пізня
променева виразка
променевий рак (саркома шкіри)
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Слизова
оболонка
Хрящова
тканина
Судини
Мозок, його
оболонки
периферичні
нерви
Щитовидна
залоза
Слинна
залоза
Сльозна
залоза
Кістка

катаральний мукозит
острівцевий мукозит
зливний (плівчатий) мукозит
виразково-некротичний мукозит
променевий набряк
гострий перихондрит
гострий хондроперихондрит

субатрофічний мукозит
атрофічний мукозит (в т.ч. периодонтит)
пізній променевий набряк
атрезія хоан, слухових труб променева виразка
променевий рак
хронічний променевий хондроперихондрит
(в т.ч. хрящів хребта)

рання арозивна кровотеча
(із країв виразки)
гострий менінгоенцефаліт
гострий неврит

пізня арозивна кровотеча (із крупних судин)

гострий тиреоідит
гострий сіалоаденіт

хронічний склерозуючий тиреоїдит з гіпофункцією залози
хронічний фіброзуючий сіалоаденіт

гострий дакріоаденіт
гострий дакріоцистит
гострий променевий остеоперіостит

хронічний фіброзуючий дакріоденіт,
дакріоцистит (синдром "сухого ока")
кістозно-склерозуючий остеїт (остеопатія)

Сподіваємось, що прийняття вказаної
класифікації дозволить уніфікувати різноманітні
прояви променевої патології ЛОР органів та
розробити адекватні лікувально-профілактичні

хронічний променевий арахноїдит
хронічна променева енцефалопатія
хронічний променевий мієліт

заходи. Крім того, прийняття класифікації особливо актуальне в світлі переходу до роботи по
уніфікованих клінічних протоколах в рамках
страхової медицини.

© В.І. Попович, Р.А. Абизов, 2010

В.І. ПОПОВИЧ, Н.В. ВАСИЛЮК, Д.Т. ОРІЩАК, Л.М. ЛЕВ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ХРОНІЧНИЙ ОДОНТОГЕННИЙ ГАЙМОРИТ
ЯК ПРИЧИНА РИНОГЕННИХ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ УСКЛАДНЕНЬ
Одонтогенний гайморит – запальне захворювання слизової оболонки верхньощелепної пазухи, яке виникає в результаті розповсюдження патологічного процесу із зубо-щелепної
ділянки. За даними різних авторів, частота виникнення одонтогенних гайморитів коливається
від 1 до 60%. Більшість хронічних одонтогенних
гайморитів носить первинно-хронічний перебіг,
що характеризується відсутністю клінічних
ознак в латентній стадії і яскравою клінічною
картиною в явній стадії .
Хронічні синусити нерідко стають причиною виникнення важких внутрішньочерепних
ускладнень. Можливість внутрішньочерепних
ускладнень зумовлено анатомічною близькістю
навколоносових пазух та порожнини черепа, і
тісними зв’язками їх кровоносної та лімфатичної системи. Частота виникнення риногенних
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внутрішньочерепних ускладнень серед усіх внутрішньочерепних ускладнень, які зустрічаються
в оториноларингології, за даними різних авторів, складає від 1,6 до 10%. Причому 75% випадків внутрішньочерепних ускладнень виникають при хронічних синуситах.
Метою дослідження було вивчення частоти виникнення вутрішньочерепних ускладень
(ВЧУ) при хронічних одонтогенних верхньощелепних синуситах та характер перебігу синуситу
у даних пацієнтів.
Під нашим спостереженням знаходилося
26 пацієнтів із хронічним верхньощелепним синуситом, в анамнезі яких спостерігалися захворювання зубів та пародонта і пов’язані з ними
маніпуляції. Санація зубів проводилася в термінах від 6 місяців до 5 років до появи клінічних
ознак синуситу.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

Усі пацієнти були обстежені згідно загальноприйнятої схеми обстеження оториноларингологічного хворого. В обов’язковому порядку
проводилася СКТ приносових пазух.
В 23 (88,46%) пацієнтів, в анамнезі яких
не спостерігалося внутрішньочерепних риногенних ускладнень, явища хронічного одонтогенного гаймориту розвивалася повільно протягом тривалого часу. У 3 (11,54%) пацієнтів хронічним одонтогенним гайморитом, в анамнезі
яких спостерігалися ВЧУ симптоматика синуситу не спостерігалася взагалі, а діагноз синуситу
був діагностований випадково.
Всі пацієнти були прооперовані. Серед
пацієнтів на хронічний одонтогенний гайморит

переважали гіперпластичні форми синуїтів, однак у всіх хворих одонтогенним гайморитом, в
анамнезі яких були риногенні внутрішньочерепні
ускладнення
відмічалася
казеознонекротична форма хронічного гаймориту.
Висновок: 1) ВЧУ риногенного характеру
при хронічних одонтогенних синуїтах зустрічаються у 11,54% пацієнтів з даною патологією; 2)
клінічна картина хронічного одонтогенного риносинуїту у хворих з внутрішньочерепними
ускладненнями носить латентний характер; 3)
хронічний одонтогенний синусит у хворих, в
анамнезі яких зустрічалися риногенні внутрішньочерепні ускладнення, носить альтеративний
характер.

© В.І. Попович, Н.В. Василюк, Д.Т. Оріщак, Л.М. Лев, 2010

В.І. ПОПОВИЧ*, Ю.С. МАРДИНСЬКИЙ**, В.М. ВАНЧЕНКО*, В.Р. РОМАНЧУК*
(*ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА; **ОБНІНСЬК, РОСІЯ)
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК РОТОГЛОТКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ІХ РОЗВИТКУ
На даний час для лікування раку ротоглотки застосовують усі три основних види протипухлинного впливу: променеве, хірургічне і хіміотерапевтичне, як у самостійному варіанті
(рідше), так і в поєднанні один з одним. В процесі вивчення й обговорення питань, присвячених лікуванню раку ротоглотки, опубліковано
безліч робіт, часом дуже суперечливих, що оцінюють ефективність тих або інших схем лікування. Однак, на сьогоднішній день незаперечними можна вважати ряд положень:
- променева терапія є провідним методом,
оскільки використовується в лікуванні більш
ніж 70% хворих;
- із консервативних методів лікування
найбільш ефективним вважається хіміопроменевий, а з більш активних – комбінований
метод.
Нами проаналізовані результати лікування більше тисячі хворих на рак ротоглотки, для
лікування яких були використані основні методи протипухлинного впливу. На підставі цього
аналізу представляємо дані про основні переваги, недоліки і перспективи основних методів
лікування.
Хіміо-променеве лікування.
1. Безпосередній ефект від хіміопроменевого лікування досягає 80-90% у залежності від
схеми і методики проведення. Проте, при велиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

кій кількості загальних відповідей пухлини на
лікування, повна регресія досягається менш ніж
у 50% випадків.
2. Хіміопроменеве лікування забезпечує
задовільні безпосередні результати лікування,
але цей ефект нівелюється при оцінці 3-5 річних
результатів. Ефективність не перевищує 24-40%
від кількості хворих з повною регресією пухлини на момент завершення лікування. При наявності реґіонарних метастазів не більше 5-8%
хворих можуть розраховувати на 5-ти річне виживання.
3. По загальних і місцевих протипоказах
хіміопроменеве лікування не показане 20-25%
хворих.
4. Хіміопроменеве лікування супроводжується значними проявами системної і локальної
токсичності, що є дозолімітуючими і не дають
можливості провести курс лікування в повному
обсязі.
5. Регіонарна хіміотерапія зменшує відсоток токсичності.
6. Низька якість життя хворих при проведенні лікування і після його закінчення через
ранні і віддалені ускладнення терапії.
7. Висока вартість основного лікування,
супровідної і симптоматичної терапії.
8. Тривалі терміни перебування хворих у
стаціонарі.
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Комбіноване лікування.
1. Забезпечує кращі віддалені результати
лікування (після 2-х років спостереження), у
порівнянні з хіміопроменевою терапією.
2. Методика лікування з передопераційним курсом променевої терапії не має переваг
за віддаленими результатами в порівнянні з
післяопераційною променевою терапією, при
значно меншій кількості післяопераційних
ускладнень.
3. Неоад'ювантна хіміотерапія в комбінації з оперативним втручанням забезпечує невисокий відсоток післяопераційних ускладнень у
порівнянні з передопераційною променевою
терапією і непогані віддалені результати, що на
15-17%
перевищують
результати
хіміопроменевого лікування.
4. Застосування інтраопераційної променевої терапії покращує віддалені результати
комбінованого лікування на 20-25% у порівнянні зі стандартним курсом.
5. Низька якість життя хворих після радикальних оперативних втручань у зв'язку з різно-

манітними функціональними і косметичними
порушенням.
6. Невисока вартість лікування в порівнянні з хіміопроменевою терапією.
Перспективи.
Вдосконалення променевого компоненту
за рахунок оптимізації параметрів променевої
терапії: нетрадиційне фракціонування, використання радіопротекторів та радіо сенсибілізаторів, а також інших джерел опромінення – прискорені електрони, адрон на терапія, брахітерапія. Вдосконалення хіміолікування за рахунок
впровадження і розвитку методик інтервенційної радіології (селективна і суперселективна
хіміотерапія, хіміоемболізація), використання
хіміопрепаратів нових поколінь і більш скурпульозного визначення показань до хіміопроменевої терапії. Можливості вдосконалення комбінованого лікування пов’язані з удосконаленням
хірургічного компонента – розробки функціонально-зберігаючих оперативних втручань, що
забезпечать задовільну якість життя хворих при
оптимальних онкологічних результатах.

© В.І.Попович, Ю.С.Мардинський, В.М.Ванченко, В.Р.Романчук, 2010

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА, А.І. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, О.В. СТАХІВ, М.М. ЯНЮК
(ТЕРНОПІЛЬ, БЕРЕЖАНИ; УКРАЇНА)
ФУРАСОЛ В ЛІКУВАННІ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ
Ми вивчали ефективність застосування
препарату фурасол (фурагін розчинний) в якості
місцевої терапії катаральної ангіни. Фурасол –
антибактеріальний препарат для місцевого лікування інфекційно-бактеріальних запалень порожнини рота і горла. Фурасол має широкий
спектр антибактеріальної активності, не викликає розвитку резистентності мікроорганізмів, що
дозволяє при необхідності використовувати
препарат багатократно без зниження ефективності. Фурасол безпечний і зручний в застосуванні
у дорослих і дітей з 4 років. Фурагін розчинний
володіє широким спектром антибактеріальної
дії у відношенні грамнегативних аеробних бактерій, грампозитивних аеробних бактерій, патогенних грибів, протозоа. Застосовується для лікування гострих і хронічних інфекційнозапальних захворювань горла і порожнини рота
(ангіна, фарингіт, ларингіт, гінгівіт, фаринголарингіт, назофарингіт, стоматит, парадонтит, кандидоз горла).
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Під нашим спостереженням знаходилось
28 хворих на катаральну ангіну віком від 18 до
50 років. Лікування проводилось в амбулаторних умовах. Пацієнти скаржились на головний
біль, підвищення температури тіла в межах 37,238,20С, біль в горлі при ковтанні. При фарингоскопії мали місце набряклість і гіперемія піднебінних мигдаликів, тобто явища їх катарального
запалення.
Розчин фурасолу готували безпосередньо
перед застосуванням. Вміст пакетика розводили
в склянці гарячої води і використовували на одне полоскання. Теплим розчином хворі полоскали горло 3-4 рази на добу.
Критеріями ефективності лікування була
суб‘єктивна оцінка терапії хворими (вплив на
біль в горлі, відчуття більш легкого перебігу
захворювання, відчуття більш швидкого одужання), фарингоскопічна картина (колір, консистенція слизової оболонки піднебінних мигдаликів). При аналізі результатів лікування відміЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

чено інтенсивний регрес симптомів запалення
піднебінних мигдаликів. Так, 90% хворих вказували на зникнення, 10% – на зменшення болю в
горлі, 90% – на відчуття більш легкого перебігу
захворювання, 88% – на відчуття більш швидкого одужання (на 3-4-й день лікування). Фарингоскопічна картина нормалізувалась на 3-4-й
день лікування у 86% пацієнтів. Слизова оболо-

нка піднебінних мигдаликів у них мала рожевий
колір, була нормальної консистенції.
Таким чином, застосування фурасолу для
місцевого лікування катаральної ангіни виявилось ефективним. На основі проведених досліджень можна рекомендувати фурасол для місцевого лікування катаральної ангіни як антибактеріальний засіб.

© Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, А.І. Гавура, О.В. Говда, О.В. Стахів, М.М. Янюк, 2010

С.М. ПУХЛИК, И.К. ТАГУНОВА, К.Г. БОГДАНОВ, В.В. ДОВЖЕНКО, А.В. АНДРЕЕВ
(ОДЕСА, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ АДЕНОИДИТОМ,
АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Проблема поиска эффективных и безопасных подходов к иммунореабилитации детей
из группы часто и длительно болеющих на современном этапе приобретает особую актуальность.
У этой группы детей наблюдается несостоятельность мукоцилиарной защиты с высокой инфицированностью вирусными бактериальными антигенами, что определяет высокий
уровень заболеваемости, аллергизации, раннее
развитие хронической патологии органов дыхания. Из группы ЧБД нами выделены пациенты с
аденоидитом, аденовирусной инфекцией – одной из наиболее частых причин воспалительных
заболеваний слизистых оболочек верхних дыхательных путей и конъюнктивы. Заболевание
возникает в виде эпидемических вспышек в детских коллективах. Наблюдается значительное
повышение температуры тела, регионарная аденопатия. Лечение антибиотиками и химиопрепаратами неэффективно.

Мы использовали иммуностимулирующую криолазерную терапию более чем у 40 детей. Лечебный комплекс включал инфракрасную импульсную лазерную терапию (0,89 мкм),
криокислородотерапию на область носоглоточной миндалины, аппликационное криовоздействие без адгезии с экспозицией 3-5 секунд на
нёбные миндалины. Затем применялся зарегистрированный на Украине иммуномодулятор Деринат (дезоксирибонуклеинат натрия) – физиологически активное вещество природного происхождения – натриевая соль высокоочищенной
деполимеризованной кислоты в форме стерильного раствора ДНК-Na 0,25% в виде капель в
глаза и в нос, и с использованием небулайзера.
В результате проводимой комплексной терапии
у большинства наблюдаемых больных удалось
ликвидировать хронический воспалительный
процесс, нормализовать носовое дыхание, резко
сократить частоту вирусных, простудных заболеваний.

© С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, В.В. Довженко, А.В. Андреев, 2010

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
По данным Bachert (2004) распространенность полипов носа в общей популяции жителей
Европы составляет около 4%. В Украине эпидемиологических исследований распространенноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

сти полипозного риносинусит не проводилось.
По нашим данным в Одесском регионе больные
полипозным процессом в носу составляют
15,4% от общего количества пациентов, лечив-
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шихся в ЛОР-стационарах. Однако, изучение и
анализ госпитализированных для оперативного
лечения больных не дает полноценной информации о распространенности полипозного процесса и его особенностей.
Целью исследования было изучение возрастной, половой структуры двусторонних полипозных синуситов, частоты поражения пазух
полипозом, клинических и патогенетических
особенностей процесса по данным обращаемости. За начало процесса принято первый установленный диагноз полипозного синусита. С целью установления распространенности процесса
больным проводилось рентгенографическое исследование и КТГ носа и околоносовых пазух. С
целью установления причины полипоза больным проводилось бактериологическое, аллергологическое, при необходимости иммунологическое обследование, выполнялись эндоназальные
пробы с аспирином.
Всего за 2007-2010 г. обратилось 472 пациента различного возраста (повторные обращения не учитывались).
Частота увеличивается с возрастом: чаще
в возрасте более 40 лет. До 20 лет – 1,1%; 21-30
лет -6,6%; 31-40 лет – 13,5%; 41-50 лет – 23,1%;
51-60 лет – 29,4%; 61-70 лет – 19,4%; 71-80 лет –
6,9%. Мужчины/женщины: 302/170 (64% и
36%).
У детей мы практически полипозный синусит не встречали, у подростков полипозные
риносинуситы были редки, протекали очень агрессивно, плохо поддавались терапии и быстро
рецидивировали, сопровождали муковисцидоз,
синдром Янга, синдром Зиверта-Картагенера.

Среди пациентов молодого возраста полипозный процесс чаще возникал на фоне аллергического воспаления дыхательных путей
(около 70%), у 33% сопровождался бронхообструкцией, которая выявлялась на 7-10 лет раньше
появления полипоза. Больные в возрасте 41-60
лет составили наиболее многочисленную группу, одинаково часто у пациентов с атопией и без
нее. Аспириновая непереносимость встречалась
(полная и частичная триада) наиболее часто
именно в этой подгруппе. Течение полипоза
было достаточно тяжелое, частота рецидивов в
течение первого года достигала 30%. Наиболее
благоприятно протекал полипоз у лиц старших
возрастных групп (61-80 лет). Как правило, аллергических заболеваний среди них не было,
гнойно-воспалительые процессы в пазухах также отсутствовали. Полипы были единичные,
солитарные, легко удалялись и практически не
рецидивировали.
Распространенность полипозного процесса по пазухам также была различны в зависимости от возраста. Наиболее широкое распространение полипоза (решетчатые, верхнечелюстные
пазухи, блокада соустьев лобных и основной
пазух) встречались в возрасте до 20 и группе 4150 лет. У них иногда встречались полипообразования из слизистой оболочки носовых раковин (преимущественно средней). В старшем
возрасте процесс занимал только клетки решетчатого лабиринта.
Представленные результаты помогают
разработать индивидуальную тактику лечения с
учетом возрастных, патогенетических особенностей.

© С.М. Пухлик, 2010

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА)
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «АРИГАТО»
В период января-апреля 2010 г. Украине в
программе АРИГАТО приняли участие 285
ЛОР-врачей из 18 областей и АР Крым. Эта
программа была направлена на изучения эффективности антибиотикотерапии препаратом Флемоклав больных с различной патологией дыхательных путей и уха. Всего было пролечено
10109 больных, которые нуждались в антибиотикотерапии с различными заболеваниями ЛОРорганов. Нами были выделены основные нозологические формы этих заболеваний: острые и
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хронические наружные и средние отиты и их
осложнения, острые и хронические риносинуситы и их осложнения, острые и хронические фаринготонзиллиты и их осложнения, острые и
хронические ларингиты, фурункулы и травмы
наружного носа, и прочие заболевания (ожоги
дыхательных путей и пищевода, лимфадениты,
нагноившиеся кисты, атеромы и др.).
Как видно, наиболее распространенным
показаниями к антибиотикотерапии являлись
риносинуситы, значительно реже – отиты и фаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ринготонзиллиты, очевидно в связи с меньшей
частотой заболеваний.
Среди пролеченных пациентов превалировали больные с острыми формами процесса,
почти на порядок превышая обострения хронического воспаления.

Среди всех больных наибольший процент
составили пациенты со средней тяжестью заболевания, и это объяснимо, т.к. в исследовании
участвовали поликлинические врачи, которые
работали с амбулаторными больными. Очевидно, в стационаре была бы другая картина.

Всего
пациентов

Заболев
уха

Риносинуситы

Фаринготон
зиллиты

Ларингит

Фурункул и
травма носа

Прочее

10109

2537

4100

2180

791

204

297

Заб-я
уха
2292

Диагноз
Характер
заболевания

острое

Риносинуситы
3410

Фаринготонзиллиты
1675

696

Фурункул и
травмы носа
198

Ларингит

Прочее
271

рецидивир

69

80

52

9

6

10

обостр хр

176

610

453

86

-

16

легкая

365

453

403

151

29

82

Степень тяжести средняя

1922

3267

1447

597

160

191

тяжелая

250

380

330

43

15

24

Диагноз
Пол

Возраст, гг

м
ж
≤ 18
19-39
40-59
≥ 60

Заб-я
уха
1243
1283
303
1261
774
194

Риносинуситы
2020
2080
364
2341
1221
229

Фаринготонзиллиты
968
1188
170
1320
580
118

Практически по всем основным формам
заболеваний женщины несколько превалировали над мужчинами, что, очевидно, отражает демографическую ситуацию в стране. Хотя в нашей стране исследование АРИГАТО не включало детей, однако часть врачей ведет смешанный
прием (преимущественно в районах), поэтому
среди представленных анкет были и дети.

Ларингит
356
442
37
418
278
61

Фурункул и
травмы носа
117
89
18
92
69
27

Прочее
156
137
35
158
77
24

Результат лечения больных с острыми и
обострениями хронических инфекционных воспалительных заболеваний верхних дыхательных
путей и уха показали высокую эффективность
защищенного амоксоциллина (Флемокалв Солютаб) при минимуме побочных эффектов.

© С.М. Пухлик, 2010

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА)
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РИНОПЛАСТИКА
У БОЛЬНЫХ СО СВЕЖИМИ ТРАВМАМИ НАРУЖНОГО НОСА
Для большинства пациентов и врачей целью хирургического лечения переломов костей
носа является восстановлении анатомической
целостности носового скелета, возвращение утраченного прежнего облика. В тоже время, во
многих клинических случаях полное восстановЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ление анатомии травмированного носа не соответствует положительному эстетическому и
функциональному результату, т.к. не все пациенты были удовлетворены формой своего носа,
носовым дыханием, существовавшим до травмы.
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Мы считаем, что будет правильным, подвергая больного анестезии и проводя реконструктивную ринопластику в остром периоде
травмы, попытаться сразу устранить все косметические дефекты носа и создать удовлетворительную для пациента внешность. Аналогичный
принцип с успехом использован нами пи устранении функциональных нарушений у травмированных больных. Выполнение септопластики
позволило решить их проблемы с носовым дыханием, существовавшим и до травмы.
Для изучения результатов применения
предложенного нами подхода мы оценили результаты лечения у 18 пациентов, согласившихся на одноэтапную реконструктивную риносептопластику в остром периоде травмы носа.
Основными критериями включения в исследование явилось наличие у пациента свежего
перелома костей наружного носа со смещением,
девиации носовой перегородки, а также неудовлетворенность формой носа и носовым дыханием, существовавшим и до травмы.
Критериями исключения являлись выраженный ассиметричный отек, препятствующий
коррекции хрящевого отдела носа и значительная

подвижность костных отломков, затрудняющая
удаление горбинки носа. Препятствием для оперативного лечения являлись и общепринятые
противопоказания со стороны ЦНС (сотрясение и
ушиб головного мозга и т.п.). Указанной категории пациентов мы рекомендовали провести риносептопластику после разрешения невропатолога и окончательной консолидации отломков.
Для функциональной и эстетической риносептопластики осуществлялись различные
оперативные вмешательства, осуществляемые
различными доступами (открытые и закрытые).
Из 18 прооперированных пациентов при
осмотре через 8-12 месяцев положительный эстетический результат получен у 17 человек
(94,4%), положительный функциональный результат отмечен у 15 человек (83,3%). Осложнений в ближайшем и отдаленном периоде у участников изучаемой группы отмечено не было.
Считаем, что при тщательном отборе пациентов и строгом соблюдении показаний для
полноценной одноэтапной эстетической и
функциональной риносептопластики метод может применен в раннем периоде острой травмы
больных с переломом костей носа.

© С.М. Пухлик, 2010

А.И. РОЗКЛАДКА, В.В. КИЩУК, С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, Г.И. ГАРЮК, К.Г. СЕЛЕЗНЕВ,
Л.В. ГУЛЯЕВА, В.Г. МАЙДАННИК, Т.А. КРЮЧКО, Н.В. НАГОРНАЯ, В.М. САВО,
Н.Н. КОЛАДЗЕ (УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ ТОНЗИЛОТРЕНА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Хронический тонзиллит является довольно частым заболеванием детского возраста; его
распространённость колеблется от 20% – в общей популяции до 43% – в группе часто болеющих детей. Полученные в результате многочисленных исследований доказательства активного
участия нёбных миндалин в реакциях системного и местного иммунитета, обосновывают безусловный приоритет терапевтических методов
лечения над оперативными и поиск новых, более эффективных возможностей консервативной
терапии больных с хроническим тонзиллитом.
Немаловажное значение в лечении хронического тонзиллита придается использованию
средств, имеющих системное противовоспалительное действие, способствующих повышению
естественной резистентности организма и
средств иммунокоррекции. Именно к таким
средствам относится комплексный натуральный
препарат «Тонзилотрен».
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Целью нашей работы была оценка эффективности и переносимости тонзилотрена у пациентов (от 6 до 18 лет) с хроническим тонзиллитом, что проводилась в рамках мультицентрового открытого рандомизированного клинического исследования с параллельными группами.
Клинические исследования проводились в шести независимых клинических центрах Украины:
Киев, Винница, Полтава, Харьков, Донецк,
Симферополь.
Материалы и методы. Исследование, в
котором приняло участие 143 пациента, проводилось с ноября 2006 по ноябрь 2008 г. Наблюдение за пациентами осуществлялось на протяжении 18 месяцев, совместно оториноларингологом и педиатром.
Пациенты были распределены в две группы – основная, в которой дети получали тонзилотрен на протяжении 60 последовательных
дней тремя курсами, начиная с 1; 180±5; 360±5
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

дней, соответственно. Детям как основной, так и
контрольной групп проводилось местное консервативное лечение ХТ. Исходно группы были
сопоставимы по демографическим и клиническим показателям.
Эффективность терапии оценивалась с
учётом динамики суммарного балла общих
симптомов и отдельных, типичных для ХТ симптомов. Общие симптомы (изменение температуры тела, снижение аппетита, утомляемость,
наличие боли в области сердца и аритмий) оценивались по 4-бальной шкале и подсчитывался
суммарный балл. Степень выраженности типичных для ХТ симптомов (наличие казеозного
детрита или жидкого гноя в лакунах, валикообразное утолщение и застойная гиперемия краев
нёбных дужек и спайки, разрыхленность или
склерозирование поверхности миндалин, рубцовые изменения паратонзиллярной клетчатки,
регионарный лимфаденит) устанавливалась в
соответствии с 5-бальной шкалой и производился расчёт среднего балла.
Неотъемлемой частью исследования были
оценка переносимости тонзилотрена и контроль
за нежелательными явлениями.
Результаты исследования и их обсуждение. Показатели суммарного балла по общим
симптомам исходно составляли в основной

группе 5 баллов, в контрольной группе – 5,9
баллов у детей с ХТ. Уже к 240 дню наблюдения, у детей на фоне лечения тонзилотреном
суммарный балл снижался в 2 раза (р<0,01), а к
концу исследования (540 день) в 10 раз (0,06
балла). В контрольной группе динамика показателя была менее интенсивной, на 540 день – 2,8
балла, что в 4,5 раза выше, чем в основной гуппе (р<0,01). Таким образом, эффективность лечения в группе тонзилотрена достоверно выше.
По типичным симптомам ХТ суммарный
бал в группе тонзилотрена составлял 12,2 балла
исходно, 4,17 балла на 540 день; 11,7 балла и
8,27 балла соответственно в группе контроля.
Таким образом, эффективность терапии в гуппе
тонзилотрена на 540 день выше в 2 раза, чем в
группе контроля (р<0,01).
Частота ангин и ОРВИ в группе тонзилотрена уменьшилась в 3 раза (с 15,8% до 5,8%),
а в группе контроля в 1,5 раза (с 23,6% до
14,2%).
Переносимость тонзилотрена у всех пациентов была хорошей, не отмечено побочных
эффектов и нежелательных явлений.
Вывод: таким образом, тонзилотрен эффективен и безопасен у детей с хроническим
тонзиллитом; может быть рекомендован на всех
этапах реабилитации ХТ.
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А.И. РОЗКЛАДКА, Е.В. ДЕМИНА, А.С. ЖУРАВЛЕВ (КИЕВ, ХАРЬКОВ; УКРАИНА)
ЗВУКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ДИСКОТЕКАХ
И ИХ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАН СЛУХА
В условиях бурно развивающегося научно-технического прогресса орган слуха человека
получает все более значительные звуковые нагрузки. Одним из источников подобных негативных воздействий на слуховой анализатор
являются дискотеки, предлагающие посетителям сверхсильные звуковые раздражители с
различными амплитудно-частотными характеристиками.
Нами исследованы дискотеки, которые
наиболее популярны среди молодежи с помощью шумомера. В помещении дискотеки были
произведены замеры эквивалентных и максимальных уровней звука, которые генерируются
звукоусиливающей аппаратурой. Установлено,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

что в наиболее удаленной зоне от звукового генератора эти уровни находились в пределах 9599 дБА соответственно. В центре танцевального
поля сила звука уже составляла 107-110 дБА. В
зоне напротив эстрады эквивалентные и максимальные величины составляли 96-100 дБА.
Исследование амплитудно-частотных характеристик звуков, генерируемых на дискотеках показало преобладание низкочастотных
(инфразвуков) и сверхвысоких (ультразвуков).
Средний диапазон звукового спектра был значительно ниже.
Сравнение результатов исследования звуковой интенсивности с «Санитарными правилами и нормами 42-128-4396-87» показало пре-
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вышение уровня звука на 10-20 дБ во всех исследованных зонах. А преобладание в звуковом
спектре сверхнизких и сверхвысоких частот,

которые наиболее вредны для слухового анализатора, говорит о негативном влиянии музыки
дискотек на орган слуха посетителей.

© А.И. Розкладка, Е.В. Демина, А.С. Журавлев, 2010

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, И.Е. БЕРЕСТ (ДОНЕЦК, ЛУГАНСК; УКРАИНА)
ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НОСОВОГО СЕКРЕТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ
МУКОЦИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Всё большую актуальность приобретает
возможность использования нового морфологического подхода для исследования носовой слизи. Он заключается в изучении структур фаций
биологической жидкости, которые образуются в
процессе самоорганизации при клиновидной
дегидратации (Шабалин В.Н., 2001; Захарова
Г.П., 2010).
Под нашим наблюдением находилось более 50 больных вазомоторным ринитом в возрасте от 19 до 50 лет, прошедших курс местных
орошений полости носа изотоническим раствором морской соли. В план обследования были
включены оценка состояния носового дыхания,
определение рН носового секрета и времени
мукоцилиарного транспорта, морфологическое

исследование носового секрета методом клиновидной дегидратации при первичном обращении и в процессе лечения.
Изучив динамику изменений морфологической картины фаций под воздействием предложенного метода лечения, нами установлена
прямая корреляционная связь между восстановлением носового дыхания, уровня рН слизи, ускорением времени мукоцилиарного транспорта
и нормализацией кристаллографического рисунка фаций.
Таким образом, новый морфологический
подход к изучению носового секрета является
весьма информативным и чувствительным методом диагностики состояния мукоцилиарной
транспортной системы в целом.

© К.Г. Селезнев, И.Е. Берест, 2010

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, МАКНИ МОХАМЕД, О.С. ОКУНЬ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СЕЗОННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
РИНИТА ПРИ МЕСТНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ И НЕГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Аллергический ринит – заболевание, вызванное опосредованной IgE воспалительной
реакцией, развивающейся в результате попадания аллергенов на слизистую оболочку полости
носа, и проявляющееся четырьмя основными
симптомами – выделениями из носа, затруднением носового дыхания, чиханием и зудом в
полости носа. Современная фармакотерапия
АР направлена на предупреждение и купирование острых проявлений АР. При этом первостепенное значение отводится профилактическим
мерам, направленным на снижение контакта
с аллергенами и их фиксации на слизистых оболочках.
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Целью проведенного исследования было
– оценить клиническую динамику при местной
гормональной и негормональной терапии САР.
Объектом исследования послужили 30
больных со среднетяжелым течением САР в
возрасте от 21 до 47 лет, не имеющие эндокринной и хронической воспалительной патологии
полости носа. По случайному признаку все пациенты были разбиты на две группы: по 15 человек в каждой. Пациенты первой группы получали лечение препаратом назонекс, действие
которого направлено на торможение развития
немедленной аллергической реакции за счет
уменьшения образования метаболитов арахидоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

новой кислоты и снижения высвобождения медиаторов из тучных клеток. Местное лечение
пациентов второй группы было направлено на
элиминацию из полости носа аллергенов и медиаторов аллергической реакции и восстановление нормального морфо-функционального состояния слизистой оболочки полости носа и
проводилось препаратом «Чистонос» на фоне
гомеопатической терапии препаратом «Ринитал». Все препараты назначались в стандартных,
оговоренных инструкциями дозировках.
До начала лечения у 100% пациентов отмечались все клинические проявления САР
средней степени выраженности.
В дальнейшем у пациентов первой группы начало регресса жалоб зарегистрировано с 57 суток лечения, а заметное улучшение состояния отмечалось к 14-16 суткам. После 21-23 суток терапии клинические проявления САР у
больных, принимавших назонекс, могли быть
оценены, как «незначительные остаточные явления». Однако, следует отметить, что обратное
развитие симптомов у пациентов этой группы
происходило неравномерно. Так, у 6 человек
(40%) полное купирование ринореи произошло
на фоне сохраняющейся отечности слизистой
оболочки. В связи с этим дальнейшее применение назонекса сопровождалось выраженным
ощущением жжения в полости носа, развитием
дискомфортного чувства сухости, которое у 2
больных (13,33%) сопровождалось легким подкравливанием.

У пациентов второй группы положительная клиническая динамика начиналась заметно
позднее – к 8-10-м суткам и происходила более
медленными темпами. Заметное, клинически
значимое улучшение регистрировали на 20-21-е
сутки. При этом все симптомы регрессировали
пропорционально, и лечение не сопровождалось
какими-либо побочными явлениями или осложнениями.
Через 30 дней у всех пациентов в обеих
группах диагностировано достижение клинической ремиссии. Но мукоцилиарное транзиторное
транспортное время у пациентов второй группы
восстановились значительно лучше: если в первой группе он составил 27±2,1 мин, то во второй
группе – 23±1,6 мин (при референтном региональном значении 21,3±1,1 мин).
Полученные данные свидетельствуют о
том, что: топическая гормональная терапия САР
обеспечивает быстрый и выраженный клинический эффект, но характеризуется неполным восстановлением мукоцилиарного аппарата и в 40%
случаев сопровождается развитием сухости слизистой оболочки; применение препаратов, направленных на восстановление слизистой оболочки носа в сочетании с гомеопатической терапией САР отличается полным и постепенным,
но замедленным наступлением клинической
ремиссии, обеспечивает хорошее восстановление мукоцилиарного клиренса и не сопровождающийся какими-либо негативными проявлениями.

© К.Г. Селезнев, Макни Мохамед, О.С. Окунь, 2010

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, К.А. ХОМЯКОВ, Е.А. ЩЕТИНИНА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ТРАНЕКСАМ© В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ЛОР-ОРГАНОВ
Количество больных с кровотечениями из
ЛОР-органов, требующее оказания экстренной
медицинской помощи в условиях ЛОРстационара, по данным отоларингологического
отделения ЦГКБ №1 г.Донецка, по отношению к
общему количеству стационарных больных составляет 3,3-5,1%.
Наиболее частые генерализованные причины кровотечений это злокачественные новообразования, хирургические вмешательства;
местные – носовые кровотечения; кровотечения
связанные с гипокоагуляционными нарушениями первичного и вторичного гемостаза.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

Одной из новых технологий кровосбережения в хирургии является использование транексамовой кислоты. Эффективность и безопасность транексамовой кислоты доказаны в многочисленных клинических исследованиях. Механизм ее действия направлен на удлинение
тромбинового времени, препятствуя преждевременному растворению гемостатической
пробки, а также подавляет образование кининов
и других активных пептидов, участвующих в
аллергических и воспалительных реакциях.
Преимущества транексамовой кислоты:
антифибринолитическая активность в 10-20 раз

109

выше, чем у эпсилон-аминокапроновой кислоты; быстрое начало действия; сохранение антифибринолитической концентрации в различных
тканях -17 часов, в плазме – до7-8 часов; обладает противовоспалительной, противоаллергической и анальгетической активностью.
Мы
использовали
препарат
ТРАНЕКСАМ© (транексамовая кислота) для
профилактики кровотечений в дозе 10-15мг\кг
при выполнении отоларингологических оперативных вмешательств в полости носа и на околоносовых пазухах у 57 больных, при тонзилэктомии – 23 больных до хирургического разреза
за 15-20 минут. Операционная кровопотеря при
вмешательствах в полости носа и ОНП составила от 5 до 25 мл, при тонзилэктомии – 10-30 мл.

В послеоперационном периоде кровотечения у
этих групп больных не наблюдалось.
В неотложной отоларингологии у 78
больных с носовыми кровотечениями различной
этиологии препарат ТРАНЕКСАМ© применялся
в виде раствора 10-15мг\кг каждые 6-8 часов.
При использовании препарата тромботических
осложнений нами не зафиксировано. Отмечен
анальгетический эффект препарата у 67% больных.
Полученные нами результаты позволяют
нам рекомендовать транексамовую кислоты в
практику отоларинголога для профилактики
кровотечений при проведении хирургических
пособий и в комплексной терапии носовых кровотечений различной этиологии.

© К.Г. Селезнев, К.А. Хомяков, Е.А. Щетинина, 2010

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, К.А. ХОМЯКОВ, Е.А. ЩЕТИНИНА (ДОНЕЦК)
ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТЫХ РАССТРОЙСТВ
У БОЛЬНЫХ С НОСОВЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
При длительной артериальной гипертензии снижается уровень ауторегуляции мозгового кровообращения, т.е. сосуды мозга становятся более чувствительны к нервному влиянию со
стороны корпоральных отделов вегетативной
нервной системы. Этот процесс распространяется в первую очередь на сосуды, которые не являются внутримозговыми, т.е. передние и задние решетчатые артерии и вены. Тонус их становится нестойким. Даже при снижении артериального давления сохраняются нарушения сосудистого тонуса и это обуславливает длительное
нарушение регуляции сердечно-сосудистой системы и учащение носовых кровотечений.
Нами, на базе отоларингологического отделения ЦГКБ №1 г.Донекца, было проведено
мониторирование 27 больных с носовыми кровотечениями на фоне гипертонической болезни.
Исследование проводилось реанимационногохирургическим монитором ЮМ-300 компании
«Ютас». Для исследование сосудистого тонуса и
кровотока в сосудах мелкого калибра производилась плетизмография. Также фиксировалось
напряжение кислорода в артериальной крови,
систолическое и диастолического давление,
пульс, частота дыхания и сердечных сокращений, ЭКГ, измерение основных показателей
центральной гемодинамики методом термодилюции.

В 39% случаях в момент манипуляций в
полости носа при мониторировании у больных
выявлен назокардиальный рефлекс, который
успешно купирован медикаментозно. Учитывая
возможности аппаратуры в вычислении дозы и
скорости введения медикаментов они вводились
в зависимости от состояния больного.
У 12 больных, страдающих гипертонической болезнь 2ст., 2ст., высокого риска, носовые
кровотечения возникали неоднократно на фоне
как повышения артериального давления, так и
при его стабилизации. Данные плетизмографии
позволили с учетом состояния сосудистого тонуса осуществить подбор гипотензивных и сосудистых препаратов. В течении наблюдения
этой группы больных в течении 12 месяцев, носовые кровотечения возобновились у 2 больных.
Использование постоянного мониторирования на фоне носового кровотечения, позволяет получать отображение всех параметров в реальном времени, вычислять дозу и скорость
введения медикаментов, проводить ведение текущей и архивной документации. Учитывая то,
что состояние сосудистого тонуса обуславливает длительное нарушение регуляции сердечнососудистой системы и учащение носовых кровотечений, более широко использовать плетизмографию.

© К.Г. Селезнев, К.А. Хомяков, Е.А. Щетинина, 2010
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О.Б. СЕМЧУК, А.Л. СЕМЧУК, В.І. ПОПОВИЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ НОРМАЛЬНОГО ГОЛОСУ ПРИ ГОСТРОМУ
ЛАРИНГІТІ ЗА ДАНИМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ СПЕКТРОГРАФІЇ
Гострий ларингіт є порівняно частою патологією голосо-мовного апарату, розвивається,
як правило, на фоні простудних захворювань та
перенапруження голосу, характеризується швидкою динамікою і потребує своєчасної діагностики та адекватного лікування для якнайшвидшого видужання та запобігання розвитку ускладнень. Одним із основних симптомів даної патології є порушення тембру голосу, що виражається хрипотою. Сучасні неінвазивні методи
діагностики, одним з яких є комп’ютерний спектральний аналіз голосу (Д.І. Заболотний і співавт., 2003; О.Б. Семчук, 2005), дозволяють детально дослідити зміни тембру голосу шляхом
аналізу його спектрограми на всьому частотному діапазоні. Враховуючи динамічність змін
тембру голосу при гострому ларингіті, нас зацікавила можливість спектрографічного вивчення
динаміки відновлення голосу в пацієнтів з цією
патологією.
Метою нашого дослідження було вивчити
динаміку відновлення тембру голосу пацієнтів з
гострим ларингітом в амбулаторних умовах (на
базі міської поліклініки) за допомогою
комп’ютерного спектрального аналізу голосу,
при якому спектр голосу визначався за допомогою звукового редактора на персональному
комп’ютері і фіксувався у вигляді графіків, на
яких відображена частотно-амплітудна залежність складових компонентів спектру коливань
при вимові голосних звуків. Контрольну групу
склали 29 здорових людей (16 чоловіків та 13
жінок). В досліджувану групу входили 24 пацієнти (13 чоловіків та 11 жінок) з клінічно діагностованим гострим ларингітом, яким проводився
курс амбулаторного лікування згідно із стандартами якості та методичними рекомендаціями.
Всім досліджуваним проводилась непряма ларингоскопія та запис голосу на персональний
комп’ютер з одночасним оцифровуванням 4 рази: в день звернення, на 3-й, на 7-й та на 10-й
день після початку лікування. Для дослідження
спектру ми використали звуковий редактор
ADOBE AUDITION 3.0 та розроблену нами методику проведення комп’ютерного спектрального аналізу (О.Б. Семчук, 2006).
Отримані графіки спектру голосу аналізувалися за наступними показниками:
1. Частота та амплітуда основного тону
фонації. Як показав аналіз, частота основного
тону у хворих гострим ларингітом відновлюєтьЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ся достатньо швидко – вже на 3-й день лікування майже в половини пацієнтів вона була близькою до норми. Амплітуда основного тону відновлюється значно повільніше.
2. Кількість обертонів. При гострому ларингіті виявлено зменшення кількості обертонів
на 4-9 у високочастотній ділянці спектру, і
впродовж лікування повернення до норми відбувається поступово. На 10-й день лікування в
третини пацієнтів кількість обертонів ще не повернулась до норми.
3. Амплітуда обертонів, її співвідношення
з амплітудою основного тону, співацькі форманти та форманти голосних. Саме різниця в амплітудах обертонів є одним з факторів індивідуальності тембру голосу кожної людини. При гострому ларингіті спостерігається незначне переважання амплітуди обертонів над основним тоном (на 2-5 дБ) та поступове її зниження в процесі лікування. В спектрі голосу хворих гострим
ларингітом проявляється зниження усіх формант, і в процесі лікування, незважаючи на позитивну динаміку, навіть на 10-й день в більшості пацієнтів формантний склад тембру голосу
не досягає до норми.
4. Форма базисної лінії на графіку, яка відображає рівень шумового компоненту. При
гострому ларингіті спостерігається підвищення
рівня базисної лінії на 22-30 дБ (відчутно збільшується частка шумового компоненту в голосі).
На третій день лікування рівень базисної лінії
відчутно знижується, проте в подальшому динаміка такого зниження сповільнюється.
5. Наявність чи відсутність зон підвищеної акустичної енергії у високочастотному (понад 4 кГц) та низькочастотному (менше за 100
Гц) діапазоні. При гострому ларингіті навіть на
10-й день лікування в даних діапазонах наявні
зміни.
Таким чином, спектрографічне дослідження динаміки відновлення тембру голосу
при гострому ларингіті виявляє, що, незважаючи на відчутну позитивну динаміку, навіть на
10-й день лікування в спектрі голосу пацієнтів
все ще залишаються патологічні зміни. Враховуючи, що загальноприйнятим терміном лікування гострого неускладненого ларингіту є 7-10
днів, вважаємо необхідним продовження цього
терміну, особливо для осіб голосо-мовних професій, для яких недостатнє відновлення якості
голосу може спричинитися до ймовірних чис-
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ленних ускладнень. Комп’ютерна спектрографія
голосу в даному випадку може слугувати засо-

бом контролю відновлення працездатності таких пацієнтів.

© О.Б. Семчук, А.Л. Семчук, В.І. Попович, 2010

В.В. СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА АКВА МАРИС В ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА
Рецидивирующий афтозный стоматит –
упорное заболевание слизистой оболочки полости рта, поражающее как детей, так и взрослых. Данное заболевание протекает как острый
воспалительный процесс на фоне интоксикации
организма и проявляется появлением на гиперемированной слизистой оболочке преддверия
рта, у края языка, реже на дёснах небольших
афт, покрытых серо-белым или желтоватым налётом, овальной или округлой формы. Вокруг
последних отчётливо определяется более резкое
покраснение слизистой в виде ободка. Афты
сами по себе очень болезненны, болезненность
особенно усиливается при малейшем прикосновении (приём пищи, глотание и др.). Больные с
подобной патологией довольно часто обращаются за оказанием помощи не к стоматологу, а к
оториноларингологу.
Литературные данные свидетельствуют,
что одним из оптимальных способов лечения
хронических заболеваний полости рта, глотки, в
том числе и хронического рецидивирующего афтозного стоматита, является ирригационная терапия с использованием препаратов для продолжительного орошения, полосканий, промываний
полости рта, горла. При этом лечебная ценность
последних должна заключаться в наличии в них
противовоспалительных, антисептических и
анальгезирующих компонентов, что не всегда
присуще в полном объёме в используемых для
этой цели медикаментозных средствах.
В этом аспекте заслуживает внимания
препарат Аква Марис хорватской компании
«Ядран», выпускаемый в удобной для использования при лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита форме, в виде
спрея для горла. Аква Марис представляет собой очищенную и обеззараженную воду Адриатического моря. Содержащийся в ней богатый
состав солей и микроэлементов оказывает благоприятное действие на слизистую оболочку;
стимулирует
деятельность
самоочищения;

улучшает трофику; способствует восстановлению физиологических её функций.
Под наблюдением находилось 17 пациентов с диагнозом хронический рецидивирующий
афтозный стоматит в возрасте от 18 до 65 лет.
Способ использования Аква Марис у данных больных включал орошения слизистой оболочки преддверия и полости рта в виде аэрозоля
по 4-5 впрыскиваний 6 раз в сутки в течение 7
дней. Никакой другой дополнительной терапии
не применялось. Уже после нескольких орошений все пациенты отмечали уменьшение болей
при приёме пищи.
К 3-му дню от начала лечения у 15 больных отмечено улучшение клинических проявлений стоматита, у двух – сохранялись жалобы на
некоторый дискомфорт в полости рта (жжение,
сухость). В эти же сроки при орофарингоскопии
определялось снижение интенсивности гиперемии слизистой оболочки, значительное очищение от фибринозного налёта и уменьшение эрозийной поверхности афт.
По окончанию курса лечения получен положительный эффект у всех больных. Ни в одном случае не было зарегистрировано ухудшения. Препарат хорошо переносился, никаких
побочных явлений не наблюдалось, что свидетельствует о безопасности его применения.
Практически все больные отмечали удобство
использования спрея для горла Аква Марис.
Таким образом, применение натурального
спрея для горла Аква Марис в качестве монотерапии у больных с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом, является эффективным и, основываясь на литературных данных,
сопоставим с результатами традиционной терапии подобной патологии.
Учитывая положительный опыт его использования у наблюдаемых больных, можно
рекомендовать данную методику лечения как
метод
выбора
в
практику
врачаоториноларинголога.

© В.В. Скоробогатый, 2010
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А.О. СКОРОХОДА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ВУХА ЗА ДОПОМОГОЮ
СУЧАСНИХ ІНТРОСКОПІЧНИХ ТОМОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ
Злоякісні новоутворення скроневої кістки
можуть бути первинними та вторинними. Частота їх менша 0,2% всіх пухлин області голови
та шиї. Вікова група – пацієнти старші 60 років
[25]. Частота раку вуха у вушній раковині складає 80%, у ЗСХ– 15%, в середньому вусі–5%.
Серед злоякісних пухлин плоскоклітинний рак
становить 86%, базаліома – 8%, меланома та
аденокарцинома – по 2%, рабдоміосаркома –
1%. За даними В.Ф. Антоніва, у 90-95% спостережень фоновими захворюваннями для виникнення раку є хронічне запалення вуха з переважанням проліферативних процесів. Перші ознаки злоякісного новоутвору не відрізняються від
ознак загострення ХГСО, тому рання діагностика пухлин надзвичайно складна. У пацієнтів похилого віку, особливо, при цукровому діабеті,
зустрічається некротизуючий зовнішній отит,
що викликається синегнійною паличкою. Часто
його важко диференціювати зі злоякісною пухлиною. Тісний зв’язок між анатомічними структурами вуха є найбільш частою причиною переходу патологічного процесу з однієї ділянки
вуха на іншу. Участь скроневої кістки у формуванні СерЧЯ та ЗЧЯ потребує оцінки відношення новоутворів щодо головного мозку. Одним із
завдань променевих методів дослідження є візуалізація метастазів злоякісних новоутворень
вуха, котрі при значному поширенні процесу
виникають у 8-10% випадків.
Матеріали та методи. Було проаналізовано дані обстежень 23 пацієнтів (14 – плоскоклітинний рак, 4 – злоякісна церумінома, 2 – рабдоміосаркома, 3 – злоякісний зовнішній отит).
Пацієнтам виконувалась МРТ на апараті
Magnetom Vision Plus (Siemens) з індукцією магнітного поля 1,5 Т в стандартних послідовностях до та після в/в введенням контрастного препарату. СКТ скроневих кісток проведена на апараті Somatom Plus 4 (Siemens) та LightSpeed
VCT (GE) з товщиною зрізу 1 мм та 0,625 мм.

Результати. Незважаючи на низьку специфічність щодо визначення гістологічної будови пухлини, основними завданнями КТ та МРТ
були визначення розповсюдженості процесу та
ураження навколишніх структур. У 7 випадках
пухлини були розташовані в межах хрящової
частини ЗСХ, на КТ ознак деструкції кісткових
структур не відзначалося. У 16 пацієнтів процес
займав проекцію ЗСХ та барабанної порожнини
у вигляді додаткового об’ємного утвору інфільтративного характеру росту, що характеризувалися гіперінтенсивним МР сигналом на Т2 ЗЗ з
пригніченням МР сигналу від жиру та гіпоінтенсивним МР сигналом на Т1 ЗЗ. За даними КТ
діагностовано деструктивні зміни у скроневій
кістці, що є важливим діагностичним критерієм
злоякісності процесу. МРТ з контрастуванням
дозволило чітко визначити розміри, характер та
розповсюдженість процесу, діагностувати ураження мозкових оболонок у вигляді патологічного накопичення контрастного препарату
останніми (9 випадків). Серед цих пацієнтів у 3
при гістологічному дослідженні діагностований
злоякісний зовнішній середні отит. У 5 пацієнтів мало місце епідуральне розповсюдження
процесу в СерЧЯ. У 4 пацієнтів виявлено інфільтрацію привушної слинної залози. У 6 пацієнтів виявлено метастатичне ураження нижніх
лімфатичних вузлів на боці локалізації первинного патологічного 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,
МРТ з обов’язковим контрастуванням необхідне
для оцінки істинних розмірів та розповсюдженості ураження, виявлення інтракраніального
поширення пухлини та метастазування у регіонарні лімфатичні вузли.

© А.О. Скорохода, 2010
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О.В. СТАХІВ, А.І. ГАВУРА, А.В. ЯНЮК (ТЕРНОПІЛЬ, БЕРЕЖАНИ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ФУРАСОЛУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ
ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ
Гострий фарингіт – гостре розлите запалення слизової оболонки горла – виникає при
активації сімбіонів порожнини рота і горла під
впливом різних несприятливих факторів чи попадання в організм бактерій (стрето- чи стафілококів) чи вірусів (грипу, парагрипу, аденовірусів)
(И. Б. Солдатов, 1997). Основними принципами
лікування гострого фарингіту є: призначення теплої не подразнюючої їжі, зрошування горла теплим в‘яжучим чи лужним розчином. Але в минулі роки вітчизняна медицина не застосовувала
фурасол як антибактеріальний препарат для місцевого лікування гострого фарингіту.
Ми вивчали ефективність застосування
препарату фурасол в якості місцевої терапії гострого фарингіту. Фурасол – це фурагін розчинний. Фурасол володіє широким спектром антибактеріальної активності і не викликає розвитку
резистентності мікроорганізмів, що дозволяє
використовувати препарат багаторазово без
зниження ефективності; безпечний і зручний в
застосуванні у дорослих і дітей з 4 років. Під
нашим спостереженням знаходилось 116 хворих
на гострий фарингіт віком від 18 до 54 років, які
лікувались амбулаторно. Пацієнти були розподілені на дві групи: основну (60 осіб), місцеве
лікування яких проводилось фурасолом, та контрольну (56), які місцево лікувались зрошенням
задньої стінки горла розчином бікарбоната натрію. Розчин фурасолу готували безпосередньо
перед застосуванням. Вміст пакетика розводили
в склянці гарячої води і використовували на одне полоскання. Теплим розчином хворі полоскали горло 3-4 рази на добу.
Критеріями ефективності лікування була
суб‘єктивна оцінка терапії хворими (вплив на

біль в горлі, вплив на кашель, вплив на першіння, вплив на відчуття стороннього тіла в
горлі, відчуття більш легкого перебігу захворювання, відчуття більш швидкого одужання),
фарингоскопічна картина (колір, вологість,
консистенція слизової оболонки горла). При
аналізі результатів лікування відзначено інтенсивніший регрес симптомів запалення задньої
стінки ротової частини горла серед пацієнтів
основної групи.
Так, 92% хворих, що лікувались фурасолом, вказували на зникнення, 8% – на зменшення болю в горлі, 90% – на зникнення кашлю,
88% – на зникнення першіння, 97% – на зникнення відчуття стороннього тіла в горлі, 86% –
на відчуття більш легшого перебігу захворювання, 92% – на відчуття більш швидкого одужання (на 3-4-й день лікування; в контрольній
групі ці показники були майже наполовину нижчими. Фарингоскопічна картина нормалізувалась на 3-4-й день лікування у 86% пацієнтів
основної групи. Слизова оболонка задньої стінки горла у них мала рожевий колір, була нормальної вологості, нормальної консистенції; у осіб
контрольної групи фарингоскопічна картина
нормалізувалась на 3-4-й день лікування в 52%
випадків.
Таким чином, застосування фурасолу для
місцевого лікування гострого фарингіту підвищує ефективність терапії хворих з даною патологією. На основі проведених досліджень можна
рекомендувати фурасол для місцевого лікування
гострого фарингіту як антибактеріальний засіб.
Фурасол може поповнити арсенал середників
місцевої дії, що застосовуються в лікування гострого фарингіту.

© О.В. Стахів, А.І. Гавура, А.В. Янюк, 2010

О.В. СТАХІВ, А.І. ГАВУРА, Л.В. ЯШАН, В.А. ЛЕВЧУК, І.Я. ВІВЧАР
(ТЕРНОПІЛЬ, КРЕМЕНЕЦЬ, КОПИЧИНЦІ, УКРАЇНА)
СИНУПРЕТ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО
І ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУЇТУ
Важливою патогенетичною ланкою у виникненні гострого ексудативного верхньощелепового синуїту є набряк слизової оболонки по-
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рожнини носа, який особливо виражений в природних співустях верхньощелепових пазух.
Проблема лікування даної патології є актуальЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

ною в сучасній оториноларингології. Це зумовлено цілим рядом факторів: зниженням реактивності організму, зростанням кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Тому головним в лікуванні гострого ексудативного
верхньощелепового синуїту є відновлення дренажу та вентиляції верхньощелепової пазухи,
адекватна антибактеріальна терапія.
Завдання адекватної антибактеріальної
терапії може бути успішно вирішене через наявність широкого вибору антибактеріальних
препаратів, але відновлення дренажних особливостей слизової оболонки верхньощелепової
пазухи та видалення секрету в загальні шляхи
міграції слизу по верхніх дихальних шляхах
може бути проблематичним через складні особливості анатомічної будови пазухи та високу
в‘язкість слизу (А. В. Цимар, 2002).
Ми застосували секретолітичний препарат синупрет в комплексному лікуванні гострого ексудативного верхньощелепового синуїту.
Синупрет представляє собою комбінований
препарат, що містить компоненти рослинного
походження. Він сприяє видаленню виділень з
верхньощелепової пазухи, зменшенню набряку
слизової оболонки та відновленню її захисних
властивостей.
Під нашим спостереженням знаходилось 40 хворих на гострий ексудативний верхньощелеповий синуїт у віці від 19 до 52 років.
З них було 10 осіб з катаральним синуїтом і 30
– з гнійним. Пацієнти були розподілені на 2
групи: основну (22 хворих), в схему лікування
яких вводили синупрет, та контрольну (18),
лікування яких проводилось за традиційною
схемою.
Синупрет призначали в дозах, які відповідали рекомендаціям фірми-виробника (Bionorica
– Германия). В комплекс лікування включили

антибактеріальні препарати, судинозвужувальні
краплі до носа.
Критеріями оцінки ефективності лікування
була суб‘єктивна оцінка терапії хворими (вплив
на секрецію з носа, вплив на носове дихання,
вплив на головний біль, відчуття більш легкового
перебігу захворювання, відчуття більш швидкого
одужування), риноскопічна картина (відсутність
виділень в середньому носовому ході, колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа, дані про стан верхньощелепової пазухи (об‘єм пазухи, відсутність виділень в пазусі).
При аналізі результатів лікування відмічено інтенсивніший регрес симптомів запалення серед
пацієнтів основної групи.
Так, 86% хворих, що отримували синупрет, вказували на зникнення, 14% - на зменшення секреції з носа, 97% - на зникнення головного
болю, 72 % - на відчуття більш легкого перебігу
захворювання, 53% - на відчуття більш швидкого одужання (на 4-6-й день лікування); в контрольній групі ці показники були майже наполовину нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалась на 4-6-й день лікування у 82% пацієнтів. Слизова оболонка носа у них мала рожевий
колір, була нормальної вологості, нормальної
консистенції, без виділень, прохідність носа виявилась нормальною; у осіб контрольної групи
риноспонічна картина нормалізувалась на 4-6-й
день лікування у 48% хворих. Стан верхньощелепової пазухи (збільшення об‘єму пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі) покращився
на 4-6-й день лікування у 80% хворих основної
групи; у осіб контрольної групи стан верхньощелепової пазухи покращився на 4-6-й день лікування в 47% випадків.
Таким чином, застосування секретолітичного препарату синупрет в комплексному лікуванні гострого ексудативного верхньощелепного синуїту підвищує ефективність терапії хворих з цією патологією.
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Ю.А.СУШКО, O.Н.БОРИСЕНКО, И.А.СРЕБНЯК, Е.Е.ПРОКОПЕНКО, Т.В.БОГДАНОВИЧ,
З.А.ГАЛЕТА, Д.Ю.ЛИТУН, Д.М.ЗАИКА (КИЕВ, УКРАИНА)
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ СЛУХОРЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
В отделе микрохирургии уха и отонейрохирургии ГУ «Институт отоларингологии им.
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
произведено 112 кохлеарных имплантаций. Из
них 93 операции произведены детям. Операция
является только первым и не самым сложным
шагом на пути реабилитации слуха у детей с
врожденной глухотой. Подключение и первая
настройка импланта производится через 1 мес.
после операции на основании результатов интраоперационного тестирования. Затем каждые
2-3 мес. в течение первого года производятся
повторные настройки импланта и занятия с сурдопедагогом в центре реабилитации слуха в течение 3-5 дней по специальной программе. Программа составляется в зависимости от возраста
ребенка и развития его слухоречевых навыков.
Составляется карта развития слухоречевых навыков, куда заносятся результаты в процессе
реабилитации. К этой программе в обязательном
порядке должны подключаться родители и семья ребенка, которые в домашних условиях
продолжают эти занятия в промежутках между
настройками импланта.
Чем в более раннем возрасте сделана операция, тем быстрее ребенок развивает свои слухоречевые навыки. Если операция сделана в возрасте 1 год, то через 1-2 года ребенок догоняет
своих нормально слышащих сверстников в развитии слуха и речи. Если операция сделана в 3
года, к 6 годам ребенок может догнать своих
сверстников в развитии и пойти в общеобразовательную школу. 72 % прооперированных нами детей прошедших занятия в Центре слухоречевой реабилитации «ВАБОС» интегрированы
полностью в социальную среду нормально
слышащих детей, посещают общеобразовательные детские и высшие учебные заведения. Даже
те дети, которые были оперированы в возрасте
14 лет и старше значительно улучшили свои
показатели слухоречевого развития после кохлеарной имплантации: улучшилась возможность
общения со сверстниками с нарушениями слуха
без применения языка жестов и облегчалось
общение с нормально слышащими детьми.
Дети, которые потеряли слух после того,
как они уже научились говорить (обычно в возрасте после 3 лет) расцениваются как постлин-

гвально оглохшие пациенты. Эти дети очень
быстро проходят реабилитацию и уже в течение
первого года пользования кохлеарным имплантом полностью восстанавливают слухоречевые
навыки и интегрируются в среду нормально
слышащих людей.
Дети, которым была произведена кохлеарная имплантация, развивают свои слухоречевые навыки по-разному, однако, как правило,
большинство из них уже через 2 года пользования имплантом демонстрируют очень высокий
уровень разборчивости речи. Однако, прогресс в
развитии слуха может быть и очень медленным,
не всегда очевидным; иногда на это уходит 5-8
лет. Родители должны быть осведомлены перед
операцией об особенностях и сроках реабилитации их ребенка. Активное участие родителей
ребенка в процессе реабилитации является основным фактором успеха кохлеарной имплантации. Среди факторов, которые могут существенным образом повлиять на результаты кохлеарной имплантации следует также упомянуть
возраст ребенка в момент наступления глухоты,
продолжительность глухоты, возраст к моменту
имплантации, способ общения с окружающими,
метод реабилитации, регулярность посещения
реабилитационного центра, степень поддержки
со стороны социального окружения, уровень
мотивации для развития устного (речевого) общения.
Отоларингологи-сурдологи и сурдопедагоги, которые работают с системами кохлеарных имплантов, должны знать особенности каждой из них и информировать об этом пациентов и их родителей. Право выбора той или иной
системы должно оставаться за пациентом. В
реабилитационном центре должно иметься все
необходимое оборудование и программное обеспечение для тестирования и настройки импланта конкретной системы, а также обученный и
подготовленный персонал. В операционном
блоке необходимо иметь специальные инструменты и материалы для проведения хирургического вмешательства с той или иной системой.
Хирурги, которые производят операцию кохлеарной имплантации, должны отвечать за весь
процесс реабилитации их пациентов и за конечный результат.

© Ю.А.Сушко, O.Н.Борисенко, И.А.Сребняк, Е.Е.Прокопенко, Т.В.Богданович, З.А.Галета, Д.Ю.Литун,
Д.М.Заика, 2010
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И.К.ТАГУНОВА, С.М.ПУХЛИК, К.Г. БОГДАНОВ, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
АУТОИММУННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
Гиперплазия язычной миндалины диагностируется относительно редко. Литературные данные о гиперплазии язычной миндалины
немногочисленны и противоречивы. Одни источники утверждают, что гиперплазия язычной
миндалины возникает после перенесенной тонзиллэктомии. На этом основании гиперплазию
следует рассматривать как компенсаторную
реакцию на удаление лимфоидных органов
глотки. Другие авторы утверждают, что тщательное удаление лимфоидной ткани приводит
к излечению пациента. Существующие методы
лечения гиперплазии язычной миндалины малоэффективныв связи с недостаточной изученностью патогенетических механизмов её возникновения. В ходе изучения этого вопроса,
проведения гистологического исследования
лимфоидной ткани, выявлено наличие иммунного воспаления лимфоидной ткани, реагирующей на антигенное раздражение. Включение в иммунный ответ лимфоидной ткани
язычной миндалины, косвенно указывает на
возможность местного иммунного дефицита,
компенсируемого экстенсивной лимфоидной
гиперплазией. У наблюдаемой группы больных

-16 человек, изучено состояние Т-клеточного и
В-гуморального звена иммунной системы, соотношение мелких (С4) и крупных (С3) иммунных комплексов для оценки их патогенных
свойств, определено наличие циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК). Содержание
ЦИК у больных с гиперплазией язычной миндалины отличалось от нормы в 1.2 раза, отмечено повышение содержания мелких, более
патогенных иммунных комплексов – их соотношение увеличено в 1.22 раза. Определен
титр антител к ткани язычной миндалины.
ИТМ-методом выявлено увеличение в сыворотке крови титров комплементфиксирующих
антител к антигену гриба рода Candida, активацию комплемента иммунными комплексами,
фиксированными в ткани язычной миндалины.
Таким образом, мы получили подтверждение того, что в патогенезе развития гиперплазии язычной миндалины имеет место микогенная сенсибилизация, аллергические, аутоиммунные воспалительные нарушения в ткани
язычной миндалины, что позволит проводить
своевременную профилактику и адекватную
терапию данной патологии.

© И.К.Тагунова, С.М.Пухлик, К.Г. Богданов, А.В. Андреев, 2010

И.К.ТАГУНОВА, Б.А.НАСИБУЛЛИН, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ИММУНОПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИ ГИПЕРТРОФИИ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
В течение последних двух десятилетий
проблемы, связанные c аутоиммунными процессами – иммунологическими реакциями против
тканевых компонентов собственного организма
– привлекают внимание патологов, иммунологов и клиницистов различных специальностей.
Нами изучена выраженность аутоиммунных реакций у больных с гиперплазией язычной
миндалины, сенсибилизированных к грибковому аллергену Candida albicans. В развитии микогенной сенсибилизации имеют значение продолжительность течения кандидоинфекции,
возрастные особенности пациентов, пол. При
ИТМ исследовании среди лиц 10-18 лет повышенная чуствительность к Candida albicans выЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

явлена в 15-16% случаев, в возрасте 50 и старше
– у 80-85%, что связано со снижением супрессорной активности Т-клеток в этой возрастной
группе. При сенсибилизации к аллергену
Candida аlbicans контаминация кишечника
Candida обнаружена у 80% обследуемых.
При иммунологическом обследовании
рассчитывали соотношения СD4+/СD8+ (коэффициент иммунорегуляции). Содержание
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)
определяли с применением полиэтиленгликоля
(м.м.6000) по методике Digeon. Соотношение
мелких (С4) и крупных (С3) иммунных комплексов (С4/С3) оценивали с помощью скрининг-теста для оценки патогенных свойств им-
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мунных комплексов. Фагоцитарную активность, активность комплемента оценивали по
общепринятой методике. Титр антител к ткани
миндалины исследовали в реакции связывания
комплемента на холоде. В качестве антигена
применяли водно-солевые экстракты органов
человека, погибшего от травмы. Для всех пациентов были характерны отклонения в Тзвене иммунного ответа: Т-лимфоцитопения за
счет снижения в 1.30 относительного содержания СD8 (супрессоров), повышение в 1.32 раза
коэффициента иммунорегуляции и содержания
СD20 в 1.2 раза. Уровень иммуноглобулинов
А, М, комплемента не отличались от нормального. Отмечалось увеличение уровня IgG и

ЦИК, отмечены отклонения в соотношениях
иммунных комплексов разных размеров в сторону повышения содержания мелких, более
патогенных иммунных комплексов. Можно
предположить, что нахождение высокого содержания мелких ЦИК, соотношение С4/С3,
свидетельствует об ингибировании моноцитарно-макрофагальной системы. Показателем этого является значительно большее, чем на 20%
снижение числа активных фагоцитов и их поглотительная способность (снижение фагоцитарного индекса в 1.43 раза). Зарегистрированные нами иммунологические показатели требуют обработки и дальнейшего тщательного
изучения.

© И.К.Тагунова, Б.А.Насибуллин, А.В. Андреев, 2010

Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИЕЙ ХОАН
Врожденная атрезия хоан возникает в результате нарушения эмбриогенеза полости носа
и относится к довольно редким порокам развития дыхательных путей (М.А. Дериглазов, 2001;
М.Р. Богомильский, В.Р. Чистякова, 2005).
Целью данного сообщения явилась информация о нашем опыте лечения больных с
врожденной атрезией хоан (ВАХ).
В течение прошедших 20 лет под нашим
наблюдением находились 20 детей обоего пола
в возрасте 2,5-6 лет и один 17-летний с односторонней ВАХ. (Такой возрастной состав пациентов обусловлен тем, что в наше отделение госпитализируются дети начиная с трехлетнего
возраста). 17- летний больной в раннем детстве
оперирован по поводу незаращения мягкого и
твердого неба, верхней губы, в наше отделение
поступил с односторонней атрезией и выраженным искривлением носовой перегородки. У 16
пациентов была костная и у 5 – фиброзномембранозная формы атрезии.
Всем больным при поступлении проводили традиционное отоларингологическое обследование, зондирование полости носа (области хоан); закапывание в полость носа красящих
веществ (3% р-р колларгола, р-р метиленовой
синьки), причем вначале препарат вводили в
половину носа, где подозревали наличие атрезии и, во вторую очередь, в нормальную половину. В последние годы назначали компьютерную томографию полости носа (это особо важно
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при дифференциации костной и фиброзномембранозной атрезии, а кроме того для оценки
толщины костной атрезии), также используем
эндоскопию полости носа.
Всем больным проведено оперативное
лечение. Вмешательство проводили под общим
наркозом. Во всех случаях использовали трансназальный подход. При удалении фиброзномембранозной атрезии использовали щипцы
Блэксли. При костной атрезии применяли долота и костные ложки (в прошлом веке), затем, с
появлением хирургических боров, стали использовать их. В последние 5 лет используем также
эндоскопическую технику.
Под контролем зрения, после разреза,
отсепаровываем слизистую оболочку в области атрезии. Затем вводим через «здоровую»
половину носа эндоскоп в носовую часть
глотки и, под контролем зрения (передняя риноскопия и эндоскопия), с помощью бора
формируем хоану. Отсепарованную слизистую оболочку укладываем на края вновь созданной хоаны. При необходимости (в большинстве случаев) производили подслизистую
нижнюю конхотомию, радиоволновую дезинтеграцию или вазотомию нижней носовой раковины на стороне атрезии.
После операции в полость носа и хоаностому вводили силиконовую трубку соответствующего диаметра (в зависимости от величины
хоаны и размеров общего носового хода), котоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

рую оставляли на срок около 3 месяцев. Трубку
фиксировали к передним отделам носовой перегородки одним швом, который снимали на 7
сутки. Переднюю тампонаду носа в последние
годы не используем.
Пациентам рекомендовали периодически
(1 раз в 7-10 дней) извлекать трубку и проводить
туалет полости носа.
Сроки наблюдения – 6 мес-5 лет. Рецедив
получен у 1 человека. Ему поведена реоперация

с успешным результатом. Синехии у 2 человек.
При использовании хирургических боров и эндоскопии – успех 100%.
На основании собственного опыта можем резюмировать, что необходимыми условиями успешной операции является, самое
главное, длительное (не менее 2 месяцев) использование трубки-стента, а также применение
современной техники (хирургические боры, эндоскопы).

© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, 2010

Г.Е. ТІМЕН, В.П. ЯЦЕНКО, В.М. ПИСАНКО, С.П. ЧУБКО, С.М. АЛХІМОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОГНОЗУВАННЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ КРОВОВТРАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ
RGB-МОДЕЛЮВАННЯ ТОМОГРАМ АНГІОФІБРОМИ ОСНОВИ ЧЕРЕПА
З метою прогнозування інтраопераційної
крововтрати розроблено новий підхід до аналізу
комп’ютерних томограм (КТ) хворих з діагнозом ангіофіброма основи черепа. Даний підхід
використовує RGB-моделювання та колориметричний аналіз зображень пухлин.
Томографічні зображення — можуть розглядатися як числові матриці даних, що відтворюють форму, фізико-хімічні й біологічні властивості біооб’єкта, обумовлені процесом одержання зображення піксельної структури. Для
аналізу з томографічних зображень використовували інтерактивну систему MatLab. Вона дозволяє легко формулювати умови й рішення багатьох обчислювальних завдань, яким потрібне
матричне подання об'єктів, а зображення (двовимірні числові масиви) є важливим частковим
випадком таких об'єктів. Технічна реалізація
дослідження проведена в середовищі MatLab
version 7.0.0.19920.
Проведене дослідження постобробки КТзображень дозволило прогнозувати інтраопераційну крововтрату за рахунок маніпуляцій з томографічним зображенням. Перший етап включав відокремлення «областей інтересу» тобто
сегментів пухлини на знімках. Другий етап –
створення кольорового зображення шляхом методу RGB-моделювання. Цей етап базується на
заміні кольоровою компонентою сірошкального
зображення (відповідно до особливостей ангіофіброми основи черепа). Кольорове зображення,
що називається RGB моделлю, базується на відтворенні будь-якого кольору (в даному випадку
сірого) шляхом додавання трьох основних ко-

льорів в залежності від інтенсивності сірого:
червоного (Red), зеленого (Green) і синього
(Blue). R, G або B – це окремий параметр, що
вказує на кількість відповідного компонента в
кінцевому кольорі. Третій етап базується на
проведенні колориметричного аналізу, який використовує параметри пікселів зображень ангіофіброми та принцип угруповання відтінків досліджуваного кольору в RGB-моделі. (Піксель –
це найменший логічний елемент цифрового зображення).
Колориметричний аналіз встановлює, з
якої кількості пікселів складається зображення
пухлини, та яка кількість пікселів припадає на
кожну тональність колірних відтінків. Обраховується представництво (у відсотковому вираженні) тональностей у загальній площі зображення пухлини. Потім знаходяться ділянки, що
припадають на кожний відтінок кольору. Отримані результати відображають кровонаповнення
різних ділянок на підставі чого за допомогою
розрахункової формули визначається крововтрата під час видалення пухлини.
Адекватність оцінки васкуляризації та
кровонаповнення пухлин за допомогою RGBмоделювання підтверджено на основі аналізу
томограм хворих з ангіофібромою основи черепа в яких після емболізації привідних судин пухлини зменшувалась кількість червоних (кровонаповнених) ділянок.
Застосування розглянутого підходу в клінічній практиці є перспективним напрямком для
прогнозування крововтрати при видаленні
АОЧ.

© Г.Е. Тімен, В.П. Яценко, В.М. Писанко, С.П. Чубко, С.М. Алхімова, 2010
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О.В.ТИТАРЕНКО, С.М.ПУХЛИК, В.С.ЛИСОВЕЦКАЯ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПОСТТРАМАТИЧЕСКИЙ УШНОЙ ШУМ
Посттравматический шум в ушах и голове
встречается в отдаленном периоде в 30% случаев после перенесенных легких травм головного
мозга, которые сопровождались, как правило,
кратковременным нарушением координации
движений, вестибулярными расстройствами.
Негативное влияние травмы, вызывая
дезорганизацию интегративной деятельности
нейронов, приводит к развитию патологической
импульсации. В первые секунды после травмы
головы наблюдается увеличение импульсной
активности нейронов, однако вскоре возникает
их депрессия, особенно в области ретикулярной
формации, что влечет за собой гемодинамические сдвиги, спазм мелких сосудов сменяется их
расширением, повышается внутричерепное,
внутрилабиринтное давление, затрудняется венозный отток. Развивающиеся в дальнейшем
дегенеративные изменения нервной ткани приводят к постепенному развитию патологической
импульсации нейронов и возникновению отсроченной симптоматики. У части пациентов прослеживается определенная корреляция между
тяжестью травмы и интенсивностью шума.
Важную роль в формировании персистирующего шума играет, прежде всего, неадекватное лечение в остром периоде, недооценивание тяжести травмы, недостаточное использование сосудисто-ноотропных средств, несоблюдение постельного режима, ранние интенсивные физические и умственные нагрузки.
Нередко в этих случаях шум носит латентно-прогрессирующий характер, со временем присоединяются сенсоневральные нарушения внутреннего уха, как кохлеарные, так и вестибулярные, больные склонны к обморочным
состояниям и вестибулопатии. Характерен сопутствующий психовегетативный синдром, выраженные
астенические,
тревожнодепрессивные и ипохондрические расстройства,
эмоциональная лабильность, нарушения сна,
снижение концентрации внимания и объёма памяти.

У 60% этих больных на спондилограммах
обнаруживаются подвывихи или нестабильность тел шейных позвонков, на РЭГ-признаки
церебральной ангиодистонии преимущественно
в вертебро-базилярном бассейне, на ЭЭГдиффузные симметричные или асимметричные
изменения в виде дезорганизованного, низковольтного альфа-ритма, дисфункции лимбикоретикулярного комплекса.
Поэтому от организации лечения в остром
посттраматическом периоде зависит вероятность возникновения отдаленных осложнений, в
том числе кохлеовестибулярных расстройств. К
сожалению, причины посттравматического шума не всегда понятны и устранимы, вследствие
чего патогенетическое и симптоматическое лечение приобретает большое значение в терапии
данных больных. Учитывая, что патологический
процесс базируется не только во внутреннем
ухе, но и в проводящих путях головного мозга,
терапию целесообразно проводить совместно с
психоневрологом. Особую роль играет нейропротекторная терапия в комплексе назначения
антиоксидантов, глиатилина и реамберина, способствующих регрессу очаговых неврологических симптомов. Наряду с адекватной терапией,
включающей назначение сосудисто-ноотропных
препаратов, эффективны нестероидные противовоспалительные, вегетотропные средства, антидепрессанты, диуретики. В ряде случаев, когда мы сталкивались с психогенными пароксизмальными расстройствами, сопровождавшимися
миоклоническим гиперкинезом мышц глотки и
среднего уха центрального генеза оправдано
было назначение антконвульсантов.
Фармакотерапию полезно сочетать с массажем в области шеи и головы, ЛФК, физиотерапией, рациональной психотерапией. Очень
важно создать спокойную обстановку без переутомления, однако избегать и излишнего щажения больного, которое может задержать физическую, психоэмоциональную и социальную реабилитацию.

© О.В.Титаренко, С.М.Пухлик, В.С.Лисовецкая, 2010
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Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИБІР МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РУБЦОВИЙ СТЕНОЗ
ГОРТАНІ ТА ТРАХЕЇ
За останні 100 років накопичилася велика
кількість різноманітних операцій з метою усунення рубцових стенозів, атрезій та дефектів
гортані та трахеї. Не існує ні одного методу,
який би міг застосовуватися при всіх видах стенозів гортані на всіх його рівнях. Варто завжди
враховувати ступінь звуження чи зарощення
порожнини гортані та трахеї та їх рівень розташування, а також причинний фактор. Порушення прохідності на рівні гортаноглотки та вестибулярного відділу окремо чи комбіновано потребує відновлення функції ковтання та дихання
або дихальної та голосової функцій при наявності звуження тільки на рівні вестибулярного
відділу гортані. Застосування одної рутинної
методики хірургічного лікування, - ларингостомії є недостатнім. В таких випадках ми застосовуємо з успіхом підпідязичну фарінготомію,
поєднюючи її з ларингостомією. Причому, фарінгостома по закінченню операції закривається
повністю, а ларінгостома залишається для подальшого спостереження за процесами відновлення прохідності гортаноглотки та вестибулярного
відділу гортані в післяопераційному періоді. Що
стосується середнього відділу (рівень голосових
складок), то на цьому рівні причинами звуження
голосової щілини є найчастіше дві: паралітичний стеноз та рубцеві зрощення (мембрани вроджені або набуті).
Серед методів хірургічного усунення паралітичних стенозів найбільш ефективним є ендоскопичний – хордоарітеноїдотомія з латерофіксацією еластичного конуса. За відсутності мікрохірургічних інструментів та оптики, та при протипоказаннях до нього показаний метод екстраларингіальної латерофіксації голосової складки. Методика та техніка виконання розроблені ЛОРклінікою та ЛОР кафедрою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і детально представлені в науковій медичній літературі.
Ліквідація зрощень голосових складок та
мембран голосової щілини ми проводимо ендо-

скопічно із застосуванням протектора, що фіксується швом проведеним через тканини шиї на
її поверхню, де і зав’язується. При масивних
рубцюваннях голосової щілини (це в основному
зустрічається у дорослих) показана ларингостомія з пластикою дефектів слизової оболонки
клаптями шкіри. Як правило через три – чотири
тижні стома зашивається. При можливості використовується також клапті слизової оболонки
гортанних шлуночків чи підскладкової області.
При наявності розповсюдженого рубцевого
звуження, або зарощення порожнини гортані на
всіх рівнях показана ларингостомія. Це єдина
локалізація рубцевого стенозу де потрібна саме
вона. Резекція трахеї та підскладкового відділу
(трахеогортанні стенози) з утворенням трахеогортанного анастомозу показані у випадках
звуження чи зрощення трахеї вища трахеостоми,
трахеоготанного з’єднання та підскладкового
відділу гортані (наші розробки).
Трахеостомія та її необхідність в лікуванні хворих на хронічні стенози є методом вибору.
При усуненні паралітичного стенозу ендоскопічним методом вона не потрібна. Інколи вона
застосовується при резекції трахеї і частково
гортані зі створенням міжтрахеального або трахеогортанного анастомозу.
При операціях по усуненню рубцевих
стенозів на рівні гортаноглотки, вестибулярного
відділу чи всієї порожнини чи гортані трахеостома необхідна на етапах лікування.
Нами прооперовано більше 1000 хворих
на різні види і локалізації стенозів гортані та
трахеї. Досягнутий майже 99,9% позитивний
результат в лікуванні при строках спостереження від 3 – 6 міс. до 30 і більше років переконує в
правильності диференційованого підходу до
вибору методу операції в залежності від багатьох факторів: психогенного, вікового, анатомічного, причинного, та розмірів і місця розташування рубцового стенозу.

© Ф.О. Тишко, 2010
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Ф.О. ТИШКО, С.Г. ГИЧКА, І.О. КУЗЬМУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВАРИКОЗНА АНГІОПАТІЯ КАВЕРНОЗНОЇ ВЕНОЗНОЇ СИСТЕМИ НОСА
ЯК ПІДГРУНТТЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНІТУ У ХВОРИХ НА ВИКРИВЛЕННЯ
НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ
Порушення носового дихання, зміна напрямку повітряних потоків та їх швидкості з
причини викривлення носової перегородки призводить на першому етапі до ангіоневрозу, який
характеризується періодичними спазмами та
розслабленням артерій та вен слизової оболонки
носа, що характеризується набряком слизової
оболонки, періодичною зміною її кольору та
пароксизмами нежиті. Всі ці прояви характерні
для вазомоторного риніту. З часом тривале порушення носового дихання та застосування судинно-свужувальних лікувальних засобів призводить неминуча до органічних змін в першу
чергу в венозній кавернозній системі порожнини носа, що є незворотнім явищем. З цією метою для можливого виявлення нашого припущення ми провели ряд досліджень біоптатів
отриманих при вазотомії, як методу лікування
вазомоторного риніту, який розвивався на фоні
погіршання носового дихання з причини викривлення носової перегородки.
Матеріал і методи дослідження. Проведено дослідження 18 біоптатів слизової оболонки і підслизового шару нижніх носових раковин
у хворих на хронічний вазомоторний риніт. Матеріал фіксувався в 10% нейтральному формаліні, проводився по спиртах і заливався в парафінові блоки, з яких готувались парафінові зрізи
товщиною 6-8 мкм. Отримані гістологічні перепарати зафарбовувались гематоксиліном та еозином і вивчались з використанням мікроскопа
«Olimpus BX 51», цифрової камери «Olimpus
С5050Z» та програмного забезпечення «Olimpus
DP-Soft».
Результати дослідження. Виявлені суттєві зміни судинної системи слизової оболонки
та підслизового шару нижніх носових раковин.
Венозні судини підслизового шару характеризувались варикозним розширенням з нерівномірним потовщенням стінок, в яких визначались
склеротичні зміни і ознаки гіалінозу. Структурні
зміни стінок артерій характеризувались гіпертрофією м’язового шару і гіалінозом. Особливістю топографії судин було те, що вони безпосередньо прилягають до кісткової тканини чи
хряща, утворюючи жорстку архітектоніку судинного сплетіння. Гіпертрофія м’язового шару
стінок артерій свідчить про наявність місцевої
артеріальної гіпертензії і здатність до спазму.
Варикозне розширення вен у поєднанні зі гру-
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боволокнистим склерозом стінок може лежати в
основі профузних носових кровотеч внаслідок
труднощі їх спадання при пошкодженні.
Структурні зміни артеріол і дрібних артерій слизової оболонки носа аналогічні, однак
калібр судин значно менший. Венули і дрібні
вени розширені, стінки поодиноких судин вогнищево потовщені за рахунок склеротичних
змін. В просвіті окремих вен спостерігається
тромбоутворення.
Підслизовий шар значно потовщується за
рахунок склеротичних процесів і гіалінозу.
Морфогенетичним механізмом утворення гіаліну може бути значна плазморагія. В результаті
судинне сплетіння вогнищево відділяється від
власне слизової оболонки і очевидно формує
артеріо-венозні анастомози.
Слизова оболонка внаслідок тиску з боку
вен зазнає атрофічних змін і вогнищево потоншується. В поряд розташованих ділянках слизової оболонки визначається компенсаторна вогнищева гіперплазія епітелію слизових залоз і
формуватись
фіброзно-залозистоможуть
ангіоматозні поліпи. Як правило, має місце хронічна запальна інфільтрація власної пластинки.
Однак, активність запальних процесів не відповідає ступеню вираженості склеротичних змін і
змін судинної системи, що свідчить про незапальний механізм формування вазомоторного синдрому.
Таким чином, наша концепція морфогенезу вазомоторного риніту підтверджена гістологічними дослідженнями біопатів слизової оболонки і підслизового шару нижніх носових раковин у хворих на вазомоторний риніт, що розвинувся під впливом порушення дихання з причини викривлення носової перегородки.
На стадії компенсації дихання розвивається ангіоневроз судин порожнини носа, тобто,
вазомоторний риніт.
Останні характеризуються періодичним
забрудненням дихання та іншими симптомами.
З часом розвивається варикозне розширення
вен, що веде до незворотніх змін в інших тканинах, особливо, нижньої носової раковини. Затруднення дихання стає постійним.
Виходячи з цього на стадії вазомоторного
риніту достатньо обмежитися септопластикою
носової перегородки. При декомпенсації носового дихання, коли розвивається постійна обЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

струкція носових порожнин показана поряд із
септопластикою і підслизова вазотомія нижніх
носових раковин.

Така диференціація підходів до відновлення нормального носового дихання є результативною і надійною.

© Ф.О.Тишко, С.Г. Гичка, І.О. Кузьмук, 2010

В.Н. ТКАЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
О ПРОТИВООПУХОЛЕВОМ ПРЕПАРАТЕ «ДОНОВИТ-ВС», РАЗРАБОТАННОМ
В ГЛАВНОМ ВОЕННОМ КЛИНИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ МО УКРАИНЫ
Несмотря на определенные достижения в
диагностике и относительные успехи в лечении
больных злокачественными опухолями оказание
действенной медицинской помощи онкологическим больным остается проблематичным. Классическая схема лечения онкобольных: радикальная операция, лучевая терапия до и после
хирургического вмешательства в сочетании с
химиотерапией нередко оказывается малоэффективной.
В последние годы в разных странах получила развитие комплементарная терапия онкозаболеваний, основанная на дополнительном
назначении онкобольным растительных препаратов, уменьшающих отрицательные реакции
организма на лучевую и химиотерапию.
Этим научным направлением увлекся сотрудник Главного военного клинического госпиталя МО Украины, доктор медицинских наук
Собецкий Владимир Витальевич, который на
протяжении 12 лет выполнил большой объем
экспериментальных исследований, клинических
наблюдений и организационных усилий по разработке и применению ядовитого горного растения – «Аконита» («Борца» - другое его название).
Вначале В.В. Собецкий применил это
растение в виде 2% спиртовой настойки, а затем
– в виде таблеток. В этом ему помог руководитель
«Научно-производственной
фирмы
«АКСОМЕД» кандидат технических наук Г.Н.
Аксенов, который вместе с автором и сотрудниками фирмы разработали технологию, с помощью которой, на основе метода жидкостной
хроматографии, экстракт корня Аконита был
переведен в таблетированную форму.
Сохранение в таблетке всех алкалоидов и
его лечебных свойств, входящих в состав Аконита, было доказано экспериментальными исследованиями, проведенными в ведущих научно-исследовательских учреждениях – в Институте экспериментальной патологии, онкологии и
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, в Российском онкологическом научном центре АМН им. Н.Н. Блохина и в лаборатории радиационной цитологии Научного центра радиационной медицины АМН Украины. Из заключения этих учреждений явствует, что таблетка
«Доновит-ВС», созданная на основе 2% настойки Аконита, точно стандартизована по количеству настойки в каждой капле, что исключает
возможность передозировки препарата при его
приеме внутрь.
На основании доклинического изучения
противоопухолевой активности и токсичности,
было установлено, что препарат «Доновит-ВС»
эффективен при комплексном лечении онкобольных, тормозит отрицательные реакции,
усиливает действие препаратов химиотерапии,
избирательно действует только на раковые
клетки при лучевой терапии, снижает болевой
синдром и повышает, тем самым, качество жизни онкобольных.
Научно-производственной
формой
«АКСОМЕД» разработан также препарат –
«Лидавит-ВС» на основе Герани кровавокрасной, Ярутки и других трав. Результаты исследований, проведенных в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина, показали, что «Лидавит-ВС» задерживает рост ряда злокачественных опухолей до 65%. При клинических наблюдениях установлено, что этот
препарат, названный автором в честь родителей,
потенцирует действие Доновита-ВС и устраняет
привыкание к нему организма при длительном
применении. Назначают оба препарата для
приема внутрь при всех видах опухолей не одновременно, а порознь с разницей в 40-50 минут. Кроме того, в фирме «АКСОМЕД» разработан крем «Доновит-ВС 1», который наносят
на кожу в зоне облучения 2-3 раза в день с целью профилактики местной лучевой реакции.
Препарат «Доновит-ВС» (при переводе с
латинского – «Дарующий жизнь», а ВС – Влади-
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мира Собецкого) разрешен к применению Министерством здравоохранения Украины за №
05.03.0206/20986 от 27.05.2003 г. в качестве
«Биологически активной добавки». В инструкции, приложенной к препарату, указано, что
«Доновит-ВС-2» задерживает рост опухоли до
70-80%, а метастазирование – до 93%, обладает
цитотоксическим действием и антиангиальным
свойством, т.е. останавливающим развитие кровеносных сосудов, и его применение успешно
дополняет классическую схему комплексного
лечения онкобольных. Кроме того, препарат активизирует иммунную систему организма, устраняет местный воспалительный процесс и значительно снимает отрицательное лучевое воздействие, обладая радиопротекторным свойством.

Показания и методика применения «Доновита-ВС-2» в предоперационном, постоперационном периодах и во время реабилитации
подробно изложены в инструкции, утвержденной Министерством здравоохранения Украины.
С 2003 г. по настоящее время в Главном
военном клиническом госпитале Министерства
обороны Украины активно проводится комплексное лечение больных раком 1-3 стадии с
локализацией в: легких, прямой кишке, предстательной железе, гортани, молочной железе, матке, щитовидной железе и у больных опухолями
головного мозга. При этом, клинически наблюдается частичный или полный регресс опухолей,
а при раке предстательной железы – его инкапсулирование.

© В.Н. Ткаченко, 2010

В.И. ТРОЯН, Е.В. ЛОБОВА, А.Н. КОСТРОВСКИЙ, И.А. СИНАЙКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НЕРЕЗКТАБЕЛЬНЫМИ МЕТАСТАЗАМИ
РАКА ГОРТАНИ В ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ
Как свидетельствуют литературные
публикации и наши наблюдения одной из
проблем современной онкоотоларингологии
является возникновение, в 6-7% случаев после
комбинированного лечения рака гортани и
гортанной части глотки, метастазов в щитовидную железу хирургическое лечение которых малоэффективно через трудности выполнения радикальной операции. Нами был использован метод радиочастотной термоабляции (РЧТА) у 6 больных с метастазом рака
гортани при невозможности проведения им
экстрафасциальной тиреодектомии.
Основным преимуществом данного
способа резекции мы считали уменьшение
объема интраоперационной кровопотери, поскольку рассечение паренхимы щитовидной
железы выполнялось по линии коагуляционного некроза. Дополнительным преимуществом было следующее. При формировании зоны коагуляционного некроза по краю резекции происходила деструкция опухолевых
клеток, находящихся на периферии метастатического узла, чем обеспечивался гистологически "чистый" край резекции и достигался
основной принцип онкохирургии – абластичное оперирование.
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Показаниями к применению чрескожной
абляции у 2 больных пункционным способом
считали наличие нерезектабельных метастазов (инвазия в сосудисто-нервный пучок шеи,
прорастание в органы грудного средостения).
РЧТА выполняли с использованием генератора Celon Lab ENT, аппликаторы биполярные электроды Celon Pro Surge, диаметром
2,8 мм. Аппликаторы имплантировали в метастаз под навигацией ультразвуком в реальном
масштабе времени в заданном направлении,
выполняя точное позиционирование электрода в опухоли. Направление движения электрода по адаптеру моделировалось программой ультразвукового аппарата и отображалось на мониторе.
При адекватном выполнении абляции
ультразвуковая картина была представлена
формированием гиперэхогенной зоны в месте
расположения опухолевого узла. При повышении температуры в опухолевой ткани ее
эхогенность возрастала, объем очага уменьшался, а в зоне абляции наблюдали вспенивание пузырьков газа и их миграцию в подкожную клетчатку.
Прекращение нарастания эхогенности в
зоне метастатического очага и исчезновение
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

пузырьков газа в области абляции свидетельствовало о завершении процессов вапоризации и карбонизации тканей и формировании
зоны коагуляционного некроза.
Результаты исследования
Во время чрезкожных операций с пункционным использованием РЧТА ми не наблюдали никаких осложнений. У больных с
нерезектабельными метастазами в щитовидную железу во всех случаях ми достигали ре-

миссии и уменьшения болевого и интоксикационного синдромов. Все пациенты, которым
РЧТА выполняли в адьювантном режиме, живут в различные сроки наблюденяя (от 3 до 8
месяцев).
Выводы
РЧТА является эффективным дополнительным методом в комбинированном лечении больных раком гортани с нерезектабельными метастазами в щитовидную железу.

© В.И. Троян, Е.В. Лобова, А.Н. Костровский, И.А. Синайко, 2010

В.И.ТРОЯН, И.М.НИКУЛИН, М.И. НИКУЛИН, А.Н. КОСТРОВСКИЙ,
К.Г. НАЗАРЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАРАТОНЗИЛЛИТОМ
Актуальность проблемы лечения больных
острым паратонзиллитом обусловлена их широкой распространенностью, возможностью развития тяжелых осложнений в виде парафарингеальных абсцессов, флегмоны глубоких клетчаточных пространств шеи и сепсиса при проведении недостаточно адекватной местной и
системной антибактериальной терапии (Д.И.
Заболотный и соавт., 2000; О.Ф. Мельников и
соавт., 2001). Из общего числа госпитализированных в ЛОР-клинику ЗДМУ в 2008-2009 годах нами было обследовано и пролечено 614
больных острым паратонзиллитом в стадии абсцедирования в возрасте 16-55 лет, что составило
14,7% от общего числа поступивших в клинику
больных. У 583 (87,8%) имела место передневерхняя локализация гнойного процесса, у 67
(10,1%) – задняя, у 11 – наружная (2,1%).
Стратегия комплексного лечения этой категории больных предусматривала в первую
очередь элиминацию гнойного очага.
Значительное место в лечении этого заболевания занимала системная антибиотикотерапия. Выбор антибиотика основывался на чувствительности наиболее типичных возбудителей
для этой локализации.
Согласно наших и литературных данных
наиболее частыми возбудителями вызывающими паратонзиллиты являются: Streptococcus
pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus
aureus, Hemophilus spp.
Исходя из вышеизложенного мы до получения антибиотикограммы назначали препараты
первого ряда являющиеся комбинацией ингибиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

торов B-лактамаз, амоксициллин/клавуланат,
цефтриаксон. После получения антибиограммы
переходили на антибиотики, к которым отсуствовала устойчивость высеянной микрофлоры.
Учитывая современные тенденции в проведении локальной фармакотерапии которые
базируются на патогенетических принципах, в
частности возможности оптимального влияния
на микрофлору непосредственно в очаге воспаления мы использовали препарат "Трахисан",
имеющий уникальную комбинацию веществ.
Первый компонент – топический антибиотик
тиротрицин, содержащий 80% тироцидина и
20% грамицидина обладающий бактерицидным
действием на микроорганизмы. Спектр действия
тиротрицина распространяется на граммположительные кокки, бактерии и некоторые
виды грибов, например Candida albicans. Второй
компонент препарата – хлоргексидин и его соли
имеют широкий спектр антимикробного действия относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий и отвечает наиболее
распространенным возбудителям острого паратонзиллита. Входящий в состав препарата местный анестетик лидокаина гидрохлорид уменьшает ощущение боли и дискомфорта в глотке.
Нами проведены наблюдения за 28 пациентами с острым паратонзиллитом в лечении
которых применялся "Трахисан" и которые составляли основную группу. Среди них было 18
мужчин и 10 женщин в возрасте от 18 до 45 лет
(средний возраст 23,6±2,15 лет). У всех пациентов процесс был односторонним, передней или
передне–верхней локализации.
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Всем пациентам основной группы: под
местной анестезией выполнялось вскрытие паратонзиллярного абсцесса с последующим его
дренированием до полной санации паратонзиллярного пространства и проводилась системная
антибактериальная терапия препаратами первого ряда с локальной фармакотерапией трахисаном по 8 таблеток в сутки.
Контрольную группу составили 15 пациентов с аналогичной патологией, которым проводилась традиционная системная и местная
антибактериальная терапия.
Эффективность “Трахисана” оценивали
по купированию клинических проявлений забо-

левания в основной и контрольной группах. Так,
в основной группе боль прекратилась через
2,8±0,37 дней, в контрольной – через 3,9±0,67
дней. Сроки лечения составили у них 5,3±0,67
дней, в контрольной группе – 7,6±0,48.
Таким образом, полученные в результате
исследования данные свидетельствуют, что топический антибактериальный препарат «Трахисан» является высокоэффективным при лечении
гнойно–воспалительных заболеваний глотки.
Препарат хорошо переносится пациентами, удобен в применении и может быть рекомендован в
качестве топического антибиотика в комплексном лечении паратонзиллитов.

© В.И.Троян, И.М.Никулин, М.И. Никулин, А.Н. Костровский, К.Г. Назаренко, 2010

П.Г. ФЕЛДІЙ (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
УРАЖЕННЯ HERPES VIRUS ZOSTER ТА ПАРЕЗ ЛИЦЬОВОГО НЕРВА
Нейротропна герпесвірусна інфекція
останнім часом все більше привертає увагу отоларингологів у звязку з її тотальним розповсюдженням і тенденцією до росту вірулентності,
які приводять до численних ускладнень.( С.К.
Боєнко, В.І. Лозицька, 2005). Із восьми типів
нейровірусної інфекції нейротропна підгрупа
складає першу α. Herpesvirae, куди входять 2
віруси простого герпеса людини – ВПГ-1(HSV1), ВПГ-2 (HSV-2) і герпес зостер вірус або вірус герпеса людини 3 типу (ВПГ-3, HZV), відомий, як збудник вітряної віспи і опоясуючого
лишая (Herpes zoster). Важливою особливістю
нейротропного герпесвіруса полягає в тому, що
після інфікування людини він проникає в спинномозкові і черепномозкові ганглії і перебуває
там на протязі багатьох років в латентній формі.
У випадку значного зниження імунореактивності організму наступає реактивація нейротропних
герпесвірусів (Ю.А. Молочек і співавт., 2005;
В.І. Попович і співавт., 2005; Гарюк Г.І. і співавт. 2009).
Перехід вірусу у вірулентний стан викликає гангліоніти аж до їх некрозу. Рух герпесвірусу проходить у зворотньому напрямку по нервам на периферію до шкірних покровів на що
вказує поява папуломатозних висипань.Завдяки
наявності широкої розгалуженої сітки міжгангліонарних анастомозів HZV здатний одночасно
уражати до шести черепномозкових нервів (VIIXII) (Szilagyi I і співавт., 2000).
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При типовому перебігу інфекції з характерними везикульозними висипами на слизовій
оболонці або шкірних покровах клінічний діагноз активізації HZV ставиться без особливих
затруднень. Але у більшості випадків хворі звертаються до лікаря після зникнення характерних
висипань з картиною парезу лицьового нерва. В
таких випадках детально зібраний анамнез грає
важливу роль для встановлення взаємозвязку
між гангліонітами, невралгіями і порушеннями
функції ЛОР органів.
Під нашим спостереженням знаходились
18 хворих (11 чоловіків, 7 жінок) у віці від 32 до
68 років з одночасними герпетичними проявами
на шкірі Herpes zoster otinum і парезом лицевого
нерва на тому ж боці. Герпетичні висипання
уражали повністю вушну раковину, зовнішній
слуховий хід і, навіть, у семи випадках, барабанну перетинку з картиною мірінгіту. Це супроводжувалось сильною оталгією і зниженням слуху
по перцептивному типу. У 5 хворих зниження
слуху відмічалось по сенсоневральному типу з
незначними головокружіннями, вушними шумами, що вказувало на короткочасне ураження VIII
пари. Всім хворим проводилось камертональне і
аудіометричне дослідження слуху, дослідження
зіскобу з везикульозних висипань, імуноферментні та ПЛР дослідження крові. Мікроскопічно у
мазках у 80% хворих визначались тучні клітини.
Основним діагностичним критерієм ідентифікації
HZV у всіх хворих було ПЛР та ІФА.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

Лікування даних хворих проводилось у
неврологічному відділенні із щоденним оглядом
отоларингологом динаміки прцесу. Перебіг шкірних проявів на вушній раковині проходив
сприятливо: через 7-10 днів герпетичні висипання підсихали і злущувались одночасно із
зменшенням оталгії та покращенням слуху. Відновлення функції VII пари проходило тривалі-

ше, іноді з реабілітацією до 1 року. Всім хворим
проводилась системна та місцева противірусна
терапія.
Таким чином, на нашу думку, сумісне ведення з неврологом хворих з ураженням Herpes
zoster дозволяє повністю реабілітувати дану категорію пацієнтів.

© П.Г. Фелдій, 2010

Є.М. ЦИМБАЛЮК, Н.В. ЗАЙЦЕВА, Е.В. ЛУКАЧ, В.Я. ДІХТЯРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ НОСА ТА НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ
В СУМСЬКІЙ ТА ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ В 2002-2004 РОКАХ
Аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення (ЗН) носа та навколоносових пазух
впродовж 2002-2004 років за даними канцерреєстру в Україні довів, що щорічний показник
захворюваності на 100 тис населення складав
0,59-0,65 випадків первинного виявлення на 100
тис населення. При цьому в Сумській (1,00) та
Полтавській (0,80) областях значення цього показника були досить високими порівняно з середнім по Україні.
Важливим показником, що характеризує
якість надання спеціалізованої медичної допомоги є дані про те, де лікувався онкохворий. Так
в Сумській області в профільних науководослідних установах перебували 20,5% хворих,
в Полтавській 2,5% відповідно.
Відомо, що стадія в якій виявлено онкологічне захворювання свідчить про якість діагностики та впливає на ефективність лікування.
В Сумській обл. в ІІІст. виявлено 41,1% хворих,
в ІVст. – 8,8% хворих; в Полтавській відповідно
ІІІст. – 40%, ІVст. – 42,5%.
Основним методом підтвердження діагнозу повинен бути гістологічний. В Сумській обл.
гістологічно підтверджено лише 44,1% діагнозів, в Полтавській 37,5% відповідно.
В структурі захворюваності на ЗН порожнини носа та навколоносових пазух найбільшу
питому вагу мають карциноми та різні їх форми.

Серед методів лікування в Сумській області провідне місце займає променева терапія, як
монометод – 47%, хірургічне лікування – 5,8%,
хірургічне поєднане з хіміотерапією або променевою терапією лише у 8,8% хворих. Відповідно
радикальний характер лікування отримали загалом 8,8% пацієнтів. В Полтавській області хіміопроменева терапія складає 25%, променева,
як монометод 20%, а хірургічне лікування лише
10%, також хірургічне поєднане з хіміотерапією
(і) або променевою терапією 12,5% хворих. Радикальний характер лікування отримали загалом
12,5% пацієнтів. В результаті летальність до
року в Полтавській області склала 57,5%, трирічне виживання – 25%, п’ятирічне виживання –
10%. Медіана виживання 11 місяців.
В Сумській області летальність до року
склала 38%, трирічне виживання – 23,5%,
п’ятирічне виживання – 5,8%. Медіана виживання 15 місяців.
Зважаючи на високий відсоток виявлення
ЗН даної локалізації в ІІІ-ІVст., недостатню морфологічну верифікацію діагнозу, треба наголосити на необхідності оптимізації діагностичного
процесу. Враховуючи превалюючий паліативний
характер допомоги необхідно застосовувати комбіновані методи лікування та залучати спеціалізовані профільні науково-дослідні установи до
діагностичного та лікувального процесу.

© Є.М.Цимбалюк, Н.В.Зайцева Е.В.Лукач, В.Я.Діхтярук, 2010
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В.А. ШАМЕНКО, С.А. ЖИВИЦА (ЗАПОРОЖЬЕ)
TОПИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ДИФФУЗНОГО НАРУЖНОГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Неудовлетворенность практических врачей результатами общепринятых методов терапии наружных отитов заставляет искать более
эффективные способы лечения. Дискутабельным остается вопрос о роли микрофлоры в возникновении и развитии воспаления наружного
уха. Одни авторы отводят микотическому фактору второстепенную роль, другие считают микозы главной причиной заболеваний наружного
уха. (Maher A., Bassiouny A. 1982) По некоторым данным дерматиты наружного слухового
прохода обусловлены на 64,2% бактериальной
флорой (причем в данной группе ведущим остается золотистый стафилококк – около 46%),
28% наружных отитов вызываются грибковой
флорой и 7,1% - смешанной флорой (Минасян
В.С., 2001; Орлов А.В., Иваненко А.М., 2001).
В лечении диффузных наружных отитов в
настоящее время большинство авторов отдает
предпочтение местной антибактериальной терапии в сочетании с физиотерапией. (Минасян
В.С. 2001, Орлов А.В. 2000)
Одним из наиболее эффективных лекарственных средств с топической антибактериальной и противовоспалительной активностью является препарат « Ципрофарм», производимый
Фармак ОАО, исследования которого проводились в ЛОР-отделении ЗГДМБ №5 в 2010г.
Ушные капли «Ципрофарм» - противомикробное средство широкого спектра действия
группы фторхинолонов. Обладает бактерицидным действием, механизм которого обусловлен
угнетением ДНК-гиразы бактерий с нарушением синтеза ДНК, роста и деления клеток.
Обладает широким спектром противомикробного действия с наибольшей активностью в отношении к граммотрицательным бактериям и менее выраженным влиянием на анаэробы. Высокоактивный в отношении большинства граммотрицательных бактерий: Pseudomonas aerruginosa, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae.
Активен в отношении многих штаммов
Staphylococcus spp. (продуцирующих и не продуцирующих
пенициллиназу,
метицилинрезистентных), некоторых штаммов Enterococcus spp., а также Campylobacter spp., Legionella
spp., Mycoplasma spp., Chlamidia spp., Mycobacterium spp. Ципрофлоксацин активен в отношении бактерий, продуцирующих бета-лактамазы.
С июня по август (2010г) в ЛОР-отделении
ЗГДМБ №5 проводилось исследование с целью
определения эффективности и переносимости пре-

паратов « Ципрофарм» в комплексном лечении
наружного диффузного отита у детей от 2 до 18 лет.
Препарат «Ципрофарм» был применен
нами у 33 больных с наружным диффузным
отитом(основная группа) в комплексном лечении(антибиотики, антигистаминные препараты,
болеутоляющие препараты, физиотерапия). Назначался он пациентам основной группы по 3-4
капли или на марлевых турундах в каждое ухо 3
раза в день. Курс лечения составил 6-8 дней.
Контрольную группу,25 детей, составили больные с наружным отитом, получавшие различные
противовоспалительные препараты («Софрадекс», «Отипакс», «Дексона» и др.).
Оценка результатов лечения происходила
по 5-бальной системе: 0 - отсутствие признака, 5
баллов – его максимальная выраженность.
Оценка проводилась на основании клинических субъективных симптомов (боль в ухе,
ощущение заложенности, снижение слуха, наличие отделяемого) и объективных данных (изменения цвета и инфильтрации кожи слухового
прохода, данные исследования слуха и анализов
крови).
На лечение были приняты дети с проявлениями наружного отита, у которых в посевах
обнаружены Гр+ и Гр- микроорганизмы. Препарат «Ципрофарм» показал высокую эффективность в терапии наружных отитов. У 32 больных
выздоровление наступило на 6-7 сутки (контрольная группа 8-10 сутки). В процессе использования препарата всеми больными отмечалась его хорошая переносимость.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что ушные капли «Ципрофарм» быстро и эффективно снимают явления
наружного отита: ликвидируют воспаление кожи наружного слухового прохода, уменьшают
зуд, болезненность, отек, обеспечивают проявление при отоскопии контуров барабанной перепонки. Анализ динамики субъективных и объективных данных показал, что уже в первые 3
суток отмечалось уменьшение и даже исчезновение боли, заложенности, улучшение слуха у
28 (86%) детей основной группы. В контрольной группе этот показатель составил 60% (15
детей).
Таким образом, положительные результаты лечения при применении препарата «Ципрофарм» получены у 32 (96%) детей, что свидетельствует о его высокой терапевтической
эффективности и позволяет рекомендовать его
в комплексном лечении наружного отита у детей.

© В.А. Шаменко, С.А. Живица, 2010
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Я.В. ШКОБА, Р.А. АБИЗОВ, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВОЄННЯ ЗНАНЬ З ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
В ЗВ’ЯЗКУ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В минулому залишились ті часи, коли викладач зачитував підготовлені матеріли, а слухачі старанно конспектували, з надією колись
прочитати і зрозуміти.
Поява комп’ютерів, проекторів, програмного забезпечення Microsoft Office, зокрема
(Power Point), докорінно змінили як стиль викладу матеріалу, так і методологію його засвоєння. Сьогодні психологічні аспекти освоєння
знань включають в себе не тільки, і навіть не
стільки слухове сприйняття, як засвоєння інформації шляхом її комплексного опрацювання.
Широкий доступ до інтернету, можливість
використання дистанційних методик отримання
інформації, зокрема з застосуванням Web-камер,
виводить на нові, раніше недоступні технології
освоєння знань. Ці технології дають можливість
проведення не тільки теоретичних, лекційних
занять, а і широке висвітлення практичних навиків, хірургічної техніки. Якщо в минулому за ходом тієї чи іншої оториноларингологічної операції могли спостерігати 2-3 слухачі, то застосування ендоскопічної відеотехніки, Web-камер,
дає змогу в деталях висвітлювати хід операції з
проектуванням та передачею її для будь якої аудиторії, незалежно від кількості слухачів та відстані. Більше того, можливість запису та архівації таких даних дозволяє детально, до дрібниць,
проаналізувати, а при необхідності повторно переглянути отриманий матеріал.
Разом з тим, застосування таких новітніх
технологій вимагає психологічну перебудову в
мисленні не тільки викладача, а і слухача. Так
зокрема, при підготовці того чи іншого матеріалу, викладач зобов’язаний переглянути всі новітні дані з запланованої тематики. Зробити це, не
володіючи комп’ютерною технікою, вмінням
використання інтернету не можливо. Однак вра-

ховуючи, що переважна більшість викладацького складу в свій час не вивчала основ сучасних
інформаційних технологій, їх освоєння потребує
серйозної, як самостійної, так і спеціалізованої
підготовки. Оформлення матеріалу в програмі
Power Point дає змогу використання аудіо- та
відеоофайлів, але це потребує детального освоєння цієї програми. Проведення викладачем занять в online режимі, також вимагає суттєвої
психологічної перебудови.
Не менш серйозними є психологічні аспекти освоєння знань з оториноларингології слухачами. Враховуючи, що на сьогодні середній
вік оториноларингологів України сягає 43-52
років, більшість з них не має навиків застосування інформаційних технологій. Психологічно
не просто, людині, яка не користується
комп’ютером в повсякденному житті, пройти
навіть базовий контроль знань, не кажучи вже
про рекомендації знайти ті чи інші матеріали з
заданої тематики в Інтернеті.
Таким чином, виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновки, що психологічні
аспекти освоєння знань з оториноларингології в
зв’язку з впровадженням інформаційних технологій потребують:
1. навчання викладацького складу отоларингологів навикам застосування новітніх технологій як шляхом самостійної, так і спеціалізованої підготовки;
2. навчанню навиків роботи з програмами
Microsoft Office, роботи з пошуковими системами та іншими інноваційними технологіями;
3. доцільно, на нашу думку, з метою психологічної адаптації, впровадити в цикл перепідготовки слухачів на курсах з оториноларингології, декілька годинний курс основ навиків
роботи з комп’ютером.
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ЗАСТОСУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ
ЕНДОСКОПІЧНІЙ ХІРУРГІЇ ПОРОЖНИНИ НОСА ТА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ
Розвиток функціональної ендоскопічної
ринохірургії пов’язаний з розробкою малоінвазивних операцій в вузьких місцях порожнини
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носа, решітчастого лабіринту та сполучень приносових пазух. Основні цілі цієї хірургії – забезпечити адекватні аерацію та дренаж пазух,
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завдаючи якнайменшу хірургічну травму. Запорукою успіху таких втручань є чіткі уявлення
про індивідуальні особливості анатомії ділянок,
що підлягають операції. Перспективним напрямком розвитку функціональної ендоскопічної
хірургії носа та біляносових пазух є впровадження нових технологій, що дозволяють оперувати з мінімальною травматизацією здорових
тканин і таким чином забезпечують якнайшвидше відновлення функції.
На базі центру патології ЛОР органів КЛ
«Феофанія» виконуються функціональні ендоскопічні риносинусохірургічні втручання з використанням навігаційного контролю.
Основним моментом функціонального
втручання є ідентифікація природних сполучень
приносових пазух та шляхів транспортування
слизу. Зазвичай для цього використовується детальний
передопераційний
аналіз
даних
комп’ютерної томографії та відеоендоскопії порожнини носа. Відомо, що невірна ідентифікація природних сполучень є однією з основних
причин невдач функціональної ендоскопічної
риносинусохірургії. Навігаційна система дозволяє під час операції чітко визначати розташування природних сполучень пазух, особливо при
їх повній обструкції та при наявності додаткових отворів. Особливі переваги її застосування
для ідентифікації сполучень біляносових пазух
під час реоперацій, коли природні сполучення
блоковані рубцевою тканиною та поліпознозміненою слизовою оболонкою. За допомогою навігаційної системи можна інтраопераційно простежити можливий шлях транспортування слизу
з пазух, навіть за відсутності виділень, і розширити даний шлях, завдаючи мінімальну травму
навколишнім структурам.
При втручанні на решітчастому лабіринті
для хірурга важливо розкрити всі клітини із патологічними змінами. При чому не обов’язково
розкривати клітини з нормальною слизовою
оболонкою, а також не блоковані клітини. Навігаційна система дозволяє чітко ідентифікувати
такі клітини, і таким чином значно обмежити
об’єм операції.

На сьогодні, принципи функціональної
ендоскопічної ринохірургії впроваджені при
видаленні сторонніх тіл приносових пазух. Застосування навігаційної системи дозволяє зменшити хірургічну травму при пошуку сторонніх
тіл, особливо що знаходяться підслизово.
Слід також відзначити, що застосування
навігаційної системи дозволяє більш впевнено
оперувати в небезпечних ділянках, і уникати
випадкового пошкодження важливих суміжних
структур, особливо при реопераціях, коли анатомія оперованих ділянок змінена.
В центрі патології ЛОР-органів КЛ «Феофанія» з початку 2010 року виконано 36 функціональних ендоскопічних втручань на порожнині
носа та приносових пазухах, із них навігаційна
система застосовувалась в 24 операціях. Використовували навігаційну систему в ділянках з
високим хірургічним ризиком (зокрема, в ділянці лобної кишені) – 9 операцій, при реопераціях
для ідентифікації природних сполучень пазух та
деяких клітин решітчастого лабіринту – 11, для
визначення та обмеження об’єму втручання – 2,
втручаннях з приводу сторонніх тіл гайморових
пазух – 2. Необхідно відмітити, навігаційна система не застосовувалась під час функціональних
операцій у випадках, коли хід та об’єм операції
чітко та однозначно був визначений під час передопераційного огляду та при втручаннях з
невеликим ризиком ускладнень.
У всіх оперованих хворих отримано позитивний клінічний результат, ускладнень не спостерігалось. В складних випадках операція з
навігаційним контролем проводилась швидше за
рахунок скорочення часу для орієнтування та
прийняття рішень.
Застосування навігаційної системи в функціональній ендоскопічній ринохірургії дозволяє виконувати операції на якісно вищому рівні
– з меншою хірургічною травмою при значно
вищій безпеці втручань. Навігаційна система в
ринохірургії – це новий етап в розвитку малоінвазивних ендоскопічних хірургічних втручань в
порожнині носа та приносових пазухах.
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В.О. ШКОРБОТУН, Я.В.ШКОРБОТУН, І.В.ЧЕРНИШУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ У ХІРУРГІЧНОМУ
СТАЦІОНАРІ З КОРОТКОСТРОКОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ПАЦІЄНТІВ
Організація ефективного та економічно
обґрунтованого лікувального процесу є одним з
пріоритетних напрямків розвитку сучасної
практичної
медицини.
Серед
стаціонарзаміщуючих форм надання хірургічної допомоги в більшості європейських країн набули розвитку амбулаторна поліклінічна хірургія, стаціонари «хірургії одного дня» та хірургічні стаціонари з короткостроковим перебуванням пацієнтів. Такий підхід необхідно розцінювати не
лише як певну сферу діяльності спеціалістівхірургів, а як окрему особливу ідеологію лікувального процесу.
Перелік оперативних втручань, що можуть бути виконані в умовах хірургічного стаціонару з короткостроковим перебуванням, постійно розширюється. Так, якщо в переліку показань до лікування в «хірургічних відділеннях
одного дня» (Наказ МОЗ України від 03.06.93
N127 «Про організацію відділень (центрів) хірургії одного дня») відносились лише 12 малих за
об’ємом операцій, то сьогодні за умови відповідного відбору пацієнтів та використання сучасних лікувальних технологій, в таких стаціонарах
виконується практично повний перелік ендоскопічних оперативних втручань в носовій порожнині, приносових пазухах, значна частина
хірургічних втручань на зовнішньому та середньому вусі, а з впровадженням технологій з
«щадливим» впливом на тканини (холодноплазмова абляція, радіохірургія, хірургія з використанням мікро- та ендоскопічної техніки ) стало
можливим проводити і операції на лімфоглотковому кільці та гортані.
Нами проведено аналіз результатів роботи
Хірургічного центру зі стаціонаром короткострокового перебування ДНУ «Науково практичного центру профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами Президента України, починаючи з січня 2009 року.
Було проаналізовано 324 історій хвороб та 114
амбулаторних карток пацієнтів, яким виконувались втручання на ЛОР-органах. Як основний,
вважали діагноз, що визначав «важкість» перенесеного оперативного втручання і, відповідно
термін госпіталізації. За даними амбулаторних
карток визначали тривалість тимчасової непрацездатності пацієнтів після операції, наявність
ускладнень.

Розподіл за «основним» діагнозом був наступний: пацієнтів із викривленням перегородки
носу було 99, із хронічним поліпозним риносинуїтом (гайморитом, етмоїдитом, сфеноїдитом,
фронтитом) – 54, хронічним гіперпластичним
ринітом, вазомоторним ринітом – 53, синехіями
порожнини носу – 14, сенсоневральною глухотою – 25, хронічним середнім отитом, отосклерозом – 21, хронічним декомпенсованим тонзилітом – 18, аденоїдними вегетаціями – 30.
Пацієнти госпіталізувались в день операції.
Середня тривалість госпіталізації хворих після
септопластики була 1,66 ліжко-дня, після ендоскопічної полісинуостомії – 2,3, гайморотомії (видалення кіст, сторонніх тіл, міцетом) – 1,46, поліпетмоїдектомії – 2,47, тонзилектомії під ендотрахеальним наркозом (ЕТН) – 1,68, аденотомії під
ЕТН – 1,0 (пацієнти виписувався через 6-8 годин
після оперативного втручання), підслизової радіохвильової та холодноплазмової вазотомії нижніх
носових раковин, розсічення синехій, радіосомнопластики, увулотомії (пацієнт виписувався через
1,5-2 години після оперативного втручання) – 1,0,
тимпанопластики – 2,2, стапедопластики – 4,0,
кохлеарної імплантації – 5,13 доби.
Із прооперованих пацієнтів 74 проходили
післяопераціцйну реабілітацію в поліклінічному
ЛОР-відділенні ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС із оформленням листка тимчасової непрацездатності.
Середня тривалість непрацездатності була наступна: після септопластики – 7,2 дня, після ендоскопічних ринохірургічних втручань – 9,8 діб,
поліпетмоїдектомії – 9,1, тонзилектомія 8,0, тимпанопластики та стапедопластики – 10,5.
Такі строки госпіталізації визначаються
щадливими підходами до виконання оперативних
втручань у Хірургічному центрі ДУС та використання сучасних малоінвазивних технологій, що
значно зменшують ризик післяопераційних
ускладнень. Передумовою для скорочення тривалості госпіталізації є відповідний відбір та обстеження пацієнтів в поліклінічних умовах перед
операцією та організація амбулаторного післяопераційного ведення. Такий підхід до лікування
хворих з хірургічною ЛОР-патологією забезпечує
значно менші витрати на лікування за рахунок
скорочення перебування оперованих хворих в
умовах стаціонару, і як наслідок – дозволяє більш
ефективно використовувати дороговартісний
ліжковий фонд лікувальних закладів.
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Н.А. ЮРЕВИЧ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КЛЕТОЧНЫХ БИОСЕНСОРОВ
У БОЛЬНЫХ С КРУГЛОГОДИЧНЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
С СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К ГРИБКОВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ
В настоящее время остаются открытыми
методы скрининг и экспресс диагностики. Биоиндикационные методы определения цитотоксических факторов в биологических жидкостях
основаны на формировании специфической ответной реакции биологически чувствительной
системы (биосенсора). Это детекторные системы высокой чувствительности, специфичности
и скорости. Их разработка – это часть современной биотехнологии.
социальноОдна
из
значимых
экономических проблем в медицине и в обществе в целом является круглогодичный аллергический ринит с сенсибилизацией к бытовым и
грибковым аллергенам (КАР СБГА). Одним из
направлений лечения аллергических заболеваний, в том числе и разных форм АР, является
элиминационная терапия, смысл которой заключается в полном удалении грибов из окружения больного. По нашему мнению, этого
нельзя достичь без удаления грибов и из организма больного, то есть без противогрибковой
терапии.
Целью работы стала оценка эффективности противогрибковой терапии в общей схеме
лечения больных КАР СБГА с помощью клеточной тест-системы, основой которой является
одноклеточная водоросль Dunaliella viridis (D.v),
которая дает специфический ответ на присутствие цитотоксических соединений в биологических жидкостях и проявляется трансформацией,
агрегацией клеток биосенсора.
Материалы и методы. Нами был обследован 41 пациент с диагнозом круглогодичного
аллергического ринита с сенсибилизацией к бытовым и грибковым аллергенам. Для исследований отбирались только те больные, у которых
при посеве отделяемого из полости носа на питательных средах был получен рост плесневой
культуры. Все обследованные больные были
разделены на 2 группы: контрольная группа (19)
и основная (22). Больные обеих групп получали
антигистаминный препарат (лоратадин), препарат из группы кромонов (кромогексал) и специфическую иммунотерапию (СИТ) бытовыми
аллергенами, продолжавшуюся 17 недель. Кроме того, пациенты основной группы получали
противогрибковый препарат интракон (100 мг) 1
раз в сутки в течение 15 дней.
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Для контроля эффективности проводимого лечения исследования цитотоксических компонентов сыворотки с помощью биосенсора
проводилось до начала терапии, в конце проводимого комплексного лечения, т.е. через 17 недель (по окончании СИТ) и через год после
СИТ.
Для исследования цитотоксических факторов сыворотки крови материалом служила
биологическая жидкость (сыворотка крови). В
качестве биосенсорной системы использовали
синхронизированную культуру одноклеточной
водоросли D.v. Культуру на планшетах соединяли с сывороткой исследуемого и отдельно с
контролем (0,9% NaCl). При микроскопировании проводили подсчет морфологически и
функционально измененных клеток биосенсора
в сыворотке и контроле, вычисляли индекс цитотоксичности сыворотки по соответствующим
формулам. Повышение индекса больше 1,0 свидетельствовало о наличии в сыворотке крови
компонентов с разной степенью цитотоксичности. В случае, когда показатель цитотоксичности не превышал 1,0, расценивалось как отсутствие в сыворотке крови цитотоксических компонентов.
Результаты и их обсуждение. Показатели цитотоксичности, полученные до лечения,
свидетельствуют о высоком содержании в исследуемом материале различных цитотоксических факторов. Индекс сывороточной цитотоксичности в контрольной и основной группах
соответственно составил – 1,9±0,02 и 1,8±0,02.
После лечения в обеих группах выявили
снижение индекса цитотоксичности сыворотки.
Он составил – 1,4±0,02 в контрольной и 1,6
±0,02 в основной группах. Однако в большей
степени снижение имело место у пациентов
контрольной группы. Такой эффект может быть
обусловлен применением в основной группе
фунгицидного препарата, усиливающего цитотоксичность сыворотки.
Исследование цитотоксических свойств
сыворотки больных в отдаленном периоде показало обратную тенденцию. Индекс цитотоксичности сыворотки в контрольной группе остался
на том же уровне, в то время как в основной
группе он значительно снизился и составил соответственно – 1,4±0,02 и 1,2±0,02.
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Выводы. Результаты проведенной биоиндикации цитотоксических компонентов сыворотки крови больных с КАР СБГА свидетельст-

вуют об эффективности противогрибковой терапии, предложенной в данном случае на фоне
специфической иммунотерапии.
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Р.К. ЯГУДИН, В.Р. ДЕМЕНКОВ, К.Ф. ЯГУДИН (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ВТОРОЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НИЖНЕГО ПОЛЮСА СТОМЫ
ПРИ ЭТАПНОМ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОЗОВ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Наложение стомы в нижней половине
шеи, где расстояние между кожей и трахеей
значительное, требует применения особых пластических приемов для предотвращения расхождение раны и рецидива стеноза. Наихудшие
условия для сшивания кожи и трахеи в яремной
ямке, особенно у тучных больных.
Ранее с целью формирования стомы в
нижних отделах шеи мы предложили схему
кожной пластики (патент на изобретение
№76860) на основе двух зеркально равных фигур встречных треугольных лоскутов кожи с
углами 90° и 180°, сочетанных наложением
концевых точек боковых разрезов менее подвижных сторон под прямым углом. Накопление
опыта (21 операция, из них 3 для верхнего полюса) показало, что данный способ не лишен
недостатков. Сама схема пластики вносит определенные ограничения на размер формируемого
центрального треугольного лоскута. Если требуется большой его размер, то мобилизация и
перемещение боковых лоскутов становится затруднительной, и лоскуты приходится сшивать
под повышенным натяжением. Так как только
половина высоты центрального лоскута может
быть использована для сокращения расстояния
между плоскостью кожи и трахеей, а вторая половина не меняет своего положения (особенности способа), то попытки насильственного смещения всего лоскута при глубокой трахее приводят после снятия швов к отхождению его верхушки и заживлению нижнего полюса вторичным натяжением.
Поэтому в настоящее время при необходимости формирования нижнего полюса стомы
в яремной ямке мы предпочитаем использовать
видоизмененный способ. Способ отличается
тем, что на концевые сегменты предыдущей фигуры пластики накладываются боковыми сегментами менее подвижных сторон по добавоч-

ной фигуре зеркально равных встречных треугольных лоскутов с углами 90 и 135º. Такой
усложненный разрез позволяет переориентировать направление убылей ширины из встречного
в косонаправленное, что значительно облегчает
перемещение кожи и увеличивает объем доступной ткани. Кроме того, изменяется и вращение центрального лоскута. Теперь уже вся его
высота используется для подшивания к трахее.
Данная схема входит как составная часть в разрез при образовании стомы, и должна располагаться таким образом, чтобы основание центрального лоскута кожи находилось на уровне
дистальной границы стеноза, а его высота равнялась глубине залегания трахеи.
Аналогично первому способу, возникающий при взаимном перемещении лоскутов кожный конус от закрытия угла в 270° используется
для создания нижнего полюса стомы без сдвига
и деформации трахеи. Смещение кожи боковых
лоскутов вдоль формируемой стомы, ценное для
устранения недостатка покровных тканей дыхательных путей, сохраняется. При правильно
рассчитанном размере фигуры пластики существенного натяжения кожи при подшивании
вершин лоскутов к трахее не отмечается, а кожа
перемещается вследствие стереометрических
изменений поверхности при перемещении лоскутов в границах фигуры пластики.
С 2007 года второй способ применен 11
раз: в 8 случаях непосредственно при формировании стомы и у 3 больных для удлинения уже
имеющейся стомы вниз при ее рубцовом укорочении и стенозировании. Данный способ может
быть рекомендован при невозможности циркулярной резекции и необходимости в этапном
лечении обширных стенозов верхних дыхательных путей, распространяющихся вплоть до
верхнегрудного отдела трахеи.

© Р.К. Ягудин, В.Р. Деменков, К.Ф. Ягудин, 2010
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А.В. ЯНЮК, І.Я. ВІВЧАР, А.І. ГАВУРА, У.Р. ДУЖИК, Л.В. ЯШАН, М.М. МОГИТИЧ
(БЕРЕЖАНИ, КОПИЧИНЦІ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ ДЛЯ ГОРЛА «АКВА МАРІС»
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО СУБАТРОФІЧНОГО
ТА ХРОНІЧНОГО АТРОФІЧНОГО ФАРИНГІТУ
Виникнення хронічного субатрофічного
та хронічного атрофічного фарингіту спричиняється подразненням слизової оболонки горла
пилом, хімічними речовинами та тривалою відсутністю носового дихання. Найчастіше хворіють люди голосомовної професії. Хвроі на цю
патологію скаржаться на сухість, подразнення,
першіння в горлі, утруднене відходження
в‘язкого слизу.
Ми застосували спрей для горла «Аква
Маріс» в комплексному лікуванні хронічного
субатрофічного та хронічного атрофічного фарингіту. В комплекс лікування входили лужні та
олійні інгаляції, змащування слизової оболонки
задньої стінки горла 1% розчином йодгліцерину та застосування спрею. Спрей призначався хворим 4-5 разів на день по 2-3 упорскування на задню стінку горла. Спрей «Аква
Маріс» на основі стерильної морської води застосовується для очищення, усунення подразнення та захисту слизової оболонки горла. Гіпертонічний розчин стерильної морської води
відновлює нормальний фізіологічний стан слизової оболонки горла, змиває віруси та бактерії,
підвищує місцевий імунітет, володіє місцевою
протизапальною дією (Р. А. Абизов і співавт.,
2008).
Під нашим спостереженням знаходилось
18 хворих з хронічним субатрофічним (11 пацієнтів) та хронічним атрофічним (7) фарингітом.
Вік пацієнтів від 30 до 49 років, з них 12 чоловіків і 6 жінок. У 4 хворих мало місце загострення
фарингіту.
Серед 18 хворих 15 осіб працювали в
умовах запиленого приміщення, 3 мали голосо-

мовну професію. У 5 пацієнтів відмічалось різко
утруднене носове дихання, зумовлене патологією порожнини носа (деформація перегородки,
хронічний гіпертрофічний риніт).
Критеріями оцінки ефективності лікування була суб‘єктивна оцінка терапії хворими та
фарингоскопічна картина.
Скарги на сухість, свербіж в горлі у хворих, що приймали комплексне лікування та
спрей для горла «Аква Маріс», поступово зникали через 1-2 тиж у більшості (15) хворих. Решта 3 хворих відмічали зменшення неприємних
відчуттів у горлі. У пацієнтів з загостренням
хронічного фарингіту покращення стану відбувалось на 3-4-й день після початку комплексного лікування.
Фарингосегонічна картина свідчила про
позитивний перебіг захворювання: при загостренні зникала гіперемія слизової оболонки, при
хронічних процесах в стадії ремісії слизова оболонка задньої стінки горла була зволоженою,
слизово-гнійні кірки були відсутні.
Таким чином, застосування спрею для горла «Аква Маріс» в комплексному лікуванні
хронічного субатрофічного та хронічного атрофічного фарингіту суттєво покращує самопочуття хворих, значною мірою усуває основні
симптоми захворювання. Спрей для горла «Аква
Маріс» простий в застосуванні, добре переноситься хворими, системно не впливає на організм, застосовується з іншими лікарськими засобами для лікування хронічного субатрофічного та хронічного атрофічного фарингіту, не має
побічної дії, що дозволяє рекомендувати його
для терапії пацієнтів з вказаною патологією.

© А.В. Янюк, І.Я. Вівчар, А.І. Гавура, У.Р. Дужик, Л.В. Яшан, М.М. Могитич, 2010

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА, О.В. СТАХІВ, О.В. ГОВДА,
Г.Г. ВОЛОШИН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ ПРИ НАЯВНОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ
ПЕРЕГОРОДКИ НОСА З УТРУДНЕНИМ НОСОВИМ ДИХАННЯМ
Хронічний тонзиліт є однією з актуальних
проблем оториноларингології в зв‘язку з вели-
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нізму. Тому вивчення етіології і патогенезу даного захворюання має надзвичайно важливе
значення в розробці ефективних методів лікування. Дана патологія може бути обумовлена
утрудненням носового дихання внаслідок деформації перегородки носа.
Слід відмітити, що в клінічній практиці не
завжди враховується можливість розвитку хронічного тонзиліту у хворих на деформацію перегородки носа і проводиться своєчасна санація
носової порожнини. Часто таким хворим призначається консервативне лікування тонзиліту
чи тонзилектомія. Це в першу чергу стосується
оториноларингологів – початківців. Оториноларингологи-початківці нерідко проводять хворим
тонзилектомію при наявності вираженої деформації перегородки носа з утрудненням носового
дихання. Це обумовлено принаймні трьома факторами: по-перше, молодий лікар уже оволодів
методикою тонзилектомії, а підслизовою резекцією перегородки носа ще не володіє; по-друге,
він не надає особливого значення зв‘язку утрудненого носового дихання з хронічним тонзилітом; по-третє, хворий, страждаючи частими ангінами, старається позбутися їх, вимагаючи в
лікаря „видалити мигдалики”, а лікарю не вдається переконати пацієнта в необхідності в першу чергу відновити носове дихання.
Однак хронічний тонзиліт у осіб з деформацією перегородки носа при утрудненні носового дихання, як правило, не піддається консервативним методам лікування і частота ангін у
них не зменшується, а хірургічне видалення мигдаликів без санації порожнини носа приводить
до розвитку чи усугублення наявних хронічних
фарингітів і ларингітів. Враховуючи це, ми проводимо хірургічне втручання на деформованій
перегородці з метою відновлення носового дихання. В ряді випадків після резекції перегородки і відновлення носового дихання у хворих
припиняються ангіни, що дає можливість обмежитися лише цією операцією.
Ми вивчали роль деформації перегородки
носа в генезі хронічного тонзиліту і вплив хірургічної санації порожнини носа (резекції перегородки) на його подальший перебіг у 216 хворих з поєднанням цих захворювань.
Більшість пацієнтів, за даними анамнезу,
в зв‘язку з утрудненням носового дихання внаслідок деформації перегородки носа частіше
стали хворіти ангіною. На цьому фоні деформація перегородки передувала у 84 хворих виник-

ненню хронічного тонзиліту. Безпосередньо після утруднення дихання перші ознаки хронічного тонзиліту виникли у 70 хворих, підсилення
інтенсивності і тривалості ангін – у 62.
Утруднення дихання через ніс різного
ступеню знайдено у 210 хворих, відсутність його – у 6. Всі пацієнти скаржилися на часті ангіни
(до 3 – 5 разів на рік), переважно в холодну пору
року. Піднебінні мигдалики у хворих були рихлі, спаяні з дужками, розширені лакуни мигдаликів містили казеозні корки чи рідкий гній,
відмічались гіперемія та валикоподібне потовщення країв передніх піднебінних дужок – типові для хронічного тонзиліту місцеві зміни.
Всім хворим проведена підслизова резекція перегородки носа з метою усунення деформацій і ліквідації викликаних ними порушень.
37 хворим з декомпенсованим хронічним тонзилітом, крім резекції перегородки носа, проведено тонзилектомію. Операція на мигдаликах виконувалась, як правило, через 6 – 7 днів після
хірургічного втручання на перегородці носа.
Двом хворим резекція перегородки носа і тонзилектомія виконані одномоментно: спочаку
резекція перегородки і зразу за нею тонзилектомія.
Результати впливу резекції перегородки
носа на подальший перебіг хронічного тонзиліту простежені у віддалений період (через 6-7
років). При цьому відмічені суттєві зміни. Покращення клінічної картини захворювання (у 70
із 85 хворих) виражалось в зменшенні кількості
ангін і подовженні ремісії. Ефективність залежала від клінічної форми хронічного тонзиліту і
тривалості захворювання. Кращий ефект одержано при компенсованій формі хронічного тонзиліту, при невеликому строку захворювання.
Наведені клінічні спостереження виявили, що однією із основних причин, які викликають і підтримують хронічний тонзиліт, є деформація перегородки носа з утрудненням носового дихання. Санація носа у хворих на деформацію перегородки повинна передувати лікуванню
хронічного тонзиліту. При визначенні показань
до тонзилектомії у таких осіб необхідно враховувати клінічну форму захворювання, патологічні зміни в порожнині носа.
Отже, у хворих на хронічний тонзиліт
слід ретельно обстежити стан перегородки носа
і при виявленні деформацій, що утруднюють
носове дихання, ставити питання про їх усунення.

© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Стахів, О.В. Говда, Г.Г. Волошин, 2010
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О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, О.В. СТАХІВ
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУЇТУ
ПРИ НАЯВНОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Нами проаналізовані результати лікування 256 хворих на хронічне запалення верхньощелепних пазух і деформацію перегородки носа. Як вияснилось із анамнезу більшості хворих,
запалення верхньощелепних пазух виникло в
зв‘язку з порушенням носового дихання внаслідок деформації перегородки носа. Дослідження
показали, що суб‘єктивна симптоматика хронічного верхньощелепного синуїту у обстежених
хворих виявилась мізерною, маскувалась більш
вираженими симптомами деформації перегородки носа і вияснялась лише при ретельному цілеспрямованому опросі. Мало вираженою була
об‘єктивна симптоматика ураження верхньощелепних пазух. Використаний нами для діагностики комплекс методів обстеження (клінічних,
функціональних, рентгенологічних) дозволив
установити діагноз, визначити клінічну форму
верхньощелепного синуїту.
У хворих на деформацію перегородки носа хронічний верхньощелепний синуїт перебігав
в чотирьох основних формах: катаральній, гнійній, поліпозній, гнійно-поліпозній.
Всі обстежені хворі піддані підслизовій
резекції перегородки носа. Основним принци-

пом лікування верхньощелепного синуїту являлось призначення антибіотиків, сульфаніламідних препаратів, дезінтоксикацій них і гіпосенсибілізувальних середників, вітамінів. Одночасно в залежності від форми верхньощелепного синуїту проводили промивання верхньощелепних пазух дезинфікувальними розчинами. В пазухи з урахуванням чутливості мікрофлори вводили антибіотики, стероїдні гормони, протеолітичні ферменти, прополіс. Призначали судинозвужувальні краплі до носа або
препарат Піносол (краплі в ніс). Вказане лікування у хворих на катаральну і гнійну форму
запалення на протязі 2 – 3 тиж дало позитивний ефект. Хірургічне лікування після підслизової резекції перегородки носа проведено у
хворих на поліпозну чи гнійно-поліпозну форму верхньощелепного синуїту. Безпосередні
результати виявились позитивними у всіх оперованих хворих.
Таким чином, у хворих на хронічний верхньощелепний синуїт необхідно ретельно обстежувати стан перегородки носа і при виявленні деформації, що утруднює носове дихання, в
план лікування включати її усунення.

© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда, О.В. Стахів, 2010

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.П. КОВАЛИК, І.А. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, О.В. СТАХІВ
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
ПРИ ПІДСЛИЗОВІЙ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
На основі аналізу результатів 1356 підслизових резекцій перегородки носа ми висвітлюємо питання післяопераційного лікування
хворих при цій операції. В післяопераційний
період для профілактики ускладнень призначаємо протизапальні засоби (антибіотики, сульфаніламіди) на протязі 5 – 6 днів. Звичайно рекомендуємо перорально тетрациклін і сульфадимезин. Тетрациклін призначаємо по 250 000
одиниць 4 рази на день, сульфадимезин по 1 г 4
рази на день. Дітям вказані препарати призначаємо у відповідно зменшених дозуваннях. До
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внутрішньом‘язового введення антибіотиків ми
не прибігаємо. Для покращення сну в післяопераційний період рекомендуємо хворим прийом
всередину димедролу, піпольфену чи супрастину по 1 таблетці 2 рази на день. Дітям вказані
препарати застосовуються у відповідності з віком. При болях в ділянці носа, головних болях
призначаємо 2% розчин анальгіну по столовій
ложці 3 рази на день.
З метою профілактики післяопераційної
інфекції після видалення турунд з носа слід
уникати протирання носової порожнини зондом
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2010

з ватою. Кров‘янисті видалення з носа слід видаляти маленькими (довжиною 1,5-2 см) стерильними марлевими турундами за допомгою пінцета, суворо дотримуючись правил асептики.
Звичайно на другий день після видалення турунд з носа розвиваються явища „післяопераційного” риніту, який проявляється гіперемією,
набряком слизової оболонки порожнини носа,
слизовими виділеннями, деяким звуженням носових ходів, що утруднює носове дихання. Ці
явища утримуються на протязі 6-7 днів. Для ліквідації явищ „післяопераційного” риніту, забезпечення нормальної регенерації тканин застосовуємо судинозвужувальні краплі до носа. З цією
метою носові ходи протираємо стерильною марлевою турундою, змоченою 0,1% розчином
адреналіну. Хворим призначаємо санорин, галазолін до носа або інші препарати цієї групи 3
рази на день на протязі 4-5 днів. В останні роки
для усунення явищ „післяопераційного” риніту
застосовуємо препарат Піносол (краплі в ніс)
або назальний крем Піносол. Піносол (краплі в
ніс ) уводимо по 3 – 4 краплі через носові отвори на слизову оболонку носової порожнини 3
рази на день. Крем Піносол застосовуємо 3 рази
на добу шляхом нанесення його на слизову оболонку носової порожнини за допомогою турунд,
просочених гелем Піносол з подальшим їх витягуванням через 20 хв. Застосування цих препаратів здійснюємо протягом 5-7 днів. Хворим з
вираженим набряком слизової оболонки носа
алергійного ґенезу рекомендуємо закладати в
носову порожнину турунди, просочені оксикортом, синаларом, локакортеном, які володіють
протиалергійною дією. На 4-5-й день із зменшенням набряку слизової оболонки в порожнині
носа утворюються кров‘янисті кірки, що нерідко

закривають носові ходи. В зв‘язку з цим щоденно закрапуємо в ніс персикову, евкаліптову олію
чи на кілька хвилин закладаємо невеликі марлеві турунди, просочені цими оліями.
Після виписки із стаціонару, як правило,
хворі не потребують спостереження лікаря, за
виключенням тих, у яких можливе утворення
синехій в порожнині носа. Це в більшій мірі
відноситься до осіб, які перенесли одномоментно з резекцією перегородки носа втручання на
носових раковинах. В цих випадках хворий
повинен через 1-2 дні регулярно звертатись до
оториноларинголога поліклініки до тих пір,
поки не зникне загроза утворення синехій в
порожнині носа. При відсутності у пацієнта
можливості відвідувати оториноларинголога
для попередження утворення синехій в порожнину носа вводиться невелика пластинка з відбіленої рентгеноплівки, яку можна міняти один
раз на тиждень до тих пір, поки в цьому не відпаде необхідність, іноді до 1-2 місяців. Застосування комплексу перелічених засобів в післяопераційний період сприяє прискоренню репараційних процесів у порожнині носа, зменшенню частоти післяопераційних ускладнень,
що підвищує ефективність хірургічного лікування деформацій перегородки носа. Враховуючи індивідуальний перебіг післяопераційного
періоду, може виникнути необхідність в призначенні інших препаратів як загальної, так і
місцевої дії.
Таким чином, для покращення результатів
хірургічного лікування при підслизовій резекції
перегородки носа велике значення має післяопераційне лікування хворих, індивідуальний
підхід при лікуванні в кожному конкретному
випадку.

© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик, І.А. Гавура, О.В. Говда, О.В. Стахів, 2010
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