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МАТЕРІАЛИ 
VI МІЖНАРОДНОЇ КОНСЕНСУСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

ПО НАЗАЛЬНОМУ ПОЛІПОЗУ  
ТА  

ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСІННЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 
 

 
 

И.И. АБАБИЙ, С.А. ДЬЯКОВА (КИШИНЕВ, МОЛДОВА) 

ВЛИЯНИЕ АДЕНОТОМИИ НА СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО УХА  
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ЭКССУДАТИВНЫМ И РЕЦИДИВИРУЮЩИМ  

СРЕДНИМ ОТИТОМ 
 

Введение.  
Сравнительная оценка объективных ха-

рактеристик среднего уха (клинических, ото-
скопических, функциональных) и их сопостав-
ление с состоянием тканей среднего уха на всех 
этапах развития среднего отита необходимо как 
для уточнения патогенетических механизмов 
среднего отита, так и для определения целесо-
образности многих лечебных мероприятий, про-
водимых при этой патологии. 

Целью данной работы было изучение 
влияния аденотомии на клинико-
функциональные и морфологические характе-
ристики среднего уха у детей с хроническим 
экссудативным и рецидивирующим средним 
отитом. 

Материалы и методы.  
Под нашим наблюдением в Детской ЛОР-

клинике находились дети с хроническим экссу-
дативным средним отитом (ХЭСО) – 100 паци-
ентов, и с рецидивирующим острым средним 
отитом (РСО) – 50 пациентов. Оценивалось со-
стояние каждого уха в отдельности (всего 279 
ушей). Родителям пациентов были предложены 
2 основных вида лечения: первый – тимпано-
стомия с аденотомией, второй – аденотомия, 
третья группа состояла из детей, родители кото-
рых решили отложить любое оперативное вме-
шательство, но остаться под наблюдением ото-
риноларинголога и аудиолога. 

Отологическое обследование всех детей 
включало: отомикроскопию, импедансометрию, 
аудиометрию, а также их динамику каждые 3 
месяца на протяжении 1-го года. Морфологиче-
ское, гисто- и цитологическое исследование 
среднего уха стало возможным через 1 год в 
ходе миринготомии (или, по показаниям – ми-
ринготомии с тимпаностомией или при удале-
нии тимпаностомы).  

Результаты.  
Динамика клинических, отоскопических и 

аудиологических данных в 62% случаев после 
аденотомии была положительной, в 38% – от-
сутствовала. При наблюдении на протяжении 
года, у 44% детей с первичной положительной 
динамикой был отмечен ундулирующий харак-
тер изменений анализируемых показателей от 
незначительных, клинически проявляющихся в 
виде туботимпанитов (25%) до рецидивов ЭСО 
и РСО (19%). Сравнительный анализ обобщен-
ных результатов хирургического вмешательст-
ва, проведенного через год после лечения, про-
демонстрировал наличие у детей, перенесших 
только аденотомию, хронических изменений в 
78% случаев, в том числе, с преобладанием ад-
гезивно-фиброзных – в 65% случаев, экссуда-
тивно-грануляционных – в 13%. В группе детей, 
не леченных хирургическими методами времен-
ное клиническое и функциональное улучшение 
на протяжении года наблюдалось в 16% случа-
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ев. При оперативном вмешательстве чаще выяв-
лены экссудативный и экссудативно-
грануляционный процессы (92%). Наилучшая 
динамика наблюдалась при комплексном хирур-
гическом подходе. Проведение миринготомии с 
тимпаностомией в большинстве случаев приве-
ло к стабильной нормализации основных кли-
нико-функциональных показателей. Контроль-
ное исследование барабанной полости при уда-
лении тимпаностомы через год показало отсут-
ствие не только экссудата, но и грануляционных 
и адгезивных изменений в 94% случаев. 

Выводы: 
1. Проведение аденотомии как самостоя-

тельного метода лечения хронического экссуда-

тивного и рецидивирующего среднего отита у 
детей не приводит к стабильному клиническому 
и функциональному выздоровлению.  

2. Морфологический субстрат хрониче-
ских и рецидивирующих форм среднего отита 
представляет собой вариабельный, но достаточ-
но устойчивый цито-гистологический комплекс, 
элементы которого сохраняются даже через год 
после проведенной аденотомии.  

3. Основа комплексного лечения хрони-
ческого экссудативного и рецидивирующего 
среднего отита должна включать кроме адено-
томии хирургическое вмешательство на бара-
банной полости с целью полной элиминации 
патологических изменений. 

 
© И.И. Абабий, С.А. Дьякова, 2011 

 
 
 
 
 

И.И. АБАБИЙ, С.А. ДЬЯКОВА, А.Я. КЯБУРУ, С.Б. ПАРИЙ, А.В. ГРЕКОВА  
(КИШИНЕВ, МОЛДОВА) 

СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
С ГАСТРОЭЗОФАГАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ  

 
Введение.  
Гастроэзофагальный рефлюкс и его 

влияние на развитие заболеваний дыхательных 
путей и уха все чаще оказываются в центре 
внимания педиатров и детских оториноларин-
гологов.  

Целью данной работы было изучение 
особенностей течения среднего отита (СО) у 
детей первого года жизни с гастроэзофагальным 
рефлюксом (ГЭР). 

Материалы и методы 
Под нашим наблюдением в Детской ЛОР-

клинике находились дети первого года жизни со 
средним отитом. Первую группу (I) составили 
250 детей с выраженными проявлениями ГЭР, 
находившиеся в отделении мальнутриции, у ко-
торых был диагностирован СО, вторую (II) – 50 
детей с СО без проявлений рефлюкса. Все паци-
енты обследовались согласно разработанной 
нами «Карте отологического обследования ре-
бенка», включающей анамнестические данные и 
объективную часть, содержащую результаты 
отомикроскопии, импедансометрии, аудиомет-
рии, результатов миринготомии, а также дина-
мику функциональных исследований через 3, 6, 
9 и 12 месяцев.  

Результаты  
Клинические проявления СО и ГЭР 

включали разнообразные симптомы: частые 

срыгивания, сниженный аппетит, раздражи-
тельность, нарушения сна, снижение массы тела 
или уплощение кривой прибавления массы тела, 
апноэ и кашель, возникающие после приема 
пищи, стридор, рецидивирующие бронхиты, 
судороги, и т.д. Специфические симптомы, ха-
рактерные для СО (боль, температурная реак-
ция) наблюдались редко. Совокупность клини-
ческих, отомикроскопических и функциональ-
ных данных позволили в первой группе диагно-
стировать СО в виде латентной формы в 82% 
случаев, пролонгированной – в 12%, манифест-
ной формы в 6% случаев. В группе II латентная 
форма определена в 36% случаев, манифестная 
– в 58%, пролонгированная – в 4% случаев. 
Отомикроскопические изменения в группе I бы-
ли невыраженными (матовость барабанной пе-
репонки, сглаженность контуров, незначитель-
ные изменения цвета) в 82% случаев. В группе 
II в 64% случаев отоскопическая картина харак-
теризовалась классическими изменениями цве-
та, прозрачности и положения барабанной пере-
понки. Исследование электроакустического со-
противления системы среднего уха в 72% слу-
чаев в группе I выявляло стабильно низкие зна-
чения абсолютного и относительного градиента, 
при наличии невыраженного пика податливости 
в пределах от +50 до -200 мм H2O. В группе II 
подобные кривые регистрировались в 36% слу-
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чаев, у остальных детей – тимпанограммы типа 
В. Комплекс лечебных мероприятий включал 
антибиотикотерапию, местное лечение носо-
глотки, а также коррекцию положения ребенка 
(полувертикальное положение во время кормле-
ния и сна и вертикальное положение после 
кормления). Диагностическая тимпанопункция 
или лечебная миринготомия проводилась по 
показаниям. В группе I морфологические изме-
нения классифицировались как пролифератив-
ные – отечно-грануляционные, экссудат был 
слизистым, в небольшом количестве, вследствие 
чего барабанная перепонка утолщалась, сглажи-
валась. В группе II экссудат был в большом ко-
личестве, носил явно гнойный характер, бара-
банная перепонка выпячивалась, была гипере-
мирована. На протяжении года у детей первой 
группы в 24% случаев отмечалось периодиче-
ское накопление экссудата в барабанной полос-

ти, в 6% – рецидивы острого СО. В группе II у 
8% детей регистрировалось наличие экссудата, 
в 2% – проводилось лечение рецидивов CО. 

 
Выводы 
1. Средний отит у детей первого года 

жизни с гастроэзофагальным рефлюксом имеет 
выраженные особенности как клинические, так 
и морфофункциональные. 

2. Развитие преимущественно пролифера-
тивной составляющей морфологического суб-
страта проявляется латентным течением, стер-
той отомикроскопической картиной и стабиль-
ным снижением градиентов комплианса при 
сохранении нормального давления в барабанной 
полости. 

3. Дети  с гастроэзофагальным рефлюк-
сом нуждаются в обследовании и наблюдении 
оториноларинголога. 

 
© И.И. Абабий, С.А. Дьякова, А.Я. Кябуру, С.Б. Парий, А.В. Грекова, 2011 
 
 
 
 
 

Р. А. АБИЗОВ, Ю. І. ОНИЩЕНКО, Я. В. ШКОБА, О.Ю. АКТАН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПЕРЕВАГИ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ  
В СТВОРЕННІ ШТУЧНОЇ ГОЛОСОВОЇ СКЛАДКИ ПРИ ВИКОНАННІ ХОРДЕКТОМІЙ  

У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ І-ІІ СТ. 
 

Сучасні підходи до комплексного ліку-
вання хворих на рак гортані І-ІІст, вимагають не 
тільки радикального оперативного втручання із 
врахуванням абластичності, а й збереження ос-
новних функцій органа. 

 При проведенні органозберігаючих опе-
рацій на гортані в післяопераційному періоді в 
рані відбуваються зміни, пов’язані із запальни-
ми та набряковими явищами, крім того вида-
лення разом з патологічними тканинами неура-
жених ділянок призводить до рубцювання, зву-
ження просвіту гортані порушення її дихальної, 
фонаторної та роздільної функцій. 

Поява технології високочастотного елект-
розварювання біологічних тканин дозволила 
вирішити не тільки проблеми з’єднання біологі-
чних тканин, що безпосередньо пов’язані із за-
стосуванням шовного матеріалу, біологічних 
видів клею та інших методик, а й створило но-
вий вид тканин, які мають певні відмінності від 
звичайної морфології тканин, що формуються в 
результаті оперативного втручання а тому й від-
різняються від них функційними можливостями. 

Процес електрозварювання живих тканин 
можна умовно поділити на три стадії, а саме: 

підготовчий етап, що зводиться до обробки біо-
логічних тканин перед їх з'єднанням; безпосере-
днє з'єднання або зшивання, що забезпечує 
щільний контакт з'єднуваних тканин та регене-
рація біологічних тканин після їх з'єднання. 

Ділянка тканин, що з’єднуються склада-
ється з колагенової області та муцинового шару, 
які мають вигляд сітки. Під дією імпульсу роз-
ривається колагенова сітка та розриваються 
зв’язки, що існують в муциновому шарі.  

Під дією струму, сила якого наростає від-
бувається розрив потрійних спіралей на окремі 
пептидні ланцюги,так як в зоні зварювального 
шва утворюється водний розчин денатурованого 
колагена, це призводить до утворення нового 
шару, що складається з муцина та пептидних 
ланцюжків. В процесі охолодження зварюваль-
ного шва формується комплекс з муцинових 
структур та пептидних спіралей. 

Нова сформована сітка в зоні зварюваль-
ного шва має різну гущину, максимальна щіль-
ність відмічається поблизу м’язової тканини, а 
центральна частина має рідко сшиті ділянки, 
відсутність зв’язків в цій зоні вказує на змен-
шення міцності, а тому і є причиною підвищен-
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ня рухливості голосових складок в області піс-
ляопераційного рубця.  

Таким чином, дана теорії дозволяє пояс-
нити механізми формування в області післяопе-
раційного дефекта таканин мінімальних реакти-
вних запальних, рубцевих змін та формування 
«рухливої» голосової складки.  

Такі властивості новоствореної голосової 
складки дозволяють при ранньому проведенні 
комплексного клініко-педагогічного впливу до-
зволяють досягти більш високої рухливості но-
воствореної голосової складки, яка бере на себе 
функцію видаленої голосової складки. 

 
© Р. А. Абизов, Ю. І. Онищенко, Я. В. Шкоба, О.Ю. Актан, 2011 
 
 
 
 
 

С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА 
 

Полипозный риносинусит воспалительное 
заболевание слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух, проявляющиеся ростом 
полипозной ткани. Актуальность этого вопроса 
связана как и с высокой частотой заболеваемо-
сти (от 1% до 4% населения), так и частотой 
рецидивирования данной патологии 60-70% (Б. 
Абдулаев, 2009; И.В. Лоскутова и соавт., 2010;  
Г.З. Пискунов, Б.А. Абдулаев, 2011; С.З. Писку-
нов, О.Ю.Мизенцев, А.А. Калкин, 2011). 

Существует много теорий в этиологии 
данной патологии. Иновационное мнение по 
данному вопросу высказал С.В. Рязанцев (2006), 
одной из причин полипозного риносинусита 
являются «Биологические дефекты», эта тера-
пия говорит о генетической предрасположенно-
сти больного 

При изучении патогенеза данного заболе-
вания известно, что остатки слизистой решетча-
того лабиринта, после оперативного вмешатель-
ства приобретают свойства аутоантигена. В от-
вет на это продуцируются клеточные антитела, 
которые соединяются с аутоантигеном в им-
мунные комплексы, вызывающие дальнейшее 
повреждение слизистой оболочки полости носа.  

Именно данный процесс способствует к 
рецидивированию полипозного этмоидита. Да-
же профессионально выполненная полипэтмои-
дотомия не дает гарантии последующих реци-
дивов. Это можно объяснить – остается иммун-
ный комплекс аутоагрессии прооперированной 
слизистой оболочки пазух носа.  

Для решения проблемы рекомендуют в 
послеоперационном периоде применять неспе-
цифическую гипосенсибилизирующую тера-
пию, проводить специфическую гипосенсиби-
лирующую терапию полипозным аутоантиге-
ном, использовать кортикостероиды. В послед-
нее время для решения этого вопроса стали ши-
ре применять цитостатики в виде ингаляций, 

аппликаций. Хотелось бы отдельно сказать о 
методе введения препарата. Наиболее выражен-
ный эффект лечения отмечается только при вы-
сокой концентрации препарата в очаге патоло-
гии.  

Учитывая это, мы решили использовать 
топическое применение цитостатика с примене-
нием низкочастотного ультразвука, так как 
вполне очевидно, что внутримышечное и внут-
ривенное введение препаратов не обеспечивают 
желаемого результата. Электрофорез способст-
вует проникновению лекарственного вещества в 
межклеточное пространство, но непосредствен-
но не влияет на саму клетку из-за большого со-
противления, клеточной мембраны. Ультразвук 
оказывает на ткани механическое действие в 
виде микромассажа на клеточном и субклеточ-
ном уровне, делает мембраны клеток легко про-
ницаемыми, активирует транспорт веществ че-
рез клеточную мембрану, в результате чего ле-
карственное вещество легко проникает внутрь 
клетки.  

Разработанный метод лечения полипозно-
го этмоидита сводился к снижению аутоагрес-
сии слизистой полости носа в раннем послеопе-
рационном периоде.  

Достижение данной цели осуществлялось 
ультразвуковым воздействием на остатки поли-
позно измененной слизистой оболочки полости 
носа с помощью ультразвукового аппарата с 
частотой колебания 45 кГц в течение 3 минут 
торцевым излучателем с использованием цик-
лофосфана в физиологическом растворе.  

Нами пролечено 20 больных с полипо-
зным этмоидитом традиционным методом и 23-
разработанным. При оценке основных физиоло-
гических функций носа отмечено нарушение 
носового дыхания у всех больных с преоблада-
нием ІІІ ст. При исследовании обонятельного 
анализатора аносмия отмечена у 30% больных, с 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2011 6 

преобладанием ольфактивного характера. При 
оценке показателя динамической активности 
мерцательного эпителия до лечения отмечено 
достоверное (Р<0,05) угнетение функции мерца-
тельного эпителия, справа 41,2±2,23 при кон-
троле 24,70±1,46, слева 41,1±1,84 (контроль – 
24,50±1,50). Сразу после лечения отмечено еще 
более выраженное снижение функции мерца-
тельного эпителия, более выраженное во второй 
группе. рН слизистой оболочки полости носа 
имел достоверное отклонение в щелочную сто-
рону. На этапах лечения он улучшился (Рl<0,05) 
по сравнению с до лечением во второй группе 
через 6 месяцев, в первой через год. Достовер-
ные различия имели и показатели калориферной 
функции носа. Явное улучшение после лечения 
отмечено во второй группе больных, выражен-

ное сразу через месяц (Р>0,05). Оценивая ре-
зультаты основных физиологических функций 
носа у больных с полипозным риносинуситом, 
следует отметить, что наиболее выражена по-
ложительная динамика при исследовании кало-
риферной функции, менее РН и транспортной 
функции.  

Анализ результатов наших клинических 
наблюдений показал, что рецидив полипозного 
процесса в первой группе больных был отмечен 
через 7 месяцев, во второй группе в течение го-
да не отмечался. 

Таким образом, предложенный нами ва-
риант лечения больных с полипозным этмоиди-
том уменьшает частоту рецидивирования про-
цесса, тем самым способствует удлинению ре-
миссии данного заболевания. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 
 

Ангіна зустрічається досить часто в прак-
тиці оториноларинголога, терапевта, інфекціоніс-
та, педіатра, педіатра-інфекціоніста та сімейного 
лікаря. За даними літератури (В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978), серед дорослих захворю-
ваність на ангіну становить 4-5%, а серед дітей – 
більше 6%. Ангіни поділяються на первинні і вто-
ринні. Серед первинних ангін найчастіше зустрі-
чаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Для 
лікування катаральної ангіни у дорослих застосо-
вуються різні середники загальної і місцевої дії. У 
вітчизняній оториноларингології відсутні відомос-
ті про використання препарату Вокара у лікуванні 
катаральної ангіни.  

Ми застосували препарат Вокара в ком-
плексному лікуванні катаральної ангіни у доро-
слих. Механізм дії цього препарату багатогран-
ний. Він усуває запалення та біль у горлі, усуває 
причину болю, запобігає розвитку ускладнень 
на серце та нирки, усуває нападоподібний ка-
шель, осиплість голосу, відновлює захисну фун-
кцію мигдаликів, підвищує опірність слизової 
оболонки до патогенних бактерій та вірусів, 
зміцнює імунітет, запобігає повторним загост-
ренням хвороби. Препарат показаний при ангіні, 
хронічному тонзиліті, ларинготрахеїті, стомати-
ті, гінгівіті, в тому числі з явищами лімфадено-
патії та лімфаденіту.  

Дорослим і підліткам призначається по 10 
крапель препарату в чистому вигляді або розве-
дених в 1 столовій ложці води, дітям 5-12 років 
– по 5-7 крапель препарату, розведених в 1 сто-
ловій ложці води, дітям 1- 4 років – по 1-4 крап-
лі препарату, розведених в 1 столовій ложці во-
ди. Приймається препарат тричі на добу. На по-
чатку лікування та при загостренні захворюван-
ня з метою прискорення одужання рекомендо-
ваний прийом препарату кожні півгодини – го-
дину (до 8 разів на добу) до покращення стану, 
але не більше 3 діб, після чого застосовується 
тричі на добу. 

При використанні препарату Вокара в 
комплексному лікуванні разом з іншими препа-
ратами рекомендується дотримуватись 20-
хвилинної перерви між прийомами лікарських 
засобів. 

Для досягнення максимального ефекту 
рекомендується приймати препарат Вокара в 
проміжках між прийомом їжі (за 30 хв до їжі або 
через 1 год після їжі), потримати препарат де-
який час в роті перед проковтуванням. Курс лі-
кування при гострих захворюваннях триває до 
повного одужання. При лікуванні загострених 
хронічних хвороб рекомендований курс ліку-
вання – 6 тижнів. Застосовується дорослим та 
дітям від 1 року. 
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Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010 рр. знаходилось 20 хворих на ката-
ральну ангіну віком від 20 до 44 років. 

Хворі скаржились на головний біль, під-
вищення температури тіла в межах 37,2-38,2ºС, 
біль у горлі при ковтанні. Фарингоскопічно від-
мічались набряклість і гіперемія піднебінних 
мигдаликів. При дослідженні мазків із носа і 
зіва паличок Лефлера не виявлено. 

Пацієнти були поділені на 2 групи: основну 
(12 хворих) і контрольну (8). Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. Хворим 
основної групи призначався препарат Вокара до-
середини і загальноприйняте лікування. Пацієнти 
контрольної групи одержували тільки загальноп-
рийняте лікування. Препарат Вокара призначався 
по 10 крапель перші два дні кожну годину (до 8 
разів на добу), затим 3 рази на добу.  

Оскільки препарат Вокара використову-
вався в комплексі з іншими лікарськими серед-
никами рекомендувалось дітям дотримуючись 
перерви 20 хвилин між прийомами інших лікар-
ських засобів. Також рекомендувалось прийма-
ти препарат Вокара за 30 хв до вживання їжі або 
через 1 год після її вживання. Курс лікування 
становив 7 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на головний біль, вплив на біль у горлі 
при ковтанні), фарингоскопічна картина (колір, 
консистенція слизової оболонки піднебінних 

мигдаликів), показники температури тіла. При 
аналізі результатів лікування відмічено більш 
інтенсивний регрес симптомів запалення підне-
бінних мигдаликів у пацієнтів, що отримували 
препарат Вокара. Так, всі хворі основної групи 
вказували на зникнення головного болю, 10 із 
12 – на зникнення, 2 – на зменшення болю у го-
рлі при ковтанні (на 3-4-й день лікування). В 
контрольній групі ці показники були значно 
нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 3-4-й день лікування у 10 хворих основ-
ної групи. Слизова оболонка піднебінних миг-
даликів у них мала рожевий колір, була норма-
льної консистенції. В контрольній групі фарин-
госкопічна картина нормалізувалась на 3-4-й 
день лікування у 5 із 8 пацієнтів. 

Температура тіла стала нормальною на 3-
4-й день лікування у всіх пацієнтів основної 
групи. В контрольній групі температура тіла 
нормалізувалась на 3-4-й день лікування у 6 
хворих. 

Всі пацієнти переносили препарат Вокара 
добре, алергійних реакцій та інших побічних 
ефектів не відмічалось. 

Таким чином, застосування препарату 
Вокара в комплексному лікуванні катаральної 
ангіни у дорослих було ефективним. На основі 
одержаних даних можна рекомендувати препа-
рат Вокара для загального лікування катараль-
ної ангіни у дорослих як протизапальний засіб. 
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А.Ж. БАЙМЕНОВ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) 

НАРУШЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ СЛЕЗЫ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 
 

Нарушение проходимости слезно-
носового протока происходит в силу ряда при-
чин, но чаще всего оно обусловлено обструкци-
ей слезно-носового протока, а в ЛОР-практике 
бывает обусловлено различными видами пато-
логии полости носа, неопластическими процес-
сами, а также различными видами функцио-
нальных поражений. Так, при патологии лице-
вого нерва одной из жалоб является слезотече-
ние на стороне поражения лицевого нерва. Чем 
выражение патология лицевого нерва, тем 
больше выраженность слезотечения. 

Цель исследования: определение нару-
шения проходимости слезы при поражении ли-
цевого нерва различной степени тяжести. 

Материалы и методы исследования 
В условиях неврологического отделения 

Городской Больницы №1 г. Астана нами были 
проведены рутинные исследования проходимо-
сти слезы у 26 больных с парезом лицевого нер-
ва. Больных разделили на 3 группы. В первую 
группу (n=10) вошли больные с грубыми паре-
зами лицевого нерва. К ним относились пациен-
ты с нарушением чувствительной и моторной 
функций. У некоторых больных при наружном 
осмотре слезотечение происходило самопроиз-
вольно, и сами они предъявляли жалобы на 
стойкое постоянное слезотечение, которое уси-
ливалось при воздействии раздражающих фак-
торов (холодный ветер и т.д.). Вторая группа 
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состояла из 16 человек с поражением лицевого 
нерва с меньшей степенью выраженности функ-
циональных нарушений. В данной группе боль-
ных некоторые функциональные пробы сохра-
нялись (при нахмуривании бровей, зажмурива-
нии глаз и оскале зубов сохранялись некоторые 
движения мышц).  

В третью группу лиц отнесли всех паци-
ентов обеих групп после проведенного лечения. 

Результаты и обсуждение 
Для определения проходимости слезы в 

полость носа мы применили метод Веста (1918). 
В положении больного лежа на спине в конь-
юнктивальную полость закапывали по 2 капли 
2% раствора колларгола, используя для этого 
инсулиновый шприц с тонкой иглой. Больному 
предлагали производить легкие частые мига-
тельные движения. На здоровой стороне кол-
ларгол полностью уходил через слезные точки в 
слезоотводящую систему. Окрас глаза от кол-
ларгола на здоровой стороне полностью прохо-
дил через 1-3 минуты. На стороне поражения в 
первой группе больных колларгол оставался в 
конъюнктивальной полости до 5 и более минут. 
При постоянно прибывающей слезе он начинал 
вытекать через передний или наружный угол 
глаза. В конце исследования больных просили 
высморкнуться каждую половину носа отдель-
но. На здоровой стороне в слизи из полости носа 
выделялся колларгол. На стороне поражения 
окрашивания носовой слизи не происходило.  

Во второй группе больных при проведе-
нии исследования получили следующие резуль-
таты: проходимость слезно-носового канала на 
здоровой стороне аналогичная первой группе. 
На стороне поражения получили следующие 
результаты: у 8 больных раствор колларгола в 
течении трех минут исчез из конъюнктивальной 
полости и окрасил слизь полости носа. У 5 
больных раствор колларгола стал невидимым 

через 5 минут, а в полости носа начал появлять-
ся с 6-ю по 9-ю минуты. У 3 больных проба бы-
ла отрицательной, то есть колларгол оставался в 
полости конъюнктивы более 5 минут и слизь 
полости носа на стороне поражения оставалась 
бесцветной. 

Всем больным после проведенного лече-
ния перед выпиской проводили аналогичные 
исследования. В первой группе больных у 5 
клинически наблюдалось полное выздоровле-
ние. Проходимость слезно-носовых протоков 
была одинаковой с двух сторон. У 3-х больных 
признаки пареза лицевого нерва купировались 
не полностью, что также подтвердилось нашим 
исследованием. Время прохождения через сис-
тему слезоотведения было увеличено до 5-7 ми-
нут. У 2 больных результат оставался прежним 
и признаки грубого поражения лицевого нерва 
сохранялись. 

Во второй группе больных у 14 пациентов 
после проведенного лечения купировались нев-
рологические нарушения и восстановилась про-
ходимость слезы обоих глаз по времени. У двух 
больных при наружном осмотре асимметрия 
лица не выявлялась, однако при попытке за-
жмурить глаза на стороне поражения отмечает-
ся отставание от здоровой стороны. При прове-
дении исследования время прохождения кол-
ларгола в полость носа снижена от 4 до 5 минут. 

Таким образом, данное исследование до-
казывает, что проходимость слезно носового 
канала зависит от функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата, охватывающего 
слезный мешок и активно участвующего в пас-
саже слезы в полость носа. В связи с этим необ-
ходима разработка таких методов оперативного 
вмешательства на носослезных протоках, кото-
рые бы способствовали наибольшему сохране-
нию их анатомической и физиологической це-
лостности. 

 
© А.Ж. Байменов, 2011 
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Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ МУКОРЕГУЛЯТОРА «ФЛЮДИТЕК»  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДІТЕЙ 

 
Гострий фарингіт – гостре розлите запа-

лення слизової оболонки горла – виникає при 
активації сімбіонтів порожнини рота і горла під 
впливом різних несприятливих факторів чи по-
падання в організм бактерій (стрепто- чи стафі-

лококів) або вірусів (грипу, парагрипу, аденові-
русів) (И. Б. Солдатов, 1997). Основними прин-
ципами лікуванні гострого фарингіту є: призна-
чення теплої не подразнюючої їжі, зрошування 
горла теплим в‘яжучим чи лужним розчином. 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2011 9 

Але в минулі роки у вітчизняній оториноларин-
гології не застосовувався «Флюдитек» для ліку-
вання гострого фарингіту.  

Ми вивчали ефективність використання 
мукорегулятора «Флюдитек» в комплексній те-
рапії гострого фарингіту у дітей. 

«Флюдитек» виробляється лабораторією 
«Іннотек інтернасіональ» (Франція). Він випус-
кається у вигляді 2% і 5% сиропу. «Флюдитек» 
сприяє заміщенню патологічно зміненого слизу 
на слиз, що має фізіологічний склад і реологічні 
властивості. Він також відновлює секрецію ак-
тивного імуноглобуліну А, потенціює діяльність 
війчастих клітин. «Флюдитек» є муколітиком і 
мукорегулятором. Крім розрідження слизу, цей 
препарат регулює його реологічні властивості, 
полегшує видалення слизу. «Флюдитек» значно 
знижує ризик надмірного розрідження секрету і 
погіршення мукоциліарного кліренсу, володіє 
помірною протизапальною дією (Л. В. Гуляева, 
2010). 

Під нашим спостереженням знаходилось 
20 дітей, хворих на гострий фарингіт, віком від 
7 до 16 років. 

Діти або їх батьки скаржились, що у ди-
тини відмічаються біль у горлі, кашель, першін-
ня у горлі, відчуття сухості та стороннього тіла 
у горлі. При фарингоскопії визначались гіпере-
мія і припухлість слизової оболонки задньої сті-
нки ротової частини горла, задніх піднебінних 
дужок і піднебінного язичка. 

Діти були поділені на 2 групи: основну і 
контрольну. Групи були співставлені за віком і 
перебігом захворювання. В основну групу вхо-
дило 11 дітей, в контрольну – 9. 

Діти основної групи одержували мукоре-
гулятор «Флюдитек» і загальноприйняте ліку-
вання, контрольної – тільки загальноприйняте 
лікування. «Флюдитек» призначали досередини 
в залежності від віку дитини. Дітям віком від 7 
до 12 років застосовували 2% розчин цього пре-
парату по 1 дозувальній скляночці, наповненій 

до відмітки 5мл, 3 рази на день перед їдою. Ді-
тям від 12 до 16 років призначали 5% розчин 
«Флюдитеку» по 1 дозувальній скляночці, напо-
вненій до відмітки 15 мл, 3 рази на день перед 
їдою до одужання, але не більше 10 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або 
їх батьками (вплив на біль у горлі, вплив на ка-
шель, вплив на першіння у горлі, вплив на від-
чуття стороннього тіла у горлі, вплив на відчут-
тя сухості у горлі), фарингоскопічна картина 
(колір, вологість, консистенція слизової оболон-
ки задньої стінки ротової частини горла, підне-
бінних дужок і піднебінного язичка). 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів фари-
нгіту у дітей основної групи. Так, 9 із 11 дітей 
або їх батьків основної групи вказували на зни-
кнення, 2 – на зменшення болю у горлі, 9 – на 
зникнення кашлю, 9 – на зникнення першіння у 
горлі, 8 – на зникнення відчуття стороннього 
тіла у горлі, 9 – на зникнення відчуття сухості у 
горлі (на 3-4-й день лікування). В контрольній 
групі ці показники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 3-4-й день лікування у 9 дітей основної 
групи. Слизова оболонка задньої стінки ротової 
частини горла, задніх піднебінних дужок і під-
небінного язичка у них мала рожевий колір, но-
рмальну вологість, нормальну консистенцію. В 
контрольній групі фарингоскопічна картина но-
рмалізувалась на 3-4-й день лікування у 6 із 9 
дітей. 

Препарат «Флюдитек» всі діти переноси-
ли добре, алергійних реакцій та інших небажа-
них явищ не спостерігалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування мукорегуля-
тора «Флюдитек» в комплексному лікуванні 
гострого фарингіту у дітей виявилось ефектив-
ним. Одержані результати дають підставу реко-
мендувати препарат «Флюдитек» для лікування 
гострого фарингіту у дітей. 

 
© В.А. Башинський, І.М. Гомза, В.Г. Корицький, Г.С. Протасевич, Л.Р. Добощук,  Р.Т. Чортківський, 2011 
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РИНОСИНУСИТ. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
 

Актуальность проблемы риносинусита 
обусловлена высокой распространенностью 
воспалительных заболеваний околоносовых па-
зух, тенденцией к увеличению как острых, так и 
хронических случаев заболеваний. Пусковым 

механизмом заболевания является, как правило, 
вирусная инфекция, вследствие которой разви-
вается воспаление и отек слизистой оболочки 
носа и околоносовых пазух, в т.ч. и в области 
соустий, изменяются реологические свойства 
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носового секрета, нарушается работа мукоцили-
арного транспотра, что приводит к ухудшению 
вентиляции и дренажа синусов, угнетению ме-
стного и общего иммунитета, присоединению 
бактериальной флоры. Поэтому, очень важно, 
при лечении риносинусита, воздействовать на 
все звенья его патогенеза. 

В нашей клинике для лечения как остро-
го, так и хронического риносинусита длитель-
ное время успешно применяется натуральный 
комплексный препарат «Циннабсин». Его состав 
подобран таким образом, что бы воздействовать 
на основные звенья патогенеза риносинусита. 
При этом, Cinnabaris быстро и надежно освобо-
ждает от таких характерных симптомов воспа-
ления околоносовых пазух, как головные боли, 
слезотечение, а также от невралгий в области 
лица. Hydrastis и Kalium bichromicum действу-
ют, главным образом, при подостром и хрони-
ческом течении заболевания. Все три ингреди-
ента способствуют снятию отечности слизистых 
оболочек и восстановлению носового дыхания. 
Echinacea оказывает общую поддержку иммун-
ной системе. 

В 2010-2011 году мы приняли участие в 
мультицентровом (Полтава, Киев, Одесса, Вин-
ница, Донецк, Запорожье, Ужгород), постмарке-
тинговом, открытом исследовании по оценке 

переносимости и эффективности препарата 
«Циннабсин» у пациентов с острым риносину-
ситом. В данном исследовании приняли участие 
530 пациентов в возрасте от 2 до 45 лет (44,34%- 
дети, 55,6%-взрослые). Циннабсин применялся 
первые 2 дня по острой схеме, затем по 1табл. 3 
раза в день 4-6 нед. Дополнительно (по показа-
ниям) применялись: жаропонижающие препара-
ты, солевые растворы для промывания носа, 
умкалор. В 83,9% случаев эффективность лече-
ния острого риносинусита препаратом «Цин-
набсин» была оценена как «хорошая» и «очень 
хорошая». Уже в течении 1-й недели лечения 
препаратом «Циннабсин» суммарный балл ти-
пичных симптомов острого риносинусита 
уменьшился на 44%, к 2-й неделе – на 75%, че-
рез 4 нед – на 97%. В 82% случаев переноси-
мость препарата «Циннабсин» была оценена как 
«хорошая» и «очень хорошая». Побочное дейст-
вия препарата не было зарегистрировано. Таким 
образом, раннее назначение Циннабсина позво-
ляет получить положительную динамику уже в 
течении 1-й недели лечения. Позитивная дина-
мика регрессии симптомов острого риносинуси-
та и хорошая переносимость позволяет реко-
мендовать Циннабсин в лечении пациентов с 
острым риносинуситом. 

 
© С.Б. Безшапочный, В.В. Лобурец, 2011 
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МІСЦЕВА ТЕРАПІЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Ангіна – це запалення піднебінних мигда-
ликів. Вона зустрічається досить часто в прак-
тиці оториноларинголога, педіатра, педіатра-
інфекціоніста, терапевта, інфекціоніста та сі-
мейного лікаря. Серед дітей захворюваність ан-
гіною складає більше 6%, а серед дорослих – 4-
5% (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). 
Ангіни бувають первинні і вторинні. Серед пер-
винних ангін найчастіше зустрічаються катара-
льна, фолікулярна і лакунарна. Одна з первин-
них ангін – катаральна – перебігає найлегше 
серед перелічених ангін. 

Для лікування катаральної ангіни у дітей 
застосовуються різні загальні і місцеві середники. 
Ми вивчали ефективність використання препарату 
фурасол (фурагін розчинний) для місцевої терапії 
катаральної ангіни у дітей. Фурасол – антибакте-
ріальний препарат для місцевого лікування інфек-

ційно-бактеріальних запалень порожнини рота і 
горла. Фурасол має широкий спектр антибактеріа-
льної активності, не викликає розвитку резистент-
ності мікроорганізмів, що дозволяє при необхід-
ності використовувати його багатократно без зни-
ження ефективності. Фурасол безпечний і зручний  
у застосуванні у дорослих і дітей з 4 років. Фура-
гін розчинний володіє широким спектром антиба-
ктеріальної дії у відношенні грамнегативних аеро-
бних бактерій, патогенних грибів, протозоа. За-
стосовується для лікування гострих і хронічних 
інфекційно-запальних захворювань горла і порож-
нини рота (ангіна, фарингіт, ларингіт, гінгівіт, фа-
ринголарингіт, назофарингіт, стоматит, пародон-
тит, кандидоз горла). 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010рр. знаходилось 22 дітей, хворих 
на катаральну ангіну, віком від 6 до 18 років. 
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Лікування проводилось в амбулаторних умо-
вах.  

Діти або їх батьки скаржились, що у ди-
тини відмічаються головний біль, підвищення 
температури тіла в межах 37,3-38,70С, біль у 
горлі при ковтанні. Фарингоскопічно відміча-
лись набряклість і гіперемія піднебінних мигда-
ликів, тобто явища їх катарального запалення. 
При дослідженні мазків із носа і горла паличок 
Лефнера не знайдено. 

Діти були поділені на 2 групи: основну 
(12 дітей) і контрольну (10). Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. 

Дітям основної групи призначалась про-
тизапальна терапія і полоскання горла розчином 
фурасолу, дітям контрольної групи – протизапа-
льна терапія і полоскання горла розчином біка-
рбонату натрію. Розчин фурасолу готували без-
посередньо перед застосуванням. Вміст пакети-
ка розводили в склянці гарячої води і викорис-
товували на одне полоскання. Теплим розчином 
діти полоскали горло 3-4 рази на добу. 

Критеріями оцінки ефективності лікування 
були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або їх ба-
тьками (вплив на головний біль, вплив на біль у 
горлі при ковтанні), фарингоскопічна картина (ко-
лір, консистенція слизової оболонки піднебінних 
мигдаликів) та показники температури тіла. 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів ангі-
ни у дітей основної групи. Так, всі діти або їх 
батьки вказували на зникнення головного болю, 
10 із 12 на зникнення, 2 – на зменшення болю у 
горлі при ковтанні (на 3-4-й день лікування). В 
контрольній групі ці показники були значно 
нижчими. Фарингоскопічна картина нормалізу-
валась на 3-4-й день  лікування у 9 із 12 дітей 
основної групи. Слизова оболонка піднебінних 
мигдаликів у них мала рожевий колір, була но-
рмальної консистенції. В контрольній групі фа-
рингоскопічна картина  нормалізувалась на 3-4-
й день лікування у 6 із 10 дітей.  

Температура тіла нормалізувалась на 3-4-
й день лікування у всіх дітей основної групи. В 
контрольній групі нормалізація температури 
тіла на 3-4-й день лікування відмічена  у 7 із 10 
дітей. 

Стерпніть фурасолу у всіх дітей була доб-
рою, побічних ефектів і інших небажаних явищ 
не відмічалось. 

Таким чином, застосування фурасолу для 
місцевого лікування катаральної ангіни у дітей 
виявилось ефективним. На підставі одержаних 
результатів можна рекомендувати фурасол для 
місцевого лікування катаральної ангіни у дітей 
як антибактеріальний засіб. 

 
© Д.В. Береговий, В.А. Башинський, Л.В. Яшан, В.Г. Корицький, М.М. Могитич, Д.М. Могитич, 2011 
 
 
 
 

 
Д.В. БЕРЕГОВИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.І. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, Л.В. ЯШАН,  

М.М. МОГИТИЧ, Д.М. МОГИТИЧ (ВОЛОЧИСЬК, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ТОНЗИЛЬГОНУ Н ДЛЯ ЛІКУВАННЯ  
ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДОРОСЛИХ 

 
Гострий фарингіт – гостре розлите запа-

лення слизової оболонки горла. Він виникає при 
активації сімбіонтів порожнини рота і горла під 
впливом різних несприятливих факторів чи по-
падання в організм бактерій (стрепто- чи стафі-
лококів) або вірусів (грипу, парагрипу, аденові-
русів) (И. Б. Солдатов, 1997). Основні принципи 
лікування даного захворювання – це призначен-
ня теплої не подразнюючої їжі та зрошення гор-
ла теплим в‘яжучим чи лужним розчином. В 
минулі роки у вітчизняній оториноларингології 
не використовувався Тонзильгон Н для лікуван-
ня гострого фарингіту. Ми вивчали ефектив-
ність застосування Тонзильгону Н в якості зага-
льної терапії гострого фарингіту у дорослих. 

Тонзильгон Н – комбінований препарат 
рослинного походження – випускається в крап-
лях і драже. Краплі Тонзильгону Н містять вод-
но-спиртовий екстракт кореня алтею, квіти ро-
машки, траву хвоща, листя грецького горіха, 
траву тисячолітника, кору дуба, траву одуван-
чика лікарського. Драже містять подрібнену 
лікарську рослинну сировину:кореня алтею, кві-
тів ромашки, трави хвоща, листя грецького го-
ріха, трави тисячолітника, кори дуба, трави оду-
ванчика лікарського. 

Фармакологічні властивості Тонзильгону 
Н зумовлені біологічно активними речовинами, 
що входять в склад препарату. Тонзильгон Н 
володіє протизапальною і антисептичною дією. 
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Активні компоненти, що входять до складу пре-
парату ромашки, алтею і хвоща, сприяють під-
вищенню активності неспецифічних факторів 
захисту організму. Полісахариди, ефірні олії і 
флавоноїди ромашки, алтею і тисячолітника, 
таніни кори дуба мають протизапальну дію і 
зменшують набряк слизової оболонки дихаль-
них шляхів. Кора дуба, багата танінами, володіє 
противірусною активністю. Тонзильгон Н засто-
совується при гострих і хронічних захворюван-
нях верхніх дихальних шляхів (тонзиліт, фарин-
гіт, ларингіт). 

В гострий період розвитку захворювання 
дорослим призначають Тонзильгон Н по 25 кра-
пель чи по 2 драже 5-6 разів на день, дітям шкі-
льного віку – по 15 крапель чи по 1 драже 5-6 
разів на день, дітям дошкільного віку – по 10 
крапель 5 – 6 разів на день, грудним дітям – по 5 
крапель 5-6 разів на день. Тривалість лікування 
становить 1 тиждень. Після послаблення гостро-
ти захворювання препарат призначають ще на 
протязі 1 тижня: дорослим по 25 крапель чи по 2 
драже 3 рази на день, дітям шкільного віку по 15 
крапель чи по 1 драже 3 рази на день, дітям до-
шкільного віку по 10 крапель 3 рази на день, 
грудним дітям по 5 крапель 3 рази на день. 
Драже проковтують цілком, не розжовують і 
запивають невеликою кількістю рідини. Краплі 
приймають в нерозбавленому вигляді, деякий 
час подержавши в роті, перш ніж проковтнути. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010 рр. знаходилось 23 хворих, що 
страждали на гострий фарингіт, віком від 27 до 
52 років. Пацієнти скаржились на біль у горлі, 
кашель, першіння у горлі, відчуття сухості та 
стороннього тіла у горлі. При фарингоскопії 
визначилась гіперемія і припухлість слизової 
оболонки задньої стінки ротової частини горла, 
задніх піднебінних дужок і піднебінного язичка. 

Пацієнти були поділені на 2 групи: осно-
вну і контрольну. Групи були співставлені за 
віком і перебігом захворювання. В основну гру-
пу входило 13 хворих, в контрольну – 10. 

Хворі основної групи отримували Тонзи-
льгон Н в краплях досередини і полоскання гор-

ла розчином фурациліну 1:5000. Пацієнтам кон-
трольної групи призначалась протизапальна те-
рапія і полоскання горла також розчином фура-
циліну 1:5000. 

Препарат Тонзильгон Н призначали по 25 
крапель 6 разів на добу один тиждень. Після 
послаблення гостроти захворювання продовжу-
вали лікування препаратом Тонзильгон Н на 
протязі ще одного тижня. Але призначали його 
по 25 крапель 3 рази на добу. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на біль у горлі, вплив на кашель, вплив 
на першіння у горлі, вплив на відчуття сухості у 
горлі, вплив на відчуття стороннього тіла у гор-
лі) та фарингоскопічна картина (колір вологість, 
консистенція слизової оболонки задньої стінки 
ротової частини горла, задніх піднебінних ду-
жок і піднебінного язичка. 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів фари-
нгіту у пацієнтів основної групи. Так, 11 із 13 
хворих основної групи вказували на зникнення, 
2 – на зменшення болю у горлі, 12 – на зникнен-
ня кашлю, 12 – на зникнення першіння у горлі, 
11 – на зникнення відчуття стороннього тіла у 
горлі, 11 – на зникнення відчуття сухості у горлі 
(на 3-4-й день лікування). У пацієнтів контроль-
ної групи ці показники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 3-4-й день лікування у 11 хворих основ-
ної групи. Слизова оболонка задньої стінки ро-
тової частини горла, задніх піднебінних дужок і 
піднебінного язичка у них мала рожевий колір, 
нормальну вологість, нормальну консистенцію. 
В контрольній групі фарингоскопічна картина 
нормалізувалась на 3-4-й день лікування у 6 із 
10 пацієнтів. 

Стерпніть Тонзильгону Н у всіх хворих 
була доброю, побічних ефектів та інших неба-
жаних явищ не відмічено у жодного пацієнта. 

Таким чином, наші дослідження дають 
підставу рекомендувати застосування Тонзиль-
гону Н в загальному лікуванні гострого фарин-
гіту у дорослих як протизапальний засіб. 

 
© Д.В. Береговий, Г.С. Протасевич, А.І. Гавура, О.В. Говда, Л.В. Яшан, М.М. Могитич, Д.М. Могитич,  
2011 
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В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. ЗАЙЦЕВ (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА) 

КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦИЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ ОТИТАХ 
 

В останні роки кохлеарна імплантаіця (КІ) 
стала головним ефективним методом медико-
соціальної реабілітації для дорослих та дітей з 
вираженою ступенем приглухуватості. Окрему 
групу становлять пацієнти, які страждають гли-
боким ступенем приглухуватості на тлі хроніч-
них гнійних середніх отитів (ХГСО). У таких 
пацієнтів ХГСО часто грає важливу роль в етіо-
логії приглухуватості і, в той же час, може об-
межувати можливості як самої операції, так і 
подальшої слухової реабілітації (T.F. Job et al., 
2008). Операція з КІ на тлі ХГСО може призвес-
ти як до відторгнення імпланта, так і до розвит-
ку внутрішньочерепних ускладнень (менінгіту) 
внаслідок введення електрода через інфіковані 
клітини соскоподібного відростка або порожни-
ну середнього вуха. 

У сучасній літературі досить широко ви-
світлені питання хірургічної тактики при прове-
денні КІ в осіб, які раніше перенесли різні опе-
ративні втручання на середньому вусі з приводу 
ХГСО – від санаційної операції, у тому числі 
при наявності холестеатоми, до тимпанопласти-
ки різних типів. Однак серед авторів немає єди-
ної думки з наступних питань: як слід проводи-
ти КІ – в один, два етапи або багатоетапної; чи 
слід виконувати мастоїдопластіку і реконструк-
цію задньої стінки зовнішнього слухового про-
ходу при наявності порожнини після радикаль-
ної операції, як виключити можливість контакту 
активного електроду з зовнішнім середовищем 
та ін (В.Є.Кузовков і співавт., 2009). 

Дніпропетровськими спеціалістами КІ 
почали проводитись в 2006 році. За цей час було 
зроблено 105 імплантацій. 72 пацієнта проопе-
ровані в ЛОР-клініці Дніпропетровської держа-
вної медичної академії в 2006-11 роках, ще 33 в 
країнах СНД (Казахстан, Узбекистан, Білорусія 
в 2008-10 рр.). Більшість (95) з прооперованих 
пацієнтів складали діти у віці від 1 до 10 років, 
також було 10 дорослих пацієнтів у віці від 18 
до 34 років, які втратили слух після формування 
мови. Тривалість глухоти у них становила від 1 
року до 15 років. Всі операції проводились із 
застосуванням стандартного трансмастоідально-
го доступу з накладенням кохлеостоми через 
задню тимпанотомію. 

У чотирьох дорослих пацієнтів під час 
операції ми зіткнулися з технічними особливос-
тями, пов’язаними з хронічною патологією се-
реднього вуха: хронічний отит з «сухою» холес-
театомою і руйнуванням слухових кісточок в 
стадії ремісії (2 пацієнта), адгезивний отит після 
тимпанопластики (1), адгезивний отит з перед-
лежанням сигмоподібного синусу і зниженням 
пневматізаціі скроневої кістки (1). В цих випад-
ках КІ поєднувалась з виконанням функціона-
льно-реконструктивної операції на вусі. 

Зазначені особливості утруднювали дос-
туп до завитку і збільшували тривалість опера-
ції. Крім того, руйнування слухових кісточок 
внаслідок хронічного отиту унеможливлювало 
інтраопераційну реєстрацію стапедіальних реф-
лексів, необхідну для оцінки працездатності 
електрода і встановлення орієнтовних рівнів 
максимально комфортної гучності. 

У своїй практиці ми не спостерігали пацієн-
тів, які потребували проведення КІ на тлі загост-
рення ХГСО. За даними літератури, в таких випа-
дках КІ повинна виконуватись в плановому по-
рядку через 3-6 місяців після санаційної або функ-
ціонально-реконструктивної операції на вусі. 

В післяопераційному періоді всі пацієнти 
протягом 7-10 днів отримували антибактеріаль-
ну терапію за результатами передопераційного 
дослідження мікрофлори з вуха. Ми не відзна-
чали ускладнень пов’язаних з оперативним 
втручанням. Незважаючи на перераховані особ-
ливості, після підключення мовного процесора у 
всіх чотирьох пацієнтів були отримані слухові 
відчуття при стимуляції всіх електродів. Разом з 
тим, наявність у цих хворих когнітивних здібно-
стей і мовних навичок значно полегшували по-
дальшу слухомовну реабілітацію. 

Таким чином, комплексний багатосто-
ронній підхід із застосуванням функціонально-
реконструктивних методів мікрохірургії вуха 
значно розширює показання до КІ, що дозволяє 
не тільки провести якісну реабілітацію слуху 
пацієнта, але й усунути гнійно-деструктивний 
вогнище середнього вуха. Є різні варіанти на-
дання допомоги таким хворим і вибір тактики 
лікування та оперативного втручання необхідно 
здійснювати в індивідуальному порядку. 

 
© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, 2011 
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В.ВЛ. БОГДАНОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, Э.Н. РАМАЗАНОВ, В.ВАС. БОГДАНОВ  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ГИПЕРКЕРАТОЗ БАРАБАННЫХ ПЕРЕПОНОК И КОЖИ  
НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ 

 
Кератозы (К), (keratoses; греч. keras, 

keratos рог, роговое вещество + -ōsis) – группа 
кожных заболеваний, характеризующихся избы-
точным ороговением отдельных участков или 
(реже) всей кожи. Общепринятой классифика-
ции К. не существует в связи с неясностью 
этиологии и патогенеза многих из них, а также 
большим разнообразием клинических форм. По 
происхождению различают приобретенные и 
наследственные К. По клинической картине вы-
деляют диффузные К., характеризующиеся по-
ражением обширных зон или всей кожи; фолли-
кулярные К., отличающиеся нарушением орого-
вения главным образом в области устьев воло-
сяных фолликулов (фолликулярный гиперкера-
тоз) и диссеминированным характером пораже-
ния; бородавчатые К., при которых роговые на-
слоения имеют вид бородавчатых разрастаний; 
кератодермии с преимущественным поражени-
ем кожи ладоней и подошв; многоформные К., 
при которых очаги избыточного ороговения ко-
жи обычно сочетаются с поражением нервной и 
костной системы, слизистых оболочек, измене-
ниями ногтей, волос, зубов и др. Диффузный К., 
напоминающий ихтиоз, может быть приобре-
тенным. Так, диффузное шелушение, чрезмер-
ная сухость кожи, особенно разгибательных по-
верхностей конечностей, спины, возможны при 
гиповитаминозе А, С, злокачественных новооб-
разованиях внутренних органов, лимфограну-
лематозе, раке молочной железы, при таких тя-
желых заболеваниях, как саркоидоз и лепра. 
Локализованный кератоз ЛОР-органов встреча-
ется крайне редко, а наблюдений поражения 
барабанных перепонок (БП) и наружных слухо-
вых проходов (НСП) в доступных источниках 
информации нами не обнаружено. 

Под нашим наблюдением находится па-
циентка З. 49 лет с изолированной формой ги-
перкератоза БП и НСП. Впервые обратилась к 
отоларингологу поликлиники в конце 2009 г. с 
жалобами на снижение слуха на правое ухо. 
Произведено промывание НСП, удалены серные 
(?) массы. В дальнейшем пациентка ежемесячно 
стала обращаться к различным отоларингологам 
с аналогичными жалобами на снижение слуха 

на правое, а позже – и на левое ухо. Производи-
лась очистка НСП, проведено 3 курса местной 
противогрибковой терапии. Лечение эффекта не 
дало.  

В ноябре 2010 г. пациентка обратилась в 
клинику КГМУ с теми же жалобами. При об-
следовании: соматически здорова, обменных 
заболеваний и профессиональных вредностей, а 
также вредных привычек не выявлено. При ос-
мотре ЛОР-органов отмечено искривление но-
совой перегородки влево 1 ст, БП (больше спра-
ва) покрыты плотной пленкой слущенного эпи-
дермиса. ШР АД – 3,5 м, АС – 4,5 м. Эпидермис 
относительно легко удален микроинструмента-
ми в виде «мешочка» справа (слева – в виде 
тонкой пленки только с БП). После удаления на 
БП и стенках костной части НСП отмечаются 
локальные участки мацерации и инъекции сосу-
дов. Целостность БП не нарушена, подвижность 
– хорошая. ШР восстановилась до нормы. Курс 
местного лечения с использованием глюкокор-
тикоидных мазей, масляных ушных капель ре-
зультата не дал. При следующем обращении 
произведена аудиограмма, которая выявила по-
ражение звукопроводящего аппарата, более вы-
раженное справа. После повторного удаления 
ткани из уха были направлены на патогистоло-
гическое исследование. Заключение: гиперкера-
тоз. Было проведено комплексное обследование 
пациентки: ОАК, ОАМ, сахар, АСТ, АЛТ, били-
рубин, мочевина (отклонений от нормы не вы-
явлено). Пациентка была консультирована дер-
матологом – кожных заболеваний не выявлено. 
По согласованию с дерматологом проведен курс 
местного лечения: ежедневные обработки БП и 
кожи НСП мазью, содержащей салициловую 
кислоту и бетаметазон в течение 12 дней. В ре-
зультате лечения достигнута ремиссия: в тече-
ние 3-х месяцев рецидива заболевания не отме-
чено. 

Интерес данного наблюдения состоит в 
исключительной редкости гиперкератоза БП. 
Причины возникновения такого локального ги-
перкератоза не ясны. Вероятно, кроме усиления 
процессов ороговения имеет место и нарушение 
механизмов естественного самоочищения НСП. 

 
© В.Вл. Богданов, А.Г. Балабанцев, Э.Н. Рамазанов, В.Вас. Богданов, 2011 
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В.В.  БОГДАНОВ,  А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, Л.Д. ШЕВЦОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ЭКЗОСТОЗЫ И ОСТЕОМЫ НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ 
 

Доброкачественные разрастания кости 
наружных слуховых проходов (НСП) – остеомы, 
– встречаются в практике отоларинголога доста-
точно часто. Увеличению количества пациентов 
с указанной патологией способствует популяри-
зация занятий плаванием и дайвингом, в резуль-
тате чего происходит охлаждение НСП и, веро-
ятно, стимуляция роста кости (возможно этот 
процесс в какой-то мере является своеобразной 
защитной реакцией уха на охлаждение надкост-
ницы вблизи слухового анализатора). В боль-
шинстве случаев у пациентов развивается про-
грессирующее сужение НСП в его костной час-
ти с мультицентрическими очагами роста кости 
(2-3 основных и 2-3 дополнительных). За этой 
клинической формой остеом стойко закрепилось 
название экзостозов НСП.  

У меньшей части пациентов точка ускорен-
ного роста кости носит локальный характер и но-
вообразование растет в просвет НСП кнаружи. 
Часто такая остеома имеет тонкую «ножку», кото-
рая четко прослеживается на компьютерной томо-
грамме. Четкой связи с попаданием холодной во-
ды в ухо не прослеживается. Мы считаем, что эти 
две клинические формы остеом НСП, хотя и яв-
ляются идентичными по доброкачественности 
разрастания кости, достаточно четко различаются 
по клинике. Поэтому, на наш взгляд,  целесооб-
разно в первом случае именовать заболевание ус-
тоявшимся термином экзостоз НСП, а во втором 
случае именовать заболевание остеомой НСП. 
Такая несложная терминологическая дифферен-
цировка позволит более четко формулировать ди-
агноз с отражением характера заболевания. 

 
© В.В.  Богданов,  А.Г. Балабанцев, Л.Д. Шевцова, 2011 
 
 
 
 
 

К.Г. БОГДАНОВ, И.К. ТАГУНОВА, О.П. ПОШАРНИКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ЛОР-ПРИЕМА  
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В КУРОРТНОЙ МЕСТНОСТИ 

 
С целью изучения особенностей детского 

ЛОР-приема в приморской местности нами был 
проведен мониторинг приема детского врача-
отоларинголога в Ильичевской детской поли-
клинике в течение 2007-2010 гг. Выбор места 
проведения исследования носил неслучайный 
характер, так как г. Ильичевск расположен в 
привлекательной местности, имеет протяжен-
ную береговую линию пляжей, развитую ку-
рортную инфраструктуру и является одним из 
наиболее динамично развивающихся в рекреа-
ционном плане городов Одесского региона. 
Кроме того, наличие единственной детской по-
ликлиники существенно упрощало статистиче-
скую обработку материалов и повышало досто-
верность их результатов.  

Анализ обращаемости в ЛОР-кабинет по 
заболеваемости был проведен дискретно, по 
месяцам года; одновременно с этим исследова-
лась структура заболеваемости по нозоформам в 
различные сезоны. Исследования показали, что 
в отличие от промышленных городов, где пик 
обращаемости к отоларингологу в поликлинике 
приходится на осенне-зимний сезон, особенно 

на время эпидемий ОРВИ или гриппа, в курорт-
ной приморской местности наибольшее число 
обращений приходится на летние месяцы, когда 
к постоянно проживающему в городе детскому 
контингенту добавляется, по меньшей мере, 
треть детей, приезжающих на отдых с родите-
лями или же в составе организованных детских 
коллективов. Так, например, среднее количество 
принятых пациентов в зимние месяцы составля-
ло 63,4±2,11 ребенка в день, а в летние месяцы 
эта цифра увеличивалась до 80,5±1,98 ребенка в 
день. Таким образом, налицо более чем 25% 
рост обращаемости к детскому отоларингологу 
в летние месяцы, что полностью коррелирует с 
цифрами относительного увеличения обслужи-
ваемого контингента в курортный сезон. 

Представляет также определенный инте-
рес анализ структуры обращаемости детского 
контингента по нозоформам. В летний период 
существенно возрастает частота острых синуси-
тов (в среднем на 34,6%) и наблюдается смеще-
ние в сторону этмоидитов у детей более ранней 
возрастной группы (3-5 лет), в то время как в 
зимний период наблюдается незначительное 
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превалирование процесса у детей более старшей 
группы (6-9 лет). Кроме того, в летний период 
значительно возрастает частота заболеваемости 
наружными отитами и экссудативным средним 
отитом по сравнению с зимним периодом: в 1,8 
и 1,7 раза соответственно. С другой стороны, 
летом почти вдвое падает заболеваемость ост-
рым гнойным средним отитом. 

Нами была разработана специальная ан-
кета-опросник для родителей, включающая в 
себя ряд вопросов, касающихся контроля за по-
ведением ребенка на пляже и в воде; прежде 
всего нас интересовал вопрос, насколько роди-
тели контролируют пребывание ребенка в море 
и насколько они готовы предпринять опреде-
ленные усилия для предотвращения повторного 
заболевания своего ребенка. Анализ анкет пока-
зал, что большинство родителей, будучи пра-
вильно соориентированными относительно тес-
ной связи неумеренных и неправильно органи-
зованных морских купаний с заболеваниями 
ЛОР-органов, правильно реагируют на полу-
ченную информацию и принимают советы врача 
к исполнению. С другой стороны, в ходе опроса 
выявился катастрофический дефицит знаний, 
как у родителей, так и у детей старшего возрас-
та, особенно прибывших из маловодных рай-
онов Украины и ближнего зарубежья, касатель-
но элементарных правил пребывания на пляже и 
в воде. Вот почему мы полагаем, что весьма 
важной составляющей частью работы детского 
отоларинголога амбулаторной сети в примор-
ских городах, особенно в летний период, явля-

ется проведение бесед с родителями о правилах 
поведения ребенка на пляжах и при купании. 
Особенное внимание врач должен акцентиро-
вать на недопустимости затягивания морской 
воды носом; способах предупреждения попада-
ния воды в уши, а также элиминации её оттуда; 
разумном ограничении пребывания ребенка на 
солнце или в холодной воде, а также на возмож-
ных последствиях инфицирования ЛОР-органов 
загрязненной водой или песком. 

 
Выводы: 
- посещаемость ЛОР-кабинета детской 

поликлиники в курортной местности выше не в 
осенне-зимний период, как это обычно отмеча-
ется в промышленных городах, а в летние меся-
цы, что связано с увеличением обращаемости за 
счет приезжих отдыхающих детей; 

- структура летнего приема в ЛОР-
кабинете детской поликлиники имеет свои осо-
бенности, связанные со значительным увеличе-
нием в этот период наружных отитов, экссуда-
тивных отитов, и, в меньшей степени, различ-
ных синуситов. В то же время обращаемость по 
поводу острых гнойных средних отитов в это 
время сокращается; 

- с целью сокращения детской заболевае-
мости в летний период, связанной с морскими 
купаниями, детский отоларинголог поликлини-
ческой службы должен проводить разъясни-
тельную работу с родителями, относительно 
некоторых правил поведения ребенка на пляже 
и непосредственно во время пребывания в воде.  

 
© К.Г. Богданов, И.К. Тагунова, О.П. Пошарникова, 2011 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЛОР-ОНКОЛОГИИ 
ВРАЧАМ-КУРСАНТАМ «СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ – ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 

 
В последние десятилетия во многих странах 

мира уделяется большое внимание научным и 
практическим вопросам онкологии. Это обуслов-
лено известными демографическими и экологиче-
скими сдвигами, которые существенно изменили 
структуру заболеваемости населения. Прогнозы 
специалистов свидетельствуют о том, что количе-
ство онкологических больных будет возрастать с 
каждым годом. Своевременная диагностика онко-
логических заболеваний  остаётся актуальной 
проблемой оториноларингологии (В.В. Виногра-

дов, А.Л. Клочихин, 2010; Н.Я. Горносталев, Э.В. 
Мордвинцева, 2010; А.Л. Чистяков и соавт., 2010; 
С.С. Зарубин и соавт., 2011).  

Л.А. Лучихин (2009) подчёркивал важ-
ность рассмотрения вопросов онкологической 
тематики в процессе преподавания оторинола-
рингологии в медицинских вузах. Это в полной 
мере относится и к подготовке врачей семейной 
медицины. 

Врачи семейной медицины наблюдают и 
лечат население всех возрастов, и у них должна 
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быть выработана особая онкологическая насто-
роженность.  

Во время практических занятий на кафед-
ре оториноларингологии мы приводим стати-
стику локализаций опухолевых поражений уха, 
глотки, гортани и носа и обращаем внимание 
курсантов на основные синдромы злокачествен-
ных заболеваний    ЛОР-органов. В процессе 
преподавания широко используем видеофиль-
мы, слайды и мультимедийные презентации. 
Практические навыки врачи осваивают непо-
средственно в перевязочной. Основной задачей 
считаем выработку онкологической насторо-
женности у врачей общей практики, овладение 
диагностическими и лечебными алгоритмами 
при онкологических заболеваниях. Поэтому 
всегда обращаем внимание врачей-курсантов на 
возможные жалобы пациентов, основные субъ-
ективные и объективные признаки заболевания. 
Особо акцентируем следующие моменты. 

Злокачественные новообразования около-
носовых пазух занимают второе место по частоте 
после новообразований гортани, и поражают, как 
правило,  пожилой и старческий контингент. Об-
ращаем внимание врачей-курсантов  на то, что в 
молодом и зрелом возрасте опухолевый процесс 
характеризуется большей степенью злокачествен-
ности, чем в пожилом и старческом. 

Наиболее неблагоприятными в отноше-
нии прогноза при существующих методах лече-
ния являются поражения уха. При этом лучевое 

и хирургическое лечение опухолей наружного 
уха даёт более обнадеживающие результаты, 
чем среднего и внутреннего.  

Также заостряем внимание на предопухо-
левых заболеваниях, к числу которых относятся 
папилломатоз гортани, хронические гипертро-
фические воспаления слизистой оболочки гор-
тани, пахидермии и лейкоплакии, инвертиро-
ванная папиллома полости носа. Все эти боль-
ные обязательно нуждаются в регулярном дис-
пансерном наблюдении.   

В конце занятий обращаем внимание вра-
чей на характерные особенности и степень то-
лерантности опухолей к хирургической травме, 
лучевому и химиотерапевтическому воздейст-
вию в зависимости от возраста. Так, больные 
пожилого и старческого возраста относительно 
благополучно переносят операционную травму, 
особенно при условии проведения целенаправ-
ленной предоперационной подготовки и адек-
ватной послеоперационной терапии. В то же 
время функциональные реконструктивно-
пластические операции достигают положитель-
ного результата чаще у лиц молодого и зрелого 
возраста. 

Считаем, что овладеть навыками работы с 
ЛОР-пациентами за пять дней занятий, выде-
ленных существующей программой подготовки 
семейных врачей, невозможно. Необходимо 
увеличить продолжительность обучения на ка-
федре как минимум до двух недель. 

 
© С.К. Боенко, В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, В.В. Кизим, П.В. Нечипоренко, И.А. Талалаенко, Д.С. Боенко,  
2011 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ ДАКРИОЦИСТИТЕ 
 

Эндоназальная эндоскопическая хирургия 
в последние годы заняла прочное место в лече-
нии хронических дакриоциститов (В.С. Козлов 
и соавт., 1998; В.Ю. Максимов и соавт., 1998; 
Г.З. Пискунов и соавт., 1998; В.В. Лонский и 
соавт., 1998; З.Т. Климов и соавт., 2000; С.К. 
Боенко и соавт., 2003). Преимущества данного 
доступа бессомненны: щадящий подход и кос-
метичность, функциональная направленность и 
высокая эффективность (В.Г. Белоглазов, 2002; 
С.К. Боенко и соавт., 2003). 

Целью нашей работы являлась дальнейшая 
разработка эндоскопической хирургической так-
тики при хроническом гнойном дакриоцистите. 

Материалы и методы 
В клиниках кафедры отоларингологии 

ФИПО Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького в 2002-2011 гг. 65 
больным по поводу хронического гнойного дак-
риоцистита была выполнена эндоназальная эн-
доскопическая дакриоцисториностомия. Муж-
чин было 20 (30,8%), женщин – 45 (69,2%). Воз-
раст больных колебался от 14 до 70 лет.  

В предоперационном периоде пациентам 
выполняли контрастную дакриоцистографию, 
компьютерную томографию слёзного мешка, 
спиралевидную компьютерную томографию с 
контрастированием и 3-D реконструкцией.  
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Операции проводили под нейролептанал-
гезией с управляемой гипотонией или эндотра-
хеальным наркозом. При наличии изменений со 
стороны внутриносовых структур выполняли их 
коррекцию. После анемизации и анестезии по 
традиционной методике среднюю носовую ра-
ковину медиализировали и в месте проекции 
слёзного мешка удаляли лоскут слизистой обо-
лочки, формировали костное окно, контролируя 
при этом нужное направление при помощи диа-
фаноскопии. После обнажения слёзного мешка 
проводили его идентификацию и при помощи 
зонда Боумена, введенного через нижнюю слёз-
ную точку. Затем мешок рассекали до его дна, 
чтобы не образовывался порог (карман) на пути 
оттока слезы, удаляли медиальную стенку слёз-
ного мешка до нижней его части и промывали 
слёзные пути метиленовым синим (патент Укра-
їни на корисну модель № 53616 від 11.10.2010 
р.). Операцию оканчивали тампонадой среднего 
носового хода.  

Послеоперационная поддержка больных 
включала антибиотики (защищённые пеницил-
лины), деконгестанты, пробиотики. Ежедневно 
проводили тщательный туалет полости носа, 
солевые души, промывание слёзных путей рас-
творами антисептиков, эндориноскопический 
контроль. 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Рецидив заболевания имел место у 2 (3,1 
%) больных из-за развития избыточных грану-
ляций в области риностомы. Этим пациентам 
ранее длительное время лечили хронический 
дакриоцистит при помощи бужирования слёзо-
отводящих путей и промывания их растворами 
антисептиков и антибиотиков. Этим больным 
мы проводили ревизию области риностомы и 
длительно до выздоровления промывали слёз-
ные пути (по данным различных авторов, реци-
дивы после эндоназальной эндоскопической 
дакриоцисториностомии возникают в 4-14 % 
случаев). 

Выводы. При выявлении хронического 
гнойного дакриоцистита не следует пациентов 
лечить консервативно при помощи бужирования 
и промывания слёзоотводящих путей раствора-
ми антисептиков и антибиотиков во избежание 
излишней травматизации слёзных точек, ка-
нальцев и мешка. Такие манипуляции в после-
дующем усложняют выполнение эндоназальной 
эндоскопической дакриоцисториностомии, а в 
послеоперационном периоде повышают риск 
рецидива заболевания. Разработанная нами хи-
рургическая тактика при эндоназальном эндо-
скопическом лечении хронического дакриоци-
стита снижает частоту рецидивов до 3,1%. 
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Н.Э. БОЙКОВА, К.А. КИРИЛЛОВА, А.Ю. ДЕРГАЧЕВ (МОСКВА, РОССИЯ) 

РУБЦЕВАНИЕ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 
Соединительная ткань занимает особое 

место в организме. Она составляет более 50% 
массы тела, является составной ча-
стью всех органов и тканей, формируя вместе с 
кровью внутреннюю среду, через которую все 
структурные элементы получают питательные 
вещества и отдают продукты метаболиз-
ма. Выполняя многообразные и сложные функ-
ции в организме, направленные на поддержание 
гомеостаза, соединительная ткань принимает 
активное участие в развитии патологических 
процессов. Регенерация соединительной ткани 
является мощной защитной реакцией организ-
ма, направленной на восстановление повреж-
денной травмами, ожогами, инфекцией соеди-
нительной ткани. 

Воспаление, вызванное различными фак-
торами, в том числе и инфекцией, протекаю-

щее на фоне нарушения регуляторных функ-
ций макрофагов, является самой распростра-
ненной причиной гиперплазии соединительной 
ткани. При гиперактивности фагоцитирующих 
клеток в избытке продуцируются свободные 
радикалы и провоспалительные цитокины, по-
вреждающие клетки и ткани. Одна из важных 
функций соединительной ткани –
 изолирование (ограничение) в организме ин-
фекционных и др. повреждающих факторов.  

В зависимости от стации рубца должны 
быть разные цели в лечении. В стадии интен-
сивного роста: снижение пролиферативной ак-
тивности фибробластов; снижение биосинтети-
ческой активности фибробластов; разрушение 
внеклеточного матрикса; снижение кровоснаб-
жения, запустевание капилляров; устранение 
стимулирующих факторов (следует избегать 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2011 19 

применения препаратов и методов, обладающих 
«раздражающим» действием (усиливающим 
кровообращение и повышающим метаболизм)).  

На сегодняшний день не существует еди-
ного мнения о развитии рубцовой ткани и, сле-
довательно единой схемы лечения: известно 
более 30 лекарственных и косметических 
средств, в аннотациях которых указана «проти-
ворубцовая активность»; существует множество 
методик лечения рубцов (медикаментозных, 
физиотерапевтических), имеющих относительно 
невысокую эффективность. Назначение препа-
ратов осуществляется «шаблонно» без учета 
типа и стадии развития рубца, одновременно 
назначаются несколько препаратов без учета 
особенностей их механизма. Несмотря на оби-
лие средств и методов терапии рубцов, состоя-
ние проблема далека от своего решения, а эф-
фективность «противорубцовой терапии» во 
многих случаях оставляет желать лучшего.  

При выполнении реконструктивных вме-
шательств на ЛОР-органах приходится учиты-
вать состояние как кожи, так и слизистых обо-
лочек, и если кожные рубцы в основном прино-
сят косметический дискомфорт, то рубцевание 
слизистых – это серьезная проблема, которую 
приходится решать хирургу при выполнении 
вмешательств на дыхательных путях (ларингот-
рахеопластика), риносептопластике (синехии 
полости носа), аурикулопластике (стенрозиро-
вание наружного слухового прохода).  

Важность выбора места забора донорско-
го лоскута при выполнении аурикулопластики 
определяет прогноз приживления лоскута и 
формирования полноценной ушной раковины, а 
также наружного слухового прохода. Для опре-
деления уровня микроциркуляции крови в око-
лоушной области нами была использована ла-
зерная допплеровская флоуметрия, которая дос-
товерно свидетельствовала при патологических 
показателях о высокой вероятности формирова-
ния патологического рубца в послеоперацион-
ной области со сморщиванием кожного лоскута 
и стенозированием слухового прохода. Исполь-
зование данной методики в предоперационном 
периоде и динамический мониторинг состояния 
микроциркуляции в послеоперационном перио-
де позволил выбрать оптимальное место для 
забора лоскута и своевременно корректировать 
терапию в послеоперационном периоде. 

Выбор препарата, способного эффективно 
бороться с наружными рубцами, пал на препа-
раты силикона (Келокот). Механизмы реализа-
ция лечебного действия препаратов силикона 
заключаются в электростатическом заряде по-
крытия и гидратации эпидермиса. Силикон на 
клеточном уровне оказывает увлажнение рубца 

и компрессию, что показано во все стадии раз-
вития рубцовой ткани. Гель надежно связывает-
ся с эпидермисом и образует барьер против хи-
мических, физических и бактериальных воздей-
ствий, обеспечивает поддержание нормального 
уровня влажности кожи. Микросреда, образо-
ванная пленкой геля, нормализует процессы 
синтеза коллагена и не позволяет рубцу разрас-
таться, а также улучшает вид самого рубца.  

Kelo-cote® имеет множество преиму-
ществ по сравнению с традиционными силико-
новыми повязками. Это единственный продукт, 
который связывается с эпидермисом и обеспе-
чивает 24-часовую терапию и защиту. В то вре-
мя как силиконовые повязки могут вызывать 
мацерацию кожи, инфицирование и раздраже-
ние кожи. Kelo-cote® подходит для использова-
ния на любых участках кожи, безопасен и хо-
рошо переносится даже детьми и пациентами с 
чувствительной кожей. За период с ноября 2010 
года по август 2011, мы рекомендовали исполь-
зовать Kelo-Cote у больных с посттравматиче-
скими и послеоперационными рубцами. Назна-
чали Kelo-Cote в разные стадии рубцового рос-
та, в сроки с первого месяца после эпителизации 
и после года. Возраст больных колебался от 2 
лет до 61 года. Длительность использования и 
наблюдения варьировала от 2 до 6 месяцев. 
Площадь применения от 5 до 20 квадратных 
сантиметров. Во всех наших наблюдениях не 
было отмечено отрицательных реакций на Kelo-
Cote, вызывающих зуд, аллергию или провоци-
рующих рост рубцовой ткани. 

Изучая эффективность препаратов, воз-
действующих на рубцы слизистых, оптималь-
ным по данным наших исследований представ-
ляется использование комбинированного препа-
рата Лонгидаза, содержащего гиалуронидазу и 
полиоксидоний. Препарат использовался как в 
дооперационном периоде при подготовке к ре-
конструктивному вмешательству (использова-
ние препарата в суппозиториях), так и интра- и 
послеоперационно (инъекции препарата в об-
ласть удаленного рубца). Полученные результа-
ты, свидетельствующие о клинической эффек-
тивности Лонгидазы, нашли подтверждение при 
анализе дыхательной, голосовой и разделитель-
ной функций у пациентов с хроническими сте-
нозами и параличами гортани, которым были 
выполнены реконструктивные хирургические 
вмешательства. За период наблюдения (12–18 
мес) у больных, которым проводился расширен-
ный комплекс реабилитационных мероприятий, 
деканюлированы были 86%, при проведении 
лечения по общепринятой схеме 77%. Данный 
препарат с учетом его характеристик, у пациен-
тов с хроническими рубцовыми стенозами гор-
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тани и трахеи в сочетании с хронической об-
структивной болезнью легких показал замедле-
ние иммунологических процессов в связи с ак-
тивацией клеток воспалительного ряда: в пер-
вую очередь, нейтрофилов и других гранулоци-
тов, в большей степени, чем при ХОБЛ или ХБ 
без трахеостомы (сравнительная оценка показа-
телей гуморального и клеточного иммунитета в 
послеоперационном периоде у больных при 
проведении базисной терапии (контрольная 
группа) и при включении курса терапии имму-
номодулятором с ферментативной активностью 
(основная группа), что позволило значительно 

снизить частоту проявления послеоперацион-
ных осложнений (40%, n=32) и достигнуть дол-
госрочной ремиссии сроком до 4-5 месяцев.  

Таким образом, использование комплекс-
ного и индивидуального подхода к заживлению 
ран у больных на этапах лечения позволяет по-
высить эффективность лечения данной катего-
рии пациентов, а использование современного 
арсенала препаратов позволяет индивидуализи-
ровать подход к планированию схемы лечения и 
реабилитации пациентов, нуждающихся в пла-
стических и реконструктивных вмешательствах 
на ЛОР-органах.  
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А.А. БОНДАРЕНКО, Д.С. ДЕДКОВ, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, И.В. ФУРСОВ, М.М. КОБИЦКИЙ,  
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПОЛИПОЗНО-ГНОЙНЫЙ ГЕМИСИНУСИТ, ОСЛОЖНЕННЫЙ 
МНОГОКАМЕРНЫМ АБСЦЕССОМ ЛЕВОЙ ЛОБНОЙ ДОЛИ 

 
Больная К., 26 лет, поступила в отделение 

оториноларингологии КРУ «КБ им. Н.А. Се-
машко» 02.11.2011 г. с левосторонним гемиси-
нуситом, смещенной носовой перегородкой. 
Считает себя больной в течение 1,5 лет (голов-
ная боль, почти постоянный насморк). 14 дней 
тому назад перенесла ОРВИ. С 1.04.2011 г. поя-
вилось двоение в глазах при взгляде влево и 
вниз. Тошноты, рвоты не было. Указаний на 
травмы головы не было. Амбулаторное лечение 
облегчения не принесло. При стандартном об-
следовании, кроме левостороннего гнойного 
хронического гемисинусита, И.Н.П. и двоения в 
глазах другой патологии не отмечено. Обращало 
внимание несколько эйфоричное состояние 
больной. На Ro-грамме ППН (фасная укладка) 
понижение прозрачности левых ППН. При 
двухкратных пункциях левой гайморовой пазу-
хи – мутные промывные воды. Невропатологом 
назначено МРТ головного мозга от 05.04.2011 г. 
– в левой лобной доле определяется объемное 
образование с толстой капсулой неправильной 
формы 40х59х32 мм. Толщина капсулы 4-6 мм. 
Не исключается многокамерность образования. 
Дислокация срединных структур вправо на 15 
мм. Выражен отек головного мозга в зоне лока-
лизации объемного образования. В области по-
люса лобной доли образование непосредственно 
подходит к ТМО. Отмечается затемнение всех 
левых ППН. Диагноз: риногенный контактный 
многокамерный абсцесс левой лобной доли, 

дислокационный синдром. Левосторонний хро-
нический гемисинусит, ИНП. 

Экстренно переведена в нейрохирургическое 
отделение КРУ «КБ им. Н.А. Семашко», где 
05.04.2011 г. экстренно произведена операция: 
краниоэктомия в левой лобной области. Удаление 
контактного риногенного многокамерного абсцесса 
левой лобной доли с капсулой. Приточно-отточное 
дренирование (I этап операции). Во время операции 
по ходу и после выделения капсулы, пункции абс-
цесса (аспирировано 35 мл серо-желтого-зеленого 
сливкообразного зловонного гноя) появилась вялая 
пульсация мозга. На задней стенке левой лобной 
пазухи визуально и пальпаторно определяется узу-
рация костной ткани, дефект ТМО овальной формы 
размером 5х3 мм. После завершения I этапа опера-
ции произведен II этап: стандартная расширенная 
левосторонняя гемисинусотомия. Все левые ППН 
выполнены полипами с гноем. Все патологически 
измененное удалено. В ходе производства левосто-
ронней гайморотомии обнаружено наличие не-
скольких камер. Лятерально обнаружена глубокая 
бухта в гайморовой пазухе до 15-16 мм, из которой 
удалены полипы разного размера с гноем. В ходе 
ревизии задней стенки левой лобной пазухи обна-
ружен участок кости 1,5х3 мм черно-зеленого цвета 
на задней стенке. Произведен незначительный кю-
ретаж. Учитывая, что во время I этапа операции 
нейрохирургами после удаления абсцесса левой 
лобной доли со стороны полости черепа уложена 
ТМО на заднюю стенку левой лобной пазухи, 
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дальнейшее широкое обнажение передней череп-
ной ямки не произведено. Послеоперационное ле-
чение проводилось стандартно с участием нейро-
хирургов, отоларингологов, невропатологов. Оно 
оказалось эффективным, что позволило выписать 
больную 04.05.2011 г. на амбулаторное лечение у 
невропатолога, отоларинголога по месту жительст-
ва. 

Наше наблюдение указывает на длитель-
ное стертое клиническое течение многокамер-

ного абсцесса левой лобной доли на фоне лево-
стороннего полипозно-гнойного хронического 
синусита. Лишь появление двоения в глазах и 
произведенное МРТ головного мозга позволили 
выявить внутричерепное риногенное осложне-
ние. Это подтверждено находками во время I и 
II этапов операции. Этапность (I – нейрохирур-
гический, II – отоларингологический) операции 
позволила избежать осложнений во время опе-
рации и в послеоперационном периоде. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ УХА 

 
Головокружение – это не болезнь, а сим-

птом. Может проявляться как субъективное 
ощущение в неустойчивости или шаткости, дез-
ориентации в окружающем пространстве. Этот 
симптом наблюдается при различных заболева-
ниях и варьирует от небольшой неустойчивости 
до мучительного приступа. Головокружение 
может наступить в результате заболеваний уха, 
шеи, мышц и суставов, глаз, нервной системы, 
либо при их сочетании. При наличии голово-
кружения необходимо определить его причины. 
Оно наблюдается при патологических процес-
сах, влияющих на внутреннее ухо, вестибуляр-
ный нерв и мозговые центры. Приступообраз-
ность головокружения требует точной поста-
новки диагноза. Полный стандартный комплекс 
обследования должен включать детальное ис-
следование слуха, вестибулярного аппарата, 
рентгенографию черепа, КТГ, МРТ, исследова-
ние крови, обменных процессов, аллергологиче-
ский и неврологический статус. 

Под нашим наблюдением находилось 218 
больных, у которых головокружение наблюда-
лось на фоне заболевания наружного, среднего 
и внутреннего уха. Сюда вошли 36 больных с 
наружными отитами (локальными и диффузны-
ми). Группу хронических отитов (мезо- и эпи-
тимпаниты) составили 187 больных. У 24 боль-
ных с эпитимпанитами с холестеатомой отмеча-
лась клиника различных форм лабиринтита за 
счет кариеса кости, наличие фистулы. У этой 
группы больных наблюдалось резковыраженное 

головокружение в течение 2-х недель. Затем 
интенсивность головокружения стихала (веро-
ятно, за счет гибели периферических отделов 
вестибулярного и слухового анализатора). Из-
менение слуха, вплоть до полной его потери, 
подтверждалось в послеоперационном периоде 
аудиологическим исследованием. Все эти боль-
ные были прооперированы: радикальная опера-
ция с ревизией фистулы. У 2-х больных этой 
группы диагносцирован гнойный отогенный 
менингит (лабиринтный путь инфекции). Им 
произведена расширенная радикальная опера-
ция с обнажением ТМО средней и задней че-
репной ямки. Слух у 13 больных этой группы 
полностью исчез за счет диффузной формы 
гнойного лабиринтита. У остальных - наличие 
частичной сохранности звуковосприятия и зву-
копроведения. В послеоперационный период 
проводилась реабилитация наряду с продолже-
нием стандартного комплексного лечения таких 
больных. При показаниях и при сохранности 
головокружения нами использовано их слухо-
протезирование следующими слуховыми аппа-
ратами: У-1, У-2М4, У-2М1, У-3, К-10С, К-1К, 
импортные цифровые С/А. Нами отмечено, что 
у этой группы больных на фоне использования 
индивидуально подобранных слуховых аппара-
тов почти полностью исчезает головокружение. 

Значительную группу составляют боль-
ные болезнью Меньера. Это 49 больных. Муж-
чин – 19, женщин – 30 в возрасте от 17 до 68 
лет. Для уточнения диагноза проводилось ком-
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плексное стандартное обследование этих боль-
ных с обязательной консультацией отоневроло-
га. Дифференциальная диагностика проводилась 
между болезнью Меньера, арахноидитом, нев-
риномой VIII пары ЧМН. Обязательно ком-
плексное обследование включало ЧМТ, МРТ 
(при показаниях), УЗ-аудиометрия. 

Наши наблюдения свидетельствуют о 
том, что разработанные стандарты комплексно-

го лечения больных с головокружением, связан-
ным с патологией уха, обязательно должны 
включать следующие препараты: вестибо и бе-
тасерк. В реабилитационный период у ряда 
больных необходимо применять индивидуально 
подобранные слуховые аппараты, т.к. они спо-
собствуют купированию головокружений. 
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Опухоли височной кости встречаются в 
практике отоларингологов в 1-0,5% от всех уш-
ных больных (Бецольд, Кессель, Штейн и др.). 
Обычно это костные доброкачественные ново-
образования: остеомы, экзостозы, экзофиты, 
гиперстозы, идиопатическая гиперплазия ви-
сочной кости различного характера, остеобла-
стокластома и др. 

Реже встречаются остеомы. В литературе 
накоплены казуистические описания остеом 
сосцевидного отростка (Б.Л.Французов, 1949; 
Л.П. Лазаревич, 1952 и др.). Дискуссионным 
остается вопрос об этиологии, патогенезе ос-
теом (травмы, воспаления, нарушение нервной 
трофики тканей, и дальнейшее их развитие из 
экзостозов Н.С.П. и др.). Остеома височной кос-
ти может быть расположена позади ушной ра-
ковины на наружной пластинке или чешуе сос-
цевидного отростка. Она резко отграничена, 
покрыта истонченной кожей, однородна, округ-
лая, безболезненная, плотная при пальпации. 
Сидит на тонком или широком основании. Пре-
делы и место ее отхождения трудно отграни-
чить, т.к. остеома может исходить из различных 
участков височной кости: из кортикального слоя 
площадки сосцевидного отростка, из барабан-
ной полости, антрума, клеток сосцевидного от-
ростка (Н.В.Мишенькин, 1976), из внутренней 
костной пластинки над сигмовидным синусом и 
средней черепной ямки (В.Г.Виноградов, 1976). 
В.С.Олесов (1954г.) описал парную двусторон-
нюю остеому сосцевидных отростков. Размеры 
м.б. от грецкого ореха до куриного яйца и более. 
Есть описание спонгиозной и «мертвой» остео-

мы (В.И.Агеева, 1968). Остеому отличает де-
маркационная линия. При обширном росте ос-
теомы могут развиться функциональные и внут-
ричерепные осложнения: диэнцефальный син-
дром, тошнота, рвота, судороги, гидроцефалия и 
т.д. 

Экзостозы бывают обычно на ножке. Ги-
перстозы – равномерное разлитое утолщение 
костной ткани Н.С.П. Нередко сочетаются экзо-
стоз с гиперстозом. Первичной их локализацией 
является костная часть Н.С.П., из компактного 
слоя задней, реже нижней его стенок. Они бы-
вают врожденные и приобретенные. Экзофит-
ные растут в просвет Н.С.П. и их быстро выяв-
ляют. Эндофитные растут в толщу сосцевидного 
отростка медленно десятки лет. Многие такие 
опухоли остаются незамеченными до конца 
жизни их носителей. Морфологически напоми-
нают остеомы. Клинические проявления зависят 
от локализации, формы и не всегда связаны с 
размером. Бывает незначительное снижение 
слуха, болевые ощущения внутри слухового 
прохода, иногда бывает головная боль, плохой 
сон, ушной шум, редко сильные тригеминаль-
ные боли. Часто присоединяется наружный 
отит. 

Эти больные д.б. общеклинически обсле-
дованы по стандартам с обязательной КТГ кос-
тей черепа. Их лечение д.б. только хирургиче-
ским (экзо- или эндоаурально). Объем операции 
строго индивидуален. Практика показывает, что 
больные чаще наблюдаются амбулаторно и да-
ют согласие на операцию при нарастании функ-
циональных нарушений. 
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Мы наблюдали 71 больного. Мужчин – 
53, женщин – 18 в возрасте от 17 до 69 лет с эк-
зостозами, экзофитами, гиперстозами, остеома-
ми. Хирургическое лечение получили 43 чело-
века. Рецидивов не наблюдалось, кроме 3 боль-
ных с эндофитным ростом. С остеобластокла-
стомой наблюдалось 2 больных (безболезненная 
припухлость в виде отдельного узла в камени-

стой плоскости позади ушной раковины без ре-
активных процессов).  

Своевременную диагностику костных 
опухолей височной кости, наблюдение в дина-
мике, оказание оперативной помощи можно 
считать как профилактику функциональных и 
внутричерепных осложнений. 
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ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ 
 

Акустична невринома на ранніх стадіях 
свого розвитку ( 1 та ІІ стадії) характеризується 
поступовим та одностороннім зниженням слуху 
і порушенням рівноваги. Саме порушення рів-
новаги на початкових стадіях розвитку цього 
захворювання є одним із принципових симпто-
мів, на які хворі звертають увагу, що зумовлює 
їх звертатись до спеціалістів.  

Дані літератури та клінічний досвід відді-
лу мікрохірургії вуха та ото нейрохірургії ДУ « 
Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С.Коломійченка» свідчить про те, що транс-
лабіринтний доступ є найбільш адекватним дос-
тупом для видалення пухлин любих розмірів у 
скроневій кістки та мосто-мозочковому куті . 

Нами проаналізовано у 47 хворих дані ве-
стибулометричних обстежень до та у динаміці 
від 1-го до 24 місяців післяопераційного періо-
ду, яким була видалена транслабіринтним дос-
тупом акустична невринома II-ІІІ стадії ( за кла-
сифікацією М.Роrtmann′a розміром від 1,0 до 3,0 
см, що розміщалася у внутрішньому слуховому 
проході й частково у боковій цистерні головно-
го мозку). 

Серед них у віці до 30 років було 4 особи, 
від 31 до 40 років - 6 пацієнтів, від 41 до 50 - 22 
особи, а решта 15 осіб – старші 50 років. Із них 
жіночої статі була 24 особи, а чоловічої статі – 
23 особи. 

Вестибулометричні обстеження проводи-
ли за схемою В.Г.Базарова (1988), яке включало 
реєстрацію статико- кінетичної стійкості за до-
помогою кефалографії, пищучого та крокуючо-
го тестів Фукуда. Електроністагмографію (ЕНГ) 
спонтанного, позиційного та експериментально-

го ністагмів при калоричній та обертовій стиму-
ляціях проводили на електроенцефалографі « 
Bioscript BST -112» фірми RET (Німеччина). 

До оперативного втручання у всіх пацієн-
тів виявлені різного ступеня порушення функції 
рівноваги, що проявлялись відхиленням від но-
рми показників кефалографії ( статичної рівно-
ваги) та показників тестів Фукуда (кінетичної 
рівноваги).  

На ЕНГ реєструвався спонтанний ністагм 
іритації у 12 осіб з ураженого пухлиною боку, 
серед яких у 8 - він був горизонтальний дрібно-
розмашистий, , а у решти 4 – горизонтальний 
середньорозмашистий  

При функціональних навантаженнях на 
ЕНГ у цих 12 осіб виявлена асиметрія експери-
ментального ністагму- гіперрефлексія ністагма з 
боку пухлини як при калоричній , так і при обе-
ртовій пробах, а з протилежної – норморефлек-
сія.  

У решти 35 пацієнтів порушення функції 
рівноваги були зафіксовані тільки при прове-
денні статико- кінетичних тестів. Хворі скарг на 
розлади рівноваги не пред’являли. Із них у 19 
осіб зафіксований спонтанний горизонтальний 
ністагм різної інтенсивності у протилежний від 
пухлини бік. У 16 пацієнтів спонтанного ністаг-
му не виявлено.  

У цих 35 обстежених при калоричній та 
обертовій стимуляціях на ЕНГ виявлена асимет-
рія експериментального ністагму, яка проявля-
лась гіпорефлексією ністагму з ураженого боку, 
а з протилежного - незначною гіперрефлексією 
у 8 осіб, а у решти 27 пацієнтів -
норморефлексією. 
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Анамнестичні дані та наші клінічні спо-
стереження показали , що при повільному роз-
витку акустичної невриноми, завдяки здатності 
до компенсації функцій як самого вестибуляр-
ного аналізатора, так і інших аналізаторів ( зо-
рового, м’язово - суглобового відчуття) можуть 
бути відсутніми розлади функції рівноваги 
суб’єктивно або проявлятись легкими ії пору-
шеннями.  

Тому при однобічних або асиметричних 
проявах вестибулярних порушень необхідне 
повне вестибулометричне обстеження. Най-
більш інформативною у виявленні початкових 
ознак вестибулярної дисфункції є калорична 
стимуляція, яка дає частіше всього стійку одно-
бічну або асиметричну гіпорефлексію експери-
ментального ністагму без сенсорних та вестибу-
ло-вегетативних реакцій, що дозволяє оцінюва-
ти вестибулярну дисфункцію за провідниковим 
ретролабіринтним типом. 

У всіх 47 осіб через 3-4 тижні після опе-
ративного втручання при вестибулометрії вияв-
лені достовірно значне погіршення функції рів-
новаги при виконанні статичних та кінетичних 
тестів. 

У спостережуваних хворих на ЕНГ вияв-
лений горизонтальний середньорозмашистий 
спонтанний ністагм деструкції у протилежний 
бік, а також зафіксована повна арефлексія екс-
периментального ністагму з боку видаленої пу-
хлини, що вказує на змішаний характер вести-
булярної дисфункції. 

У віддаленому післяопераційному періоді 
( впродовж 6 -24 місяців ) при застосуванні ме-
дикаментозної терапії та лікувальної фізкульту-
ри поступово явища вестибулярної дисфункціі у 
тій чи іншій мірі зменшувалися у всіх спостере-
жуваних осіб.  

Зокрема, на ЕНГ зменшився за інтенсив-
ністю спонтанний ністагм, а потім зовсім зник. 

А також на ЕНГ зменшилась асиметрія параме-
трів експериментального ністагму при калорич-
ній та обертовій стимуляціях , як за рахунок по-
яви ністагмоїдних короткочасних реакцій з боку 
травмованного лабіринта, так і за рахунок зме-
ншення параметрів експериментальної реакції з 
протилежного оперативному втручанні боку 
внаслідок компенсації корково- підкоркових 
рефлексів вестибулярної системи у цілому. 

Ці складні явища, очевидно, можна пояс-
нити розвитком компенсаторних мезанізмів рет-
ролабиринтного взаємозв’язку як за допомогою 
вестибуло-сенсорних, так й вестибуло-
вегетативних, а особливо вестибуло-соматичних 
рефлексів.  

Так, наприклад, показники статики-
кінетичної рівноваги достовірно змінились в бік 
нормалізації у 4 осіб до 30 років впродовж 6 
місяців, у 6 пацієнтів до 40 років – від 7- 9 міся-
ців, у 22 осіб від 41 до 50 років впродовж 12 мі-
сяців а у 11 хворих старше 50 років- 12- 15 мі-
сяців. У 4 осіб у віці понад 60 років часткова 
компенсація втрачених вестибулярних рефлек-
сів тривала впродовж 16-24 місяців.  

Слід відзначити, що компенсаторні меха-
нізми вестибулярних розладів залежать не тіль-
ки від розмірів патологічного процесу й викли-
каних деструктивних змін, а й від активності 
корегуючих заходів, від віку. 

Статевих відмінностей у динаміці післяо-
пераційного періоду при розвитку компенсатор-
них реакцій вестибулярної дисфункції не вияв-
лено.  

Виявлення спонтанних і експерименталь-
них вестибулярних порушень є важливим моме-
нтом оцінки функціональних розладів до опера-
ції та у динаміці після хірургічного лікування 
для прийняття своєчасних лікувально- корегую-
чих заходів та вирішення ряду медико-
експертних питань. 

 
© О.М. Борисенко, Н.С. Міщанчук, А.Ю. Мініна, 2011 
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ЭКЗОСТОЗЫ ВНУТРЕННЕГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА КАК ПРИЧИНА 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ 

 
Экзостозы слухового прохода вместе с 

остеомой являются доброкачественными ново-
образованиями костной ткани, которые зачас-
тую путают между собой. Гистологические от-
личия этих образований впервые были описаны 

Graham в 1979 году. Несмотря на то, что экзо-
стозы и остеомы довольно часто встречаются в 
наружном слуховом проходе (НСП), во внут-
реннем слуховом проходе (ВСП) эти образова-
ния обнаруживаются крайне редко. В медицин-
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ской литературе имеются описания 4 случаев 
экзостозов ВСП, 15 наблюдений односторонних 
остеом ВСП и 2 наблюдения двусторонних ос-
теом ВСП (одно из этих наблюдений представ-
лено как случайная радиологическая находка у 
пациента с черепно-мозговой травмой). В этой 
работе мы представляем случай двухсторонних 
экзостозов ВСП, приводим клиническую и рент-
генологическую картину, а также обсуждаем 
возможные варианты лечения.  

 Больная Ф., 24 лет обратилась с жало-
бами на двухстороннее прогрессирующее сни-
жение слуха на оба уха, которое происходило в 
течение последних 10 лет. Больная пользуется 
слуховыми аппаратами, однако в последние 2-3 
года отмечает ухудшение восприятия и разбор-
чивости речи. На аудиограмме отмечается по-
вышение порогов звуковосприятия на правом 
ухе на 70 дБ, на левом ухе на 65 дБ, с обрывом 
аудиометрической кривой на частоте 3 кГц с 
обеих сторон. 50 % разборчивость речи дости-
галась на уровне 105 дБ справа и 80 дБ слева. 
100 % разборчивость речи не достигалась. Ото-
акустическая эмиссия регистрировалась с обеих 
сторон. При регистрации КСВП отмечено уве-
личение межпиковых интервалов I-III до 2,73 мс 
и I-V до 6,72 мс и латентности волн слева. На 
правом ухе зарегистрировать волну КСВП не 
удалось. На КТ височных костей с высоким раз-
решением в области медиального края ВСП вы-
явлены экзостозы, перекрывающие просвет 
ВСП. Больной было предложено хирургическое 
лечение, от которого она отказалась. 

Экзостозы являются довольно редкой па-
тологией височной кости, однако, если они обра-
зуются в слуховом проходе, это может приводить 
к серьезным расстройствам. Причина образования 
экзостозов во ВСП до конца еще неизвестна. Эк-
зостозы во ВСП без генерализованного поражения 
всей височной кости встречаются крайне редко и в 
литературе имеется всего лишь несколько ссылок 
на указание возможной причины этого заболева-
ния. Предполагается, что причиной образования 
экзостозов могут быть травма, раздражение, гор-
моны, воспаление и инфекция.  

 Обычно экзостозы растут медленно, и 
длительное время могут не увеличиваться в 
размерах. Учитывая темпы роста экзостозов 
можно предположить, что имеется большое ко-
личество пациентов с этими образованиями, 
которые пока еще себя никак не проявляют. Об-
наруживаются эти образования, как правило, 
когда появляются нарушения слуха и вестибу-
лярной функции при сдавлении сосудов и нер-
вов во ВСП. Ушной шум не так часто встречает-
ся при этих образованиях, а нарушение функции 
лицевого нерва бывает крайне редко. 

 На практике, как показывает опыт, 
большинство случаев экзостозов ВСП не явля-
ются показанием к хирургическому вмешатель-
ству. Более того, они представляют значитель-
ные трудности для проведения биопсии. При 
отсутствии гистологического исследования тка-
ни дифференциальный диагноз строится на ос-
новании радиологической картины образования 
во ВСП. Многие авторы считают, что провести 
грань между экзостозом и остеомой можно 
только на основании гистологического исследо-
вания. Вместе с тем, ясная картина этих кост-
ных образований, которые четко вырисовыва-
ются при радиологическом исследовании, по-
зволят произвести это разделение. Рентгеноло-
гически экзостозы представляют собой образо-
вание с гладкими краями и широким основани-
ем, которое выступает в просвет ВСП. Чаще 
экзостозы бывают множественными и двусто-
ронними. Остеома же чаще является единствен-
ным образованием, которое имеет ножку и рас-
полагается в просвете ВСП. Остеома в отличие 
от экзостозов может содержать, хорошо види-
мый рентгенологически, костный мозг, который 
является эквивалентом фиброваскулярных ка-
налов, обнаруживаемый при гистологическом 
исследовании.  

 Очень важно исследовать всю височную 
кость, чтобы исключить генерализованную па-
тологию костной ткани, при которой может на-
блюдаться сужение ВСП. Сужение ВСП может 
наблюдаться при различных патологических 
процессах, таких, например, как: 1) образование 
костных наростов во ВСП, таких как остеомы и 
экзостозы; 2) генерализованное разрастание ви-
сочной кости, приводящее к концентрическому 
стенозу ВСП, который встречается при фиброз-
ной дисплазии, болезни Паджета, болезни Ка-
мурати-Энгельманна (прогрессирующая диафи-
зарная дисплазия), остеопетрозе, и 3) врожден-
ные аномалии, которые обычно сопровождают-
ся аплазией VIII черепного нерва. В то же вре-
мя, менингиома в области ВСП может приво-
дить к гиперостозу, утолщению кости и суже-
нию просвета ВСП. Хондробластома камени-
стой части височной кости, также может приво-
дить к склеротическому утолщению кости. 

 Выбор метода лечения экзостозов ВСП 
зависит в первую очередь от выраженности 
клинической картины заболевания, связанной с 
компрессией нервов. Наблюдение рекомендует-
ся в тех случаях, когда отсутствуют симптомы 
болезни. Пациенты с умеренно выраженными 
субъективными и/или объективными симпто-
мами также могут находиться под наблюдением 
с регулярными периодическими обследования-
ми, которые включают проведение аудиометрии 
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и КТ височных костей. Паценты, у которых 
имеется выраженная симптоматика в виде про-
грессирующей сенсоневральной тугоухости или 
инвалидизирующего головокружения, а также 
пациенты, у которых имеется риск полной окк-
люзии ВСП, требуют проведения хирургическо-
го вмешательства с целью удаления костных 
образований и декомпрессии нервов, что позво-
лит предупредить наступление необратимых 
изменений. Несмотря на то, что экзостозы, как 
правило, являются множественными и двусто-
ронними, операцию рекомендуется производить 
с одной стороны с удалением одного экзостоза, 
который представляет наибольшую угрозу. Для 
удаления экзостоза могут использоваться раз-
личные доступы: через среднюю черепную ям-
ку, заднюю ямку или ретросигмоидный. 

 Были представлены обнадеживающие 
результаты хирургического лечения экзостозов 
и остеом ВСП с полным восстановлением в те-

чение ближайших дней после операции. Davis et 
al. (2000) представили обзор по результатам хи-
рургического лечения 8 пациентов с остеомами 
ВСП, из которых у 3 больных с прогрессирую-
щей сенсоневральной тугоухостью отмечалось 
улучшение слуха, у 5 исчезли головокружения, 
и у 4 исчез шум в ухе. В большинстве случаев 
улучшение состояния больных наблюдалось в 
течение первых 6 мес. после операции. 

 Представленное наблюдение и короткий 
обзор свидетельствуют о необходимости все-
стороннего обследования пациентов с хрониче-
ской сенсоневральной тугоухостью, включая 
проведение высокоразрешающей КТ височных 
костей. Овладение слухосохраняющими досту-
пами к ВСП может оказать эффективную по-
мощь больным с тугоухостью, головокружени-
ем, шумом в ушах, которые обусловлены нали-
чием экзостозов ВСП. 

 
© О.Н. Борисенко, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, Г.С. Сербин, Г.С. Полищук, 2011 
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ОТОПЛАСТИКА У БОЛЬНЫХ С МИКРОТИЕЙ ІІ СТЕПЕНИ 
 

Врождённые деформации ушных раковин 
настолько многообразны и сложны, что для их 
коррекции не представляется возможным разра-
ботать универсальный метод оперативного 
вмешательства. В связи с данными обстоятель-
ствами, хирургами при этой патологии предло-
жено значительное количество различных вари-
антов оттопластики (В.Г. Кручин-
ский,1965,1970; А.Т. Груздева,1970; С.Н. Лап-
ченко,1972; П.В. Винничук и соавт., 2002,2010; 
R.H. Musgrave,1966; R.Kislov,1971; и др.).  

В отделе ЛОР - патологии детского воз-
раста ГУ «Институт отоларингологии им. проф. 
А.С. Коломийченка НАМН Украины» разрабо-
тан и с успехом применяется метод хирургиче-
ского вмешательства на ушных раковинах у 
больных с микротией ІІ степени (малая, опу-
щенная и свёрнутая ушная раковина). Показа-
ниями к осуществлению данной операции, кро-
ме клинического описания этого вида деформа-
ции, служат также её односторонность, разность 
в размерах раковин, более 1 см, как в попереч-
нике, так и в длиннике, и нежелание больного 
брать донорские участки со здоровой стороны. 

Вмешательство производятся в три этапа 
с периодичностью в три месяца под эндотрахи-
альным наркозом.  

Задачами первого этапа являются фор-
мирование ушной раковины по заданным па-
раметрам соответственно здоровому уху и вос-
становление архитектоники её верхнего полю-
са. Их решение осуществляется путём рассече-
ния раковины по всей её толщине, с после-
дующим разведением фрагментов на необхо-
димое расстояние, формированием правильных 
анатомических контуров на скелетированном 
хряще верхней трети ушной раковины и закры-
тием, образовавшегося дефекта в её средней 
трети, кожным лоскутом, взятым с заушной 
области. 

Во время второго этапа проводится изго-
товление и размещение под кожей в средней 
трети ушной раковины, отсутствующего каркаса 
(ауто/алло хрящ, искусственные материалы).  

Суть третьего этапа заключается в фор-
мировании заушной борозды. Для достижения 
этой цели производится отделение раковины от 
подлежащих тканей с последующим взятием 
свободного кожного лоскута из бедра больного 
и закрытие им, образовавшейся раневой по-
верхности. 

По выше изложенной методике, нами 
прооперировано 5 пациентов. Каких либо ос-
ложнений, как во время проведения вмеша-
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тельств, так и в отдалённом периоде, не отмече-
но. Форма и размеры ушных раковин, получен-
ных в результате проведения данного вида опе-

раций, были максимально приближены к здоро-
вой стороне, что полностью удовлетворило за-
просы пациентов и хирургов. 

 
© П.В. Винничук, Г.Э. Тимен, А.С. Мудрый, Е.Л. Руденька, 2011 
 
 
 
 
 

Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РАННЯ ДІАГНОСТИКА ЗАПАЛЕННЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ  
З УРАХУВАННЯМ ДАНИХ АКУСТИЧНОЇ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ 

 
За даними літератури, запалення слухової 

труби зустрічається від 16% до 20% 
(Т.И. Гаращенко, Г.Д. Тарасова, 2001). При пору-
шенні функції слухової труби, пов'язаної із захво-
рюваннями верхніх дихальних шляхів, майже не-
минуче виникають різні патологічні зміни в поро-
жнинах середнього вуха від латентного сальпінго-
отиту до катарально-набрякового, а в подальшому 
секреторного, фіброзно-адгезивного або хронічно-
го гнійного середнього отиту. 

Мета роботи: підвищення ефективності 
ранньої діагностики запалення слухової труби у 
дітей, на основі аналізу даних акустичної імпе-
дансометрії. 

За 2008-2010 рр. в ЛОР-відділенні Націо-
нальної дитячої спеціалізованої лікарні 
«ОХМАТДИТ» і в ЛОР-кабінеті міського медич-
ного центру проблем слуху та мовлення 
«СУВАГ» м. Києва було обстежено 132 дітей, 
хворих на запалення слухової труби і 11 дітей 
контрольної групи без запалення слухової труби. 

Комплексне дослідження слухової функ-
ції включало: дослідження слуху мовою, камер-
тонами, рефлекторну та ігрову аудіометрію для 
дітей до 3-х років, тональну аудіометрію (у ді-
тей старшого віку), акустичну імпедансометрію 
(тимпанометрію, реєстрацію акустичного реф-
лексу).  

Результати: Аудіометричне обстеження у 
дітей, хворих на запалення слухової труби, до-
зволило виявити у 105 хворих (78,75%) двосто-
роннє ураження звукопровідного аналізатора, а 
у 27 – одностороннє (21,25%). 

З 132 дітей (264 вуха) тимпанограму типу 
«С» з діапазоном інтратимпанального тиску від 

– 50 daPa до – 320 daPa виявлено у 235 спосте-
реженнях (вуха), у 12 спостереженнях (вуха) – 
зафіксовано тимпанограму типу «В», а у 17-ти – 
тимпанограма типу «А».  

Аналіз даних акустичної тимпанометрії у 
дітей, хворих на запалення слухової труби, було 
проведено із урахуванням не тільки якісних, але 
і кількісних показників тимпанометрії: значення 
компліансу і градієнту. При аналізі отриманих 
результатів встановлено, що у здорових дітей з 
діапазоном інтратимпанального тиску від –45 
daPa до +36 daPa значення компліансу 
(0,65±0,02) достовірно відрізняються (p<0,01) 
від таких же показників тимпанограми у дітей, 
хворих на запалення слухової труби (0,43±0,05). 
Значення градієнту з достовірністю відміннос-
тей p<0,01 у дітей, хворих на запалення слухової 
труби (0,33±0,02) з діапазоном інтратимпаналь-
ного тиску від –51 daPa до +320 daPa є більш 
ніж у двічі меншим за значення градієнту в по-
рівнянні з дітьми без запалення слухової труби 
(0,71±0,03).  

Висновки: таким чином, за допомогою 
проведеного аналізу даних акустичної імпедан-
сометрії встановлено достовірні відмінності в 
кількісних показниках тимпанометрії: значення 
компліансу і градієнту у дітей, хворих на запа-
лення слухової труби в порівнянні із здоровими 
дітьми.  

Основним об’єктивним методом ранньої 
діагностики запалення слухової труби у дітей, в 
тому числі при малосимптомному перебігу, є 
акустична імпедансометрія з визначенням не 
тільки якісних, але і кількісних показників тим-
панометрії. 

 
© Ю.В. Гавриленко, 2011 
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А.В. АНДРЕЕВ, Б.А. НАСИБУЛЛИН, И.К. ТАГУНОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

АУТОИММУННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ГИПЕРТРОФИИ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 
 

В последнее время большое внимание 
уделяется проблемам профилактики и лечения 
заболеваний, развивающихся в переходном воз-
расте на фоне эстрагенного деффицита. Аутоан-
титела через опосредуемые ими реакции спо-
собны вызывать в тканях иммунопатологиче-
ские процессы, нарушать структурную целост-
ность органа или ткани и приводить ее к дис-
функции. Учитывая важность выяснения пато-
генетической роли аутоиммунных реакций в 
развитии гипертрофии лимфоидной ткани языч-
ной миндалины (ЯМ), целесообразно опреде-
лить уровень аутоантител разной специфично-
сти и цитологическую картину у пациенток в 
период перименопаузы в сыворотке крови, слю-
не к коллагену, эластину, ткани ЯМ методом 
иммуноферментного анализа и дать иммуно-
биологическую характеристику выявляемым 
аутоантителам.   

Цитотоксические свойства аутоантител 
изучали в реакции комплемент зависимой цито-
токсичности. В качестве клеток мишеней ис-
пользовали клетки язычной миндалины, полу-
ченные с помощью пункционной биопсии.  

Основная группа составила 24 женщины 
(средний возраст 56,3±4,6 лет) с перименопау-

зальным синдромом, ассоциированным с гипер-
трофией ЯМ. Контрольная группа – 15 пациен-
ток того же возраста с физиологическим тече-
нием перименопаузного синдрома.  

В основной группе выявлялось достовер-
но значимое увеличение количества аутоантител 
в крови и слюне к ткани ЯМ, коллагену, эласти-
ну которое коррегировало со степенью гипер-
трофического процесса в ЯМ. В слюне опреде-
ляли различные типы цитологических картин.  

Исследования мазков содержимого по-
лости рта выявило изменения абсолютного ко-
личества клеток разного вида. Снижалось со-
держание нейтрофилов и эпителия, повышалось 
количество лимфоцитов (в два раза) и «голых 
ядер» – более чем в двадцать раз, которые мож-
но расценивать как маркеры иммунного кон-
фликта, а гипертрофию лимфоидной ткани ЯМ 
как аутоиммунный процесс. 

Развитие перименопаузного синдрома, ас-
социированного с гипертрофией язычной мин-
далины, сопровождается появлением в сыворот-
ке крови и слюне аутоантител к ткани язычной 
миндалины, вызывая иммунопатологический 
процесс, нарушающий структурную целост-
ность органа. 

 
© А.В. Андреев, Б.А. Насибуллин, И.К. Тагунова, 2011 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПЕРТРОФИИ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 
 

Язычная миндалина является самым не-
исследованным элементом кольца Вальдейера-
Пирогова. Гипертрофия язычной миндалины 
часто бессимптомна и плохо диагностируема. С 
этим состоянием часто ассоциируется апноэ, 
затрудненное глотание, хронический кашель, 
храп, повторяющиеся абсцессы надгортанника, 
у детей – Даун-синдром. У взрослых это состоя-
ние асимптоматично и может быть обнаружено 
при диагностических процедурах дыхательных 
путей, в случае трудностей трахеальной интуба-
ции. 

Обследование 94 пациентов включало 
непрямую ларингоскопию, осмотр с помощью 
волоконного ларингоскопа, магнито-
резонансную томографию. При статистической 

обработке данных установлено, что гипертро-
фия язычной миндалины встречается во всех 
возрастных группах. В младшей группе преоб-
ладали мальчики в препубертатном периоде. В 
старшей группе - женщины в преклимактери-
ческом и климактерическом периоде с дисгор-
мональными состояниями, гормонозависимы-
ми заболеваниями: вирилизируюшая опухоль 
надпочечников, поликистоз яичника, фиброма, 
фибромиома матки. У молодых женщин часто-
та встречаемости заболевания возрастала после 
овариэктомии с преждевременной менопаузой. 
Большинство пациентов ранее перенесли аде-
но-тонзиллэктомию, а гипертрофия язычной 
миндалины носила компенсаторный характер. 
Биопсия, в большинстве случаев, показывала 
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фолликулярную лимфоидную гиперплазию. 
Иммунотермистометрическое исследование 
выявляло повышенную сенсибилизацию к 
грибковым аллергенам. В микробном пейзаже 
доминировал вид микроскопических грибов 
Aspergillus niger,субдоминировали Candida al-
bicans. Остальные виды представлены мини-
мальной компонентой. В большинстве случаев 
у больных высевались бактериально-грибковые 
ассоциации от 2 до 5 компонентных. В сыво-
ротке крови отмечалось появление аутоантител 
разной специфичности, наиболее часто АТ к 
ткани язычной миндалины, к коллагену, эла-
стину.  

Кроме фолликулярной лимфоидной ги-
перплазии, встречалась иная патология с лока-
лизацией в области корня языка: ангиома, лим-
фангиома, аденома, папиллома, лимфома, плос-
коклеточная карцинома, опухоли малых слюн-
ных желез корня языка, эктопия щитовидной 
железы, демоидные кисты, кисты щитовидно-
язычного протока.  

Все вышесказанное следует принимать во 
внимание при диагностике гипертрофии языч-
ной миндалины, что поможет обьяснить разно-
образие симпотомов, изменит тактику лечения, 
что в конечном итоге, улучшит качество жизни 
пациента. 

 
© А.В. Андреев, С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, 2011 
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О.С. СКІЧКО, К.А. БАРЦІХОВСЬКИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ГІПОПЛАЗІЯ ГАЙМОРОВИХ ПАЗУХ ЯК ПРИЧИНА УСКЛАДНЕНЬ  
ПРИ ЕНДОСКОПІЧНІЙ ХІРУРГІЇ БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ 

 
Найбільш рідкісною аномалією серед ва-

ріантів розвитку біляносових пазух є гіпоплазія 
гайморових пазух, яка зустрічається з частотою 
0,6-5% (Bolger W.E. et al., 1990; Loehrl T.A. et. 
аl., 2006; Dwivedi R.C. et al., 2007). Вона зали-
шається маловідомою патологією для більшості 
рентгенологів, стоматологів, офтальмологів та 
отоларингологів, особливо в країнах, що розви-
ваються (Illner A. et al., 2002; Dwivedi R. C. et al., 
2007; Olaosun A.O. et al., 2007). Вперше гіпопла-
зія («ателектаз») гайморових синусів описана 
Montgomery у 1964 році. «Ателектаз» гайморо-
вих пазух у поєднанні з асиметрією обличчя, 
розташування очей і безболючим енофтальмом 
(Soparkar С.N.S. et al., 1994; Illner A. et al., 2002) 
названий синдромом «німого» синуса (silent 
sinus syndrome). Гіпоплазія гайморових пазух 
також зустрічається при краніосиностозних си-
ндромах, остеодисплазії Melnick-Needles, синд-
ромі Down (Dwivedi R. C. et al., 2007). Внаслідок 
дистопії очних яблук несвоєчасна діагностика 
гіпоплазії гайморової порожнини може привес-
ти до виникнення орбітальних ускладнень при 
функціональній ендоскопічній хірургії біляно-
сових синусів (Kapoor P.K.D. et al., 2002; 
Dwivedi R. C. et al., 2007). Описано випадок лі-
кування хворого з назальною обструкцією, ри-
нореєю та носовою гугнявістю з дитинства, 
якому після неефективного лікування аллергіч-
ного риніту і рентгенологічного виявлення за-
темнення гайморової пазухи виконана спроба 

гайморотомії (Olaosun A.O. et al., 2007). Однак, 
під час оперативного втручання виявити антрум 
не вдалось. За думкою Kapoor P.K.D. (2002) і 
A.O.Olaosun зі співавт. (2007) уникнути орбіта-
льних ускладнень при оперативному лікуванні 
риносинуситів у хворих з асиметрією обличчя, 
енофтальмом, дистопією очного яблука можли-
во за допомогою доопераційної комп’ютерної 
томографії. 

Нами спостерігався пацієнт у віці 27 ро-
ків з клінікою лівостороннього гострого гній-
ного гаймориту з більовим синдромом, гнійни-
ми виділеннями у середньому носовому ході, 
затемненням лівої гайморової пазухи при рент-
генографії у лобно-підборідній проекції, безбо-
лючим енофтальмом до 2 мм і незначною аси-
метрією обличчя. Після консервативного ліку-
вання на протязі 7 діб з застосуванням амокси-
цилліну з клавулоновою кислотою, спрея ок-
симетазоліну, нестероїдних протизапальних і 
десенсибілізуючих засобів рентгенологічного і 
явного клінічного покращення не спостеріга-
лось. Під час діагностичної пункції гайморової 
пазухи спостерігалось утруднення при прохо-
дженні медиальної стінки пазухи, утруднення її 
промивання, різке зменшення об’єма пазухи. 
Запідозрену аномалію розвитку гайморової па-
зухи підтверджено за допомогою комп’ютерної 
томографії. Коефіцієнт асиметрії гайморових 
пазух (відношення максимальної площі перері-
зу правої і лівої пазух) для сагітальної, горизо-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2011 30 

нтальної і фронтальної площин переважав 5 
разів. Больовий синдром і запальні явища вда-
лось контролювати при продовженні вказаної 
терапії до 2-х тижнів.  

Таким чином, у хворих з гіпоплазією гай-
морової пазухи внаслідок дистопії очного яблу-
ка існує ризик виникнення орбітальних усклад-
нень при функціональній ендоскопічній хірургії 

біляносових синусів. Зменшити ризик виник-
нення можливо при доопераційній 
комп’ютерній томографії, яку обов’язково ви-
конувати пацієнтам з асиметрією обличчя, аси-
метрією розташування очних яблук, енофталь-
мом, диплопією, краніосиностозними синрома-
ми, остеодисплазією Melnick-Needles, синдро-
мом Down. 
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БІБЛІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПАДКІВ СКЛЕРОМИ  
В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 

 
З метою подальшого пошуку нових ме-

тодів діагностики і лікування склероми в 
Українському склеромного центрі (м. Вінни-
ця) нами вивчено доступні літературні дані 
про риносклерому з країн Центральної Євро-
пи. Пошук здійснювався у межах електронної 
медичної бази даних PubMed. За період 1909-
2010 років з країн Центральної Європи опуб-
ліковано 147 статей присвячених склеромі, з 
яких 66 (44,9%) надруковано у Польщі, 36 
(24,5%) – у Чехословаччині, 34 (23,1%) – у 
Німеччині, 8 (5,4%) – в Угорщині, 2 – у Хор-
ватії, 1 (0,7%) – в Австрії. Перша публікація 
про склерому у даному регіоні була опубліко-
вана в Польщі у 1911 році. В період з 1909 до 
1950 року у Центральній Європі було опублі-
ковано всього 2 статті (1,4%) присвячених 
склеромній проблемі, у 50-х роках – 43 
(29,3%), 60-х – 40 (27,2%), 70-х – 36 (24,5%), 
80-х – 13 (8,8%), 90-х – 4 (2,7%), в період з 
2000 по 2010 – 9 статей (6,1%). Привертає 
увагу динаміка кількості публікацій, яка у пе-
вній мірі відповідає актуальності вивчення 
склеромної проблеми у країнах Центральної 
Європи. Після різкого підйому кількості дос-
ліджень з 0,47% у 20-40-х десятиліттях до 
29,3% у 50-х роках і досить тривалого «плато» 
частоти досліджень у 60-70-х роках (29,3-
24,5%) спостерігається поступове зменшення 
кількості досліджень у 80-90-х і 2000-2010-х 
роках (у 3,3, 10,8 і 4,8 рази відповідно). 

Серед проаналізованих публікацій у 33 
статтях (22,5%) розглядається епідеміологія 
склероми в країнах Центральної Європи, 12 з 
них надійшли з Німеччини (36,4%), де у 20,0% 
публікацій описані випадки склероми у емігран-

тів з Того, Ірана, Єгипту, 10 (30,3%) – з Чехос-
ловаччини (присвячені випадкам склероми у 
східній Богемії, західній і східній Словаччині), 6 
(18,2%) – з Польщі (в основному поширеності у 
Люблінському регіоні), 3 – з Угорщини (9,1%), 
2 – з Хорватії (6,1%). 

Клінічним особливостям перебігу скле-
роми при локалізації у нижніх дихальних шля-
хах, у дітей, при поєднанні з неспецифічними і 
специфічними хворобами легень присвячено 46 
публікацій (31,3%). З них польськими науков-
цями виконано 22 дослідження (47,8%), чехос-
ловацькими – 13 (28,3%), німецькими – 10 
(21,7%) і угорськими – 1 (2,2%). 

Морфологічні зміни слизової оболонки 
дихальних шляхів, що викликані склеромою, 
описані у 28 публікаціях (19,0%), з яких 16 на-
дійшло з Польщі (40,0%), 6 – з Німеччини 
(15%), 5 – з Чехословаччини (12,5%), 1 – з Уго-
рщини (2,5%). Перші дослідження ультраструк-
тури морфологічних змін слизової оболонки за 
допомогою електронної мікроскопії надійшли з 
Польщі (3 дослідженнях), Німеччини (2) і Чехо-
словаччини (5). 

Серед проаналізованих публікацій 40 ста-
тей (27,2%) було присвячено питанням лікуван-
ня склероми. Майже половина з них (47,5%) 
надрукована польськими дослідниками. Обґрун-
туванню вибору антибактеріального препарату, 
його ефективності і можливим ускладненням 
присвячено 89,5% статей, серед них 9 публіка-
цій з Німеччини, 8 – з Чехословаччини, 3 – з 
Угорщини і 1 – з Австрії. Препаратом вибору 
визнано стрептоміцин у 16 з 17 публікацій 
(94,1%). Ефективності променевої терапії прис-
вячена 1 стаття (5,3%). Одна стаття з Угорщини 
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присвячена вивченню вакцинотерапії при скле-
ромі.  

Таким чином, згідно електронної бази да-
них PubMed в країнах Центральної Європи в 
останні десятиліття спостерігається поступове 

зменшення кількості досліджень присвячених 
склеромі (більш ніж вдвічі) у порівнянні з рів-
нем 60-70-х років, що може свідчити про певний 
контроль склеромної інфекції, в основному, за 
рахунок використання стрептоміцину. 

 
© А.І. Барціховський, В.В. Кіщук, Г.В. Шетманюк, С.Д. Завадський, К.А. Барціховський, 2011 
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ПОКАЗНИКИ ТРИБОЛЮМІНОМЕТРІЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ 
 

Висока чутливість та швидкість виконан-
ня триболюмінометрії крові (ТЛМ), невелика 
кількість крові та специфічного антигену для 
дослідження, відсутність використання дефіци-
тних і нестійких лабораторних реактивів (Зай-
ков С.В., 2000) спонукали нас вивчити її інфор-
мативність для виявлення специфічних склеро-
мних антитіл з метою верифікації склероми.  

Актуальність вивчення біофізичних мето-
дів верифікації імунологічних реакцій пов’язана 
з тим, що існуючі методи верифікації склероми 
є утрудненими або малоінформативними. Так, 
за даними Українського склеромного центру 
(Барціховський А.І. зі співавт., 2007) гістологіч-
но вдалося ідентифікувати склерому у 57,6%, 
бактеріологічно виявити клебсієллу риноскле-
роми вдалось у 40,9%. Найбільш інформативна 
реакція Борде-Жангу (88,6%) надто тривала по 
підготовці і потребує досить значної кількості 
дефіцитного склеромного антигену (1-2 мл), а 
також нестійких еритроцитів барана. 

Важливість своєчасної діагностики і, від-
повідно, лікування склероми обумовлена тим, 
що видалення інфільтратів на ранніх стадіях 
виникнення, як правило, не викликає масивного 
рубцювання з наступним формуванням стенозу. 
Питання діагностики і лікування склероми, як 
ендемічного захворювання для України (Дере-
па К.П. с соавт., 1995), має значення і для інших 
країн тому, що ця патологія зустрічається в ба-
гатьох країнах та регіонах світу – Польщі 
(Szyfter W. et al., 2009), Китаї (Zhong Q. et al., 
2009), Індії (Zafar U. Et al., 2008), Марокко 
(Herrak L. et al., 2007) тощо. Крім того, спостері-
гається зростання захворюваності на склерому у 
Франції, США передусім за рахунок емігрантів 
з країн, що розвиваються (Chan T.V. et al., 2007; 
de Pontual L. et al., 2008). 

Аналіз триболюмінесценції цільної крові 
виконувався нами у 39 хворих на склерому і 22 
здорових осіб. При проведенні обстежень ви-

вчались 4 основних параметри триболю-
мінесценції: час піку (Т, мс), його амплітуда (А, 
відн. од.), похідна кінетики навколо піку (П, 
відн. од.) і світлосума (S, с-1). Зв'язок показників 
триболюмінесценції між собою (К) проводився 
за формулою: 

К=(Тп*Ан*Пн*Sн)/(Тн*Ап*Пп*Sп), де ін-
декс «н» позначає параметри триболюмінесцен-
ції в нормі, а «п» - при патології (В.Е. Орел, 
Н.Н. Дзятковская, 1991). В розрахунок бралися 
середні показники триболюмінометрії крові, які 
були розраховані методом середнього арифме-
тичного з визначенням помилки середньої вели-
чини (M±m). 

Час піку триболюмінесценції у хворих на 
склерому (2598±265мс) перевищував такий у по-
рівнянні з контрольною групою (979±87мс) у 
2,65 рази (Р<0,01). Амплітуда триболю-
мінесценції у хворих на склерому (2397±301 відн. 
од.) також перевищувала такий у порівнянні з 
контрольною групою (1207±96 відн. од.) у 1,99 
рази (Р<0,01). Схожа закономірність стосується і 
похідної кінетики навколо піку і світлосуми. Так, 
похідна кінетики навколо піку склала 2601±322 
відн. од., що у 2,18 рази перевищує такий у конт-
рольній групі – 1193±305 відн. од. (Р<0,01). Од-
нак, найбільша різниця виявлена для світлосуми 
– у 2,9 рази, яка серед хворих на склерому склала 
11293±803 с-1, при 3895±305 с-1 у контрольній 
групі (Р<0,01). У хворих на склерому також зни-
жувався рівень зв'язку показників триболюміне-
сценції між собою до 0,22 (Р<0,01). 

Таким чином, у цільній крові хворих на 
склерому специфічні антитіла до збудника 
склероми методом ТЛМ можливо виявляти за 
цілою низкою показчиків, а саме: часом піку, 
амплітудою піку, похідною кінетики навколо 
піку, світлосумою, а також за зв'язком показни-
ків ТЛМ між собою. Однак, за рівнем 
інформативності більш доцільно використову-
вати рівень світлосуми. 

© А.І. Барціховський, Б.М. Пухлик, С.В. Зайков, В.В. Кіщук, К.А. Барціховський, 2011 
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ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО МАСТОИДИТА 
 

Вторичный острый мастоидит (ОМ) в 
большинстве случаев является осложнением 
острого гнойного среднего отита (ОСО). Это 
заболевание встречается примерно в 7% случа-
ев, нередко имеет тяжелое течение и осложне-
ния, поэтому требует от врача максимума кон-
центрации внимания. Одним из основных во-
просов, возникших перед оториноларинголога-
ми, является вопрос о бактериальной или ви-
русной этиологии заболевания. 

Лечебная тактика при ОМ – хирургиче-
ская. Традиционная антромастоидотомия (АМ) 
является достаточно травматичной операцией, и 
многие авторы указывают, что использовать 
данную операцию в том виде, в котором она 
была предложена 150 лет назад, вряд ли можно 
считать целесообразным. В настоящее время 
активно внедрено органосохраняющие методы 
хирургического вмешательства на сосцевидном 
отростке: антродренирование, трансмастои-
дальное шунтирование, микрохирургические 
органосохраняющие операции. 

Нами разработано новую методику хи-
рургической санации сосцевидного отростка с 
дренированием аттико-антрального хода полос-
кой силиконовой резины и тефлоновыми труб-
ками с одномоментным закрытием послеопера-
ционной полости, о которой мы сообщали в 
предыдущих статьях. 

В течение последних 3,5 лет нами было 
проведено обследование и лечение 21 больного 
ОМ, как осложнение ОСО. Всем больным про-
водилось консервативное лечение, которое 
включало стандартную схему из общих мето-
дов: антибактериальная (комбинация 2-3 анти-
бактериальных препаратов широкого спектра 
действия), противовоспалительная, дегидрата-
ционная, антигистаминная терапия и местные 
средства (ранний парацентез, промывание ба-
рабанной полости антисептиками, анемизация 
слизистой полости носа и т.п.). В связи с от-
сутствием положительного эффекта от консер-
вативной терапии пациенты были проопериро-
ваны по нашей методике. Во время операции у 
17 пациентов было выявлено блокаду адитуса 
за счет выраженного отека слизистой оболочки 

антрума. Сосцевидный отросток был заполнен 
слизеподобной массой тягучей консистенции. 
Блокада дренажного пути в области адитуса 
приводила к развитию остеомиелитического 
процесса в замкнутой полости сосцевидного 
отростка за счет, как мы считаем, ишемическо-
го некроза кости. Это проявлялось образовани-
ем одной или нескольких полостей в сосцевид-
ном отростке. Необходимо отметить, что в 18 
посевах из барабанной полости и содержимого 
сосцевидного отростка не отмечалось роста ни 
анаэробной, ни аэробной бактериальной фло-
ры. Анализируя гистологическое исследование 
удаленной слизистой оболочки сосцевидного 
отростка во время АМ, мы выявили изменения, 
характерные для вирусного поражения слизи-
стых.  

Такие гистологические изменения слизи-
стой оболочки, наряду с отсутствием роста 
аэробной и анаэробной бактериальной флоры, 
недостаточной эффективностью антибиотикоте-
рапии, позволили нам допустить ведущую роль 
вирусной инфекции в развитии и течении остро-
го мастоидита. Это было основанием для вклю-
чения в комплексное лечение антивирусных 
препаратов. Проводя поиски эффективного про-
тивовирусного средства, мы использовали 
«Протефлазид» по стандартной базовой схеме, а 
также применяли его для промываний и ком-
прессов, в виде фонофореза. Лечение пациентов 
по нашей методике привело к снижению п/о 
койко-дня до 10,2, а после включения в лечение 
Протефлазида - до 8,8. 

Анализируя приведенные данные, можно 
допустить, что острый мастоидит является ви-
русным заболеванием как следствие ОРВИ и 
ОСО вирусного генеза, а в межэпидемический 
период ОРВИ – как осложнение герпетической 
инфекции, поэтому необходимо проводить про-
тивовирусную терапию уже на амбулаторном 
этапе лечения по нашему предложению с ис-
пользованием протефлазида. В случае осложне-
ний ОСО острым мастоидитом и неэффективно-
сти консервативной терапии необходимо вы-
полнить хирургическое вмешательство по пред-
ложенной нами методике. 

 
© С.Б. Безшапочный, М.И. Безега,  В.В. Рымар, 2011 
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МИЦЕТОМЫ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
 
Количество грибковых поражений полос-

ти носа и околоносовых пазух, и, особенно, од-
ной из их форм – мицетом, - имеет тенденцию к 
постоянному росту. Удельный вес грибковой 
патологии при хроническом воспалении около-
носовых пазух колеблется до 96%.  

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 на фоне 
снижения иммунитета может перейти в инва-
зивную форму и вызвать угрожающие жизни 
осложнения. Не всегда можно провести между 
ними границу, потому что даже неинвазивные 
формы, могут сопровождаться разрушением 
костных стенок пораженной пазухи. 

Нами было проведено леченрие 186 паци-
ентов с различными формами микотического 
поражения околоносовых пазух. У 86% из них 
были выявлены различные морфологические 
нарушения носа. Среди пациентов с мицетома-
ми верхнечелюстных пазух 64% имели под-
твержденную одонтогенную природу заболева-
ния. Наиболее тяжело протекали микозы сфе-
ноидального синуса (36 случаев), которые в 94% 
сопровождались выраженной неврологической 
симптоматикой. 

В большинстве случаев мицетома вызы-
вается грибками Aspergillus (A. Fumigatus). На 
слизистой оболочке грибки находят для себя 
питательное вещество в виде застойного секре-
та, однако, при нормальной функции мукоцили-
арного аппарата роста грибков не происходит. 
Кроме риногенного пути грибкового инфициро-
вания верхнечелюстной пазухи возможен и 
одонтогенный путь. В ряде случаев пусковым 
механизмом для роста мицетомы может стать 
пломбировочный материал, попавший в верхне-
челюстную пазуху через каналы зубов верхней. 
Ряд этих материалов содержат тяжелые метал-
лы, в частности цинк, и могут катализировать 
процессы жизнедеятельности грибков. Но не-
редко встречаются также аспергиллез лобной и 
клиновидной пазух, причем и в них при рентге-

нологическом исследовании могут определяться 
включения металлической плотности. 

Клинически мицетома проявляется сим-
птомами рецидивирующего синусита: головной 
болью, чувством давления, болью в зубах, реже 
– затруднением носового дыхания, выделениями 
и неприятным запахом из носа. Иногда заболе-
вание может протекать бессимптомно и быть 
случайной находкой. Такие пациенты, как пра-
вило, имеют длительную историю обращений к 
оториноларингологу, повторных диагностиче-
ских пункций верхнечелюстной пазухи, при ко-
торых не было получено никакого содержимого.  

Компьютерно-томографическая картина 
характеризуется наличием в пазухе образований 
мягкотканной плотности. На магнитно-
резонансных томограммах, выполненных в Tl-
режиме, в центре пораженной пазухи обычно 
определяется образование с низкой интенсивно-
стью 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 ме-
стной анестезией. Проводится экономная резек-
ция крючкообразный отростка, широкое рас-
крытие пазухи в области среднего носового хо-
да и расширение его естественного соустья. 
Размеры соустья должно быть около 1,5-2 см.  

При мицетоме клиновидной пазухи про-
водят латерализацию средней носовой ракови-
ны, эндоскоп вводят в верхней носовой ход и 
зондом идентифицируют природное отверстие 
клиновидной пазухи. Соустье клиновидной па-
зухи расширяют до диаметра 1 см., патологиче-
ское содержимое удаляют.  

При грибковом поражении лобной пазухи 
эндоназального доступа может быть недоста-
точно. Тогда внутриносовое вмешательство 
следует дополнить наложением отверстия в пе-
редней стенке лобной пазухи диаметром 8 мм, 
через которое следует полностью удалить гриб-
ковое тело. 

 
© С.Б. Безшапочний, В.В. Лобурец, Б.Х. Мохамед Али, Н.Б. Сонник, 2011 
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АДЕНОЇДИТИ ТА АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ ЯК НАЙЧАСТІША ПРИЧИНА 
ПОРУШЕННЯ НОСОВГО ДИХАННЯ У ДІТЕЙ 

 
Патологія лімфаденоїдного глоткового кі-

льця значною мірою є причиною респіраторної 
захворюваності у дітей, особливо дошкільного 
віку. При цьому найчастіше зустрічається ура-
ження глоткового мигдалика (ГМ) – біля 50% 
всіх ЛОР-захворювань у віці від 1 року до 7. В 
свою чергу, гострі респіраторні вірусні інфекції 
сприяють виникненню патологічних змін глот-
кового мигдалика і виникає хибне коло. 

Анатомічна локалізація ГМ суттєво утру-
днює візуальну оцінку аденоїдних вегетацій, що 
негативно впливає на своєчасність діагностики 
та лікування. Профілактика даної патології дуже 
важлива, так як хронічний аденоїди має значний 
вплив на формування назофарингеальної та на-
зобронхіальної обструкції. 

Збільшення ГМ напряму пов’язано з іму-
нодефіцитом, який проявляється компенсатор-
ним збільшенням лімфоїдних утворень.  

Нашу увагу привернули натуральні препа-
рати, які нормалізують нейроендокринні пору-
шення й імунологічний дисбаланс на локальному 
та загальному рівні захворювання. Ми зупини-
лись на використанні натурального комплексного 
препарату, який відновлює захисну функцію ми-
гдаликів – “ Тонзилотрен“ та натуральному ком-
плексному препарату, який був створений для 
лікування риносинуситів – “Цинабсин“. 

Дослідження проводилось на базі дитячо-
го ЛОР відділення. 

Матеріали та методи дослідження: 120 ді-
тей у віці від 3 до 12 років з діагнозом: аденої-
дит. Залежно від медикаментозної терапії паціє-
нти були розділені на 4 групи по 30 чоловік:  
1) курс тонзилотрену + протизапальна терапія; 
2) курс цинабсину + протизапальна терапія;  
3) курс тонзилотрен + цинабсин + протизапаль-
на терапія; 4) курс протизапальної терапії. 

Групи були співставленні за віком та пе-
ребігом захворювання. Вивчалася клінічна ди-
наміка симптомів хронічного аденоїдиту та ди-
наміка ендоскопічних ознак у пацієнтів з адено-
їдитами на фоні медикаментозної терапії (на-
бряк), виділення, розмір ГМ, взаємовідношення 
з хоанами та співустями слухових труб на поча-
ток захворювання, на 14 і 30 добу. Препарат 
Тонзилотрен призначали по 8 таблеток на добу 
2 доби, а потім по 1 таблетці 3 рази на добу до 
30 діб. Цинабсин 1 таблетка 6 разів на добу 2 
доби, а потім по 1 таблетці 3 рази на добу до 30 
діб. 

На 30 добу дослідження сума балів симп-
томів хронічного аденоїдиту знизилася у групі 
дітей, які приймали тонзилотрен на 76,7%, у 
групі лікування цинабсином на 74%, у групі, що 
приймала комплекс цинабсина + тонзилотрен – 
на 90,8%.У той час, як у групі контролю – на 
35,5%. 

На 30 добу дослідження сума балів ендо-
скопічних ознак у пацієнтів з аденоїдитами: 1- 
знизилась відповідно на 74,28%; 2- на 70,5%; 3- 
на 86,33%; 4- на 17,39%. 

На 30 добу дослідження степінь вираже-
ності гіпертрофії ГМ за даними ендоскопії дос-
товірно змінилася в 1,2,3 рази групі в порівнянні 
з групою контролю. 

Таким чином, дослідження ефективності 
препаратів Цинабсин і Тонзилотрен у комплек-
сному лікуванні аденоїдитів, особливо при при-
значенні їх комбінації. Тонзилотрен і Цинабсин 
добре переносилися пацієнтами, побічних ефек-
тів не зареєстровано. Отже, використання в 
комплексній терапії цих препаратів дозволяє 
зменшити клінічні прояви захворювання, а в 
ряді випадків обійтися без оперативного ліку-
вання.  
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ДО ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДОРОСЛИХ 
 

Гострий фарингіт – це гостре розлите за-
палення слизової оболонки горла. Виникає при 
активації сімбіонтів порожнини рота і горла під 

впливом різних несприятливих чинників чи по-
падання в організм бактерій (стрепто- чи стафі-
лококів) або вірусів (грипу, парагрипу, аденові-
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русів) (И. Б. Солдатов, 1997). Основні принципи 
лікування гострого фарингіту – призначення 
теплої не подразнювальної їжі і зрошення горла 
теплим в‘яжучим чи лужним розчином. Але в 
минулі роки у вітчизняній оториноларингології 
не використовувався препарат Вокара для ліку-
вання гострого фарингіту. 

Ми вивчили ефективність застосування 
препарату Вокара в якості загального лікування 
гострого фарингіту у дорослих.  

Препарат Вокара володіє багатогранною 
дією. Він усуває запалення та біль у горлі, усу-
ває причину болю, запобігає розвитку усклад-
нень на серце та нирки, усуває нападоподібний 
кашель, осиплість голосу, відновлює захисну 
функцію мигдаликів, підвищує опірність слизо-
вої оболонки до патогенних бактерій та вірусів, 
зміцнює імунітет, запобігає повторним загост-
ренням хвороби. Препарат показаний при ангіні, 
хронічному тонзиліті, ларинготрахеїті, стомати-
ті, гінгівіті, в тому числі з явищами лімфадено-
патії та лімфаденіту. Застосовується дорослим 
та дітям від 1 року. 

Дорослим і підліткам призначається по 10 
крапель препарату в чистому вигляді або розве-
дених в 1 столовій ложці води, дітям 5 – 12 ро-
ків – по 5 – 7 крапель препарату, розведених в 1 
столовій ложці води, дітям 1 – 4 років – по 1 – 4 
краплі препарату, розведених в 1 столовій ложці 
води. Приймається препарат тричі на добу. На 
початку лікування та при загостренні захворю-
вання з метою прискорення одужання рекомен-
дується прийом препарату кожні півгодини – 
годину (до 8 разів на добу) до покращення ста-
ну, але не більше 3 діб, після чого застосовуєть-
ся тричі на добу. 

При використанні препарату Вокара в 
комплексному лікуванні разом з іншими препа-
ратами рекомендується дотримуватись 20-
хвилинної перерви між прийомами лікарських 
засобів. 

Для досягнення максимального ефекту 
рекомендується приймати препарат Вокара в 
проміжках між прийомом їжі (за 30 хв до їжі або 
через 1 год після їжі), потримати препарат де-
який час в роті перед проковтуванням. Курс лі-
кування при гострих захворюваннях триває до 
повного одужання. При лікуванні загострених 
хронічних хвороб рекомендований курс ліку-
вання – 6 тижнів. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010рр. знаходилось 30 хворих на гост-
рий фарингіт віком від 20 до 43 років. Хворі 
спостерігались в консультативно-лікувальному 
центрі медичного університету, в поліклінічних 
відділеннях міської комунальної клінічної ліка-
рні №2, обласної комунальної клінічної лікарні 

(нині університетської лікарні) та в обласному 
лікарсько-фізкультурному диспансері. Пацієнти 
скаржились на біль у горлі, кашель, першіння у 
горлі, відчуття сухості та стороннього тіла у 
горлі. При фарингоскопії визначалась гіперемія 
і припухлість слизової оболонки задньої стінки 
ротової частини горла, задніх піднебінних ду-
жок і піднебінного язичка. 

Хворі були поділені на 2 групи: основну і 
контрольну. В основну групу входило 20 хво-
рих, в контрольну – 10. Групи були співставлені 
за віком і перебігом захворювання. 

Пацієнтам основної групи призначався 
препарат Вокара досередини і загальноприйняте 
лікування. Препарат Вокара призначався по 10 
крапель перші два дні кожну годину (до 8 разів 
на добу), потім 3 рази на добу. 

Оскільки препарат Вокара використову-
вався в комплексі з іншими лікарськими серед-
никами рекомендувалось дітям дотримуючись 
перерви 20 хвилин між прийомами інших лікар-
ських засобів. Також рекомендувалось прийма-
ти препарат Вокара за 30 хв до вживання їжі або 
через 1 год після її вживання. Курс лікування 
складав 7 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на біль у горлі, вплив на кашель, вплив 
на першіння у горлі, вплив на відчуття сторон-
нього тіла у горлі, вплив на відчуття сухості у 
горлі), фарингоскопічна картина (колір, воло-
гість, консистенція слизової облонки задньої 
стінки ротової частини горла, задніх піднебін-
них дужок і піднебінного язичка). 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів фари-
нгіту серед пацієнтів основної групи. Так, 16 із 
20 хворих основної групи вказували на зник-
нення, 4 – на зменшення болю у горлі, 17 – на 
зникнення кашлю, 17 – на зникнення першіння у 
горлі, 18 – на зникнення відчуття сухості у гор-
лі, 18 – на зникнення відчуття стороннього тіла 
у горлі (на 3-4-й день лікування). У хворих кон-
трольної групи ці показники були значно ниж-
чими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 3-4-й день лікування у 16 пацієнтів ос-
новної групи. Слизова оболонка задньої стінки 
ротової частини горла, задніх піднебінних ду-
жок і піднебінного язичка у них мала рожевий 
колір, нормальну вологість, нормальну консис-
тенцію. В контрольній групі фарингоскопічна 
картина нормалізувалась на 3-4-й день лікуван-
ня у 6 із 10 хворих.  

Стерпніть препарату Вокара у всіх хворих 
була доброю, побічних ефектів та інших небажа-
них явищ не спостерігалось у жодного пацієнта. 
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Таким чином, застосування препарату 
Вокара у комплексному лікуванні гострого фа-
рингіту у дорослих виявилось ефективним. Оде-
ржані нами дані дають підставу рекомендувати 

препарат Вокара для загального лікування гост-
рого фарингіту у дорослих як протизапальний 
засіб. 
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ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ: АПОПТОЗ ТА EBV-ІНФЕКЦІЯ 
 

Дедалі частіше провідні оториноларинго-
логи однією з основних причин виникнення 
хронічного поліпозного риносинуситу назива-
ють респіраторні віруси. Особлива звертається 
увага на вірус Епштейна-Барр (ВЕБ), враховую-
чи його тропність, крім В-лімфоцитів, і до епі-
теліоцитів носових ходів та нейтрофілів. Досі не 
встановлена роль цього вірусу в розвитку хроні-
чного поліпозного риносинуситу (ХПРС). Крім 
того, не ясні механізми різних етапів апоптозу 
гранулоцитарно-мононуклеарної ланки клітин 
крові за цих умов.  

Метою роботи було вивчити зв’язок про-
цесів апоптозу гранулоцитів та мононуклеарів у 
хворих на хронічний поліпозний риносинусит 
до і після операції з гострою реплікацією та 
хронічною персистенцією EBV-інфекції, а та-
кож можливості застосування противірусної 
терапії у післяопераційний період та оцінка її 
ефективності у віддалений період. 

Обстежено 60 хворих на ХПРС віком 18-
65 років, в тому числі: 24 жінки та 36 чоловіків, 
що перебували на стаціонарному лікуванні в 
відділенні оториноларингології Львівської обла-
сної клінічної лікарні за період 2008-2011 рр. У 
частини хворих на ХПРС, у яких була виявлена 
гостра реплікація та хронічна персистенція з 
реактивацією ВЕБ, було застосовано противіру-
сний та імунотропний препарат alloferonum піс-
ля операції. Нами були використані наступні 
методи обстеження хворих: клінічний, загально-
лаболаторні, імуноферментний (IgG, IgM до ка-
псидного ВЕБ), імунофлюресцентний (проточна 
цитометрія), молекулярно-генетичний, статис-
тичні. Клініко-лабораторні обстеження хворих 
проводилося до операції, через 6 тижнів після 
лікування alloferonum та через один рік після 
операції. У 42-ох пацієнтів (70,0%) встановлено 
наявність активної ВЕБ-інфекції: з них з хроніч-
ною реактивацією ВЕБ - 36 хворих (85,7%), а з 
гострою реплікацією – 6 хворих (14,3%). У 18 
хворих (30,0%) активної ВЕБ-інфекції не вияв-

лено. Пізній апоптоз гранулоцитів у хворих на 
ХПРС з активною ЕБВ-інфекцією до операції 
був послаблений (р<0,05), а лімфоци-
тів/моноцитів – посилений (р<0.02), у порівнян-
ні з хворими на ХПРС без активної ЕБВ-
інфекції. 22 хворим, в яких було виявлено EBV-
інфекцію, крім традиційного лікування (момета-
зону фуроат, дезлоратадин) призначено 
alloferonum в дозі – 1 мг в 1мл. фіз.р-ну п/ш, 2 
рази на тиждень, №9 (перша група). Інші 20 
хворих на ХПРС з ВЕБ отримувала лише базове 
лікування протягом 6 тижнів. У першій групі 
хворих після лікування через 6 тижнів у 12-ти 
пацієнтів (54,5%) встановлено стабілізацію ак-
тивності ВЕБ-інфекції, з них хронічна персисте-
нція зменшилася у 10-ти хворих (62,5%), а гост-
ра у 4-о хворих (66,6%). У другій групі після 6-
ти тижнів лікування зберігалась у всіх хворих 
активність хронічної персистенції вірусної ін-
фекції і у 60,0% супроводжувалася наростанням 
рівнів специфічних IgG до капсидного антигену 
ВЕБ. Процеси раннього апоптозу гранулоцитів 
хворих першої групи на ХПРС з ВЕБ після ліку-
вання активізувалися (р<0.05), а лімфоци-
тів/моноцитів мали тенденцію до нормалізації. 
У хворих другої групи з ВЕБ-інфекцією після 
традиційного лікування не спостерігалася стабі-
лізації раннього та пізнього апоптозу як грану-
лоцитів, так і мононуклеарів. Кореляційний 
аналіз показав,що хворі з активною ВЕБ-
інфекцією мають послаблення пізнього апопто-
зу гранулоцитів(r=0.65) та прискорення пізнього 
апоптозу мононуклеарів (r=0.59). Через один рік 
після лікування у 16-ти хворих (72,7%) на ХПРС 
з ВЕБ спостерігався рецидив поліпозу. У той же 
час в групі хворих, які отримували alloferonum в 
комплексному лікуванні рецидив поліпозу був 
лише у шести пацієнтів (27,3%).  

Отже, виявлена певна роль ВЕБ-інфекції в 
розвитку поліпозу носа, а особливо у виникнен-
ні післяопераційних рецидивів. Встановлено 
кореляційна залежність ВЕБ-інфекції і пізнього 
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апоптозу гранулоцитів (послаблення) та моно-
нуклеарів (посилення) у хворих на ХПРС. За-
стосування в післяопераційній комплексній те-
рапії противірусного препарату alloferonum дало 

позитивний клінічний результат у 72,7% хворих, 
щодо рецидивування поліпозу. Отримані ре-
зультати потребують подальшого поглибленого 
і розширеного дослідження.  

 
© В.Ю. Гаєвський, О.Ф. Мельников, В.В. Чоп’як, 2011 
 
 

 
 

В.П. ГАЙОВИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КОМОРБІДНІ СТИГМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ  
З ПОРУШЕННЯМ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ 

 
Мета даної роботи полягала в виявленні 

змін нервової системи, характерних для хворих 
з порушенням вестибулярної функції судинного 
ґенезу. При цьому передбачалось дослідити 
найбільш поширені етіопатологічні моменти як 
каузальні фактори формування патології, а та-
кож клінічну картину потенційних неврологіч-
них змін. 

Наші дослідження охоплювали контин-
гент з 42 пацієнтів від 19 до 64 років відповідно 
до гендерного принципу, тобто як осіб жіночої, 
так і чоловічої статі. 

У пацієнтів з початковими порушеннями 
вестибулярної функції, а це були переважно осо-
би молодого віку, не спостерігалось ознак вог-
нищевої патології. В легких випадках вестибуля-
рних розладів виявлена наявна церебральна веге-
тативно – судинна дистонія, котра констатува-
лась виключно в групі молодих осіб. У них зміни 
нервової системи носили функціональний харак-
тер. Суттєвих стигм органічного характеру з боку 
нервової системи не відмічалось. Притаманною 
особливістю цих хворих був розвиток синдрому 
церебральної вегетативно – судинної дистонії в 
більшості випадків на фоні тенденції до підви-
щення системного артеріального тиску, що і 
обумовлювало в подальшому виникнення почат-
кових розладів вестибулярної функції – патогно-
монічної особливості даної групи обстежених. 

В неврологічному статусі у хворих з клі-
нічно оформленою енцефалопатією відмічались 
зміни з боку черепномозкових нервів різномані-
тного характеру: анізокорія, зниження прямих 
та співдружніх реакцій зіниць на світло, асимет-
рія очних щілин, диплопія та інші прояви орга-
нічного ураження центральної нервової систе-
ми. Необхідно відзначити у даних хворих появу 
зазвичай двосторонніх симптомів Маринеско-
Радовічі, рідше – прояви дистанс – орального 
рефлексу. Поряд з анізорефлексією сухожиль-

них та періостальних рефлексів на верхніх та 
нижніх кінцівках доволі часто спостерігалась 
маніфестація деяких патологічних стопних зна-
ків, зокрема Бабінського, Россолімо та інших. В 
незначній частині випадків у оглянутих нами 
мали місце клінічні прояви поширення патоло-
гічної картини на групу бульбарних нервів у 
вигляді псевдобульбарних відхилень. 

Значною частотою серед всіх обстежених 
характеризувались і різноманітні цефалгічні 
прояви, котрі у більшості хворих були супутні-
ми до вестибулярних порушень. 

Всі вищевказані зміни призводили в кін-
цевому результаті до формування доволі грубої 
неврологічної картини, характерної для дисцир-
куляторної енцефалопатії з переважними стиг-
мами ураження пірамідної системи, іноді і екст-
рапірамідної, псевдобульбарного, атактичного 
синдрому та інших синдромологізованих про-
явів. 

Особливо опукло чіткою повномасштаб-
ною клінічною картиною проявлялось енцефа-
лопатичне ураження у хворих середнього та 
старшого віку, що мали помірні та виражені ве-
стибулярні розлади, У них відбувалось форму-
вання клінічної картини вираженої дисциркуля-
торної енцефалопатії з притаманною для неї 
картиною дисоциативних змін нервової системи 
в діапазоні від вогнищевої органічної мікросим-
птоматики до більш-меньш зформованого нев-
рологічного синдрому з псевдобульбарними, 
пірамідними, екстрапірамідними, атактичними, 
іншими патологічними проявами, супутніми 
когнітивними та інсомнічними порушеннями.  

Не можна не відмітити у таких хворих 
зниження працездатності та певну соціальну 
дезадаптацію в цілому, викликаних в тому числі 
сполучними з вестибулярними когнітивними та 
мнестичними розладами на фоні вищеописаних 
змін нервової системи. 

 
© В.П. Гайовий, 2011 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2011 38 

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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТНОЙ АНТИМИКРОБНОЙ  
ТЕРАПИИ НАРУЖНЫХ ОТИТОВ 

 
Воспалительные заболевания наружного 

слухового прохода остаются актуальной про-
блемой отиатрии (С.Я. Косяков, А.В. Курлова, 
2011; K. Coyner, 2010; N. Bhattacharyya, L.J. 
Kepnes, 2011; R. Mösges et al., 2011). Возраста-
ние числа резистентных штаммов патогенных 
микроорганизмов, вызывающих наружные оти-
ты, заставляет клиницистов искать эффективные 
и безопасные антимикробные препараты для 
местного применения (И.В. Хамаганова, Н.П. 
Пивень, 2010; M. Lumassegger et al., 2010; J.E. 
Saunders et al., 2010; A. Trinidade et al., 2011). 

Целью данного исследования являлось 
сравнительное изучение эффективности топиче-
ского лечения острых наружных отитов спирто-
вым раствором декаметоксина и водным рас-
твором ципрофлоксацина. 

Материалы и методы исследования. 
Особенности местной антибактериальной тера-
пии были изучены нами у 38 больных острым 
наружным отитом. Возраст пациентов колебался 
от 19 до 54 лет.  

Пациенты были разделены на две группы. 
В первую группу вошли 18 больных (мужчин – 
10, женщин – 8), которым в качестве антимик-
робного средства трижды в день в течение 7-ми 
суток на турунде в слуховой проход ставили 
спиртовый раствор декаметоксина (аурисан).  

Пациенты второй группы – 20 человек 
(мужчин – 11, женщин – 9) в течение недели три 
раза в день закапывали в ухо водный раствор 
ципрофлоксацина (ципрофарм).  

Кроме того, все пациенты получали перо-
рально защищённые пенициллины и противо-
воспалительные средства.  

Всем больным при поступлении в стацио-
нар производился забор патологического мате-
риала из слухового прохода для бактериологи-
ческого исследования.  

Эффективность лечения оценивали по 
снижению температуры тела, уменьшению бо-
левого синдрома, улучшению самочувствия, 
уменьшении отореи, улучшению слуха, норма-
лизации отоскопической картины и общеклини-
ческих показателей. В конце лечения выполняли 
контрольное бактериологическое обследование.  

Результаты и их обсуждение. При бак-
териологическом исследовании мазков из уха у 
2 пациентов (5,3%) был высеян Proteus mirabilis, 
у 3 (7,9%) – Streptococcus pyogenes, у 4 (10,5%) – 
Corynebacterium spp., у 6 (15,8%) – Enterococcus 
spp., у 8 (21,0%) – Staphylococcus aureus, у 10 
(26,3%) – Pseudomonas aeruginosa. У 5 больных 
(13,2%) посев роста не дал.  

Примечательно, что на 3-й день лечения о 
значительном улучшении самочувствия сооб-
щили 10 пациентов (55,6%) первой группы и 10 
(50,0%) – второй (p<0,05). У них уменьшилось 
покраснение кожи слухового прохода, отёк мяг-
ких тканей, прошли болевые ощущения и пре-
кратилась оторея. 

Полное клиническое выздоровление к 7-
му дню отмечено у 94,4 % больных первой 
группы и у 90,0% второй (p>0,05).  

Бактериологическая эффективность при 
этом составила 88,9% и 85,0% соответственно 
(p>0,05).  

Только у одного пациента первой группы 
и двух больных второй группы лечение необхо-
димо было продолжить ещё в течение 2-х дней.  

Аллергических реакций мы не наблюда-
ли. Рецидивов болезни в течение года не было 
ни у одного пациента.  

Выводы. Лечение острого наружного оти-
та декаметоксином столь же эффективно, как и 
ципрофлоксацином. При этом декаметоксин 
быстрее уменьшает основные симптомы болез-
ни.  

 
© В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, 2011 
 

 
 

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

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА  
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОТОМИКОЗОВ  

 
Доля грибковых поражений наружного 

слухового прохода в структуре ушной патоло-
гии увеличилась сегодня до 25% (А.И. Крюков и 

соавт., 2011; G. Ghibaudo, A. Peano, 2010; R. La-
tha et al., 2010).  Используемые при лечении 
отомикозов противогрибковые препараты обес-
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печивают непродолжительный эффект и поэто-
му внимание клиницистов сейчас привлекают 
иммунокорректоры (I. Vennewald, E. Klemm, 
2010; K.R. Aneja et al., 2010).  

Одним из наиболее хорошо изученных 
препаратов этого ряда является циклоферон, 
который оказывает выраженное противовоспа-
лительное действие (М.Г.Романцов, 2000). Им-
муномодулирующий эффект циклоферона ши-
роко используется при многих дерматологиче-
ских и соматических заболеваниях (В.А. Иса-
ков, 2002; А.А. Руденко и соавт., 2000). 

Целью данного исследования явилось 
изучение возможности применения циклоферо-
на при комплексном лечении пациентов с ото-
микозом и оценка его эффективности. 

Материалы и методы исследования. 
Под наблюдением находилось 15 пациентов 
(основная группа) в возрасте от 22 до 54 лет с 
диагнозом отомикоз, которым с целью иммуно-
коррекции назначали циклоферон. Таблетки 
циклоферона больные принимали в разовой дозе 
300 мг (2 таблетки) за 30 мин до еды 1 раз в 
день на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23 сутки ле-
чения. При этом курсовая доза составляла 3 г 
(20 таблеток). 

В качестве контроля была взята группа 
пациентов (17 человек), репрезентативных по 
полу и возрасту, которые не принимали цикло-
ферон. 

Базисная терапия больных основной и 
контрольной групп была идентичной, включала 
пероральный приём антимикотиков (итракона-
зол или флуконазол) и антигистаминных препа-
ратов, применение местных фунгицидных пре-
паратов (нафтифин или клотримазол) и промы-
вание слуховых проходов антисептиками. 

Эффективность лечения оценивали по 
клиническому течению заболевания и динамике 

жалоб больных (интенсивность и характер зуда 
в ухе, дискомфорт, ощущение заложенности в 
ухе, мокнутие, снижение слуха). Изучались ото-
скопические изменения – наличие отделяемого, 
гиперемия, мацерация, отёчность и болезнен-
ность кожи слуховых проходов. Проводили 
микроскопическое исследование соскобов и па-
тологического отделяемого из уха в виде натив-
ных и окрашенных по Граму препаратов, а так-
же посевы этого отделяемого на различные 
элективные питательные среды (плотные агаро-
вые или жидкую Сабуро). Сравнивали также 
результаты общелабораторных исследований, а 
также бактериологические и микологические 
показатели.  

Результаты и их обсуждение. При ми-
кологическом исследованиии были выделены 
следующие культуры грибов: Aspergillus niger 
идентифицирован в 40,6 % случаев, Aspergillus 
flavus – в 21,9% и Candida albicans – в 31,3%. В 
6,2 % установить патогенную флору не удалось. 

По сравнению с группой контроля в ос-
новной группе больных отмечалась более выра-
женная положительная динамика заболевания. 
Так, 80,0 % пациентов, принимавших циклофе-
рон, отмечали существенное улучшение своего 
состояния в виде быстрого уменьшения ушных 
симптомов и отореи уже через 7 дней лечения. 
У них быстрее улучшилась отоскопическая кар-
тина и наблюдалась положительная динамика 
микологических показателей (р < 0,05).  

Полное выздоровление к 21 дню лечения 
констатировано у 93,3% больных (в контроль-
ной группе – у 82,4%).  

Кроме того, у пациентов основной группы 
в 3 раза уменьшилась частота рецидивов болез-
ни (р<0,05).  

Вывод. При комплексном лечении отоми-
козов целесообразно применение циклоферона.  

 
© В.Н. Гинькут, В.В. Гинькут, 2011 
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І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, БУЧАЧ; УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 
 

Ангіною називається загальне гостре ін-
фекційне захворювання, при якому місцеве гос-
тре запалення уражає лімфаденоїдну тканину 
різних мигдаликів горла. У переважній більшос-
ті випадків буває ангіна піднебінних мигдали-
ків, в той час як інші мигдалики втягуються у 

запальний процес відносно рідше. Тому у лікар-
ській практиці прийнято під терміном „ангіна“ 
розуміти ангіну піднебінних мигдаликів. 

Захворюваність населення ангіною доста-
тньо висока. За даними літератури (В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978), серед дорос-
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лих вона складає 4-5%, а серед дітей – більше 
6%. 

Ангіна не є однорідним захворюванням, 
вона розрізняється за етіологією, патогенезом і 
формою клінічного перебігу. Ангіни бувають 
первинні і вторинні. Серед первинних ангін 
найчастіше зустрічаються катаральна, фоліку-
лярна і лакунарна. Найбільш легко перебігає 
катаральна ангіна. Для її лікування застосову-
ються різні середники як загальної, так і місце-
вої дії. У вітчизняній літературі ми не знайшли 
відомостей про використання спрею для горла 
„Аква Маріс“ у комплексному лікуванні катара-
льної ангіни. Ми застосували спрей для горла 
„Аква Маріс“ у комплексному лікуванні катара-
льної ангіни у дорослих. 

Спрей для горла „Аква Маріс” – лікарсь-
кий засіб на основі води Адріатичного моря з 
натуральними солями та мікроелементами. 

Препарат на основі стерильної морської 
води застосовується з лікувальною, профілакти-
чною і гігієнічною метою для очищення, усу-
нення подразнення, та захисту слизової оболон-
ки горла. Стерилізована гіпертонічна морська 
вода сприяє підтриманню нормального фізіоло-
гічного стану слизової оболонки горла, змиває 
віруси і бактерії зі слизової оболонки горла, 
сприяє підвищенню місцевого імунітету, має 
місцеву протизапальну дію (Р.А. Абизов і спі-
вавт., 2008). Спрей для горла „Аква Маріс“ за-
стосовується при гострих і хронічних запальних 
захворюваннях горла, для профілактики інфек-
цій в осінньо-зимовий період, в комплексній 
терапії гострих та хронічних тонзилітів, фарин-
гітів, ларингітів. Призначається дорослим і ді-
тям старшим 3 років у таких дозах: 4-6 разів по 
3-4 упорскування на задню стінку горла. Курс 
лікування в середньому становить 1-1,5 тижня. 
Препарат може застосовуватись з іншими лікар-
ськими засобами, що використовуються для лі-
кування захворювань горла. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010 рр. знаходилось 26 хворих на ката-
ральну ангіну віком від 20 до 46 років. Пацієнти 
скаржились на головний біль, підвищення тем-

ператури тіла в межах 37,2-38,20С, біль у горлі 
при ковтанні. Фарингоскопічно відмічались гі-
перемія і набряк піднебінних мигдаликів. В маз-
ках із носа і горла паличок Лефлера не виділено. 

Хворі були поділені на 2 групи: основну 
(16 пацієнтів) і контрольну (10). Групи були 
співставлені за віком і перебігом захворювання. 
Хворі основної групи отримували спрей для го-
рла „Аква Маріс“ і протизапальну терапію, кон-
трольної – тільки протизапальну терапію. Спрей 
призначався хворим 4-5 разів на день по 2-3 
упорскування на задню стінку ротової частини 
горла і ділянки піднебінних мигдаликів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими, 
фарингоскопічна картина та показники темпера-
тури тіла. При аналізі результатів лікування ві-
дмічено більш інтенсивний регрес симптомів 
ангіни у хворих основної групи. Скарги на голо-
вний біль, біль у горлі при ковтанні у хворих, 
що приймали протизапальне лікування та спрей 
для горла „Аква Маріс“, поступово зникли через 
4-5 днів у більшості (13) хворих. Решта 3 паціє-
нти відмічали зменшення неприємних відчуттів 
у горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про 
позитивний перебіг захворювання: зникали гі-
перемія і набряклість піднебінних мигдаликів. 
Температура тіла нормалізувалась у всіх пацієн-
тів. У хворих контрольної групи позитивний 
ефект наставав до 7-8-го дня лікування. 

Індивідуальної нестерпності спрею для 
горла „Аква Маріс“, алергійних реакцій та ін-
ших небажаних явищ не спостерігалось у жод-
ного хворого. 

Таким чином, застосування спрею для гор-
ла „Аква Маріс“ у комплексному лікуванні ката-
ральної ангіни у дорослих суттєво покращує са-
мопочуття хворих, значною мірою усуває основні 
симптоми захворювання. Спрей для горла „Аква 
Маріс“ простий у застосуванні, добре переносить-
ся хворими, системно не впливає на організм, за-
стосовується разом з іншими лікарськими засоба-
ми для лікування катаральної ангіни, не має побі-
чної дії, що дає підставу рекомендувати його для 
терапії пацієнтів з вказаною патологією.  

 
© О.В. Говда, Г.С. Протасевич, І.В. Хоружий, А.І. Гавура, І.В. Войнаровський, 2011 
 
 
 

 
М.И. ГОВОРУН, Ф.А. СЫРОЕЖКИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУСИТОВ  
В СВЕТЕ ТЕОРИИ АДАПТИВНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 
В настоящее время заболевания носа и 

околоносовых пазух занимают наибольший 
удельный вес в общей структуре заболеваний 
ЛОР-органов. Одной из актуальных проблем 
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современной ринологии, несмотря на многочис-
ленные исследования, остаются полипозные 
риносинуситы. До сих пор остаются нераскры-
тыми ни причины образования полипов, ни па-
тогенетические механизмы развития заболева-
ния, отсутствуют также надёжные методы лече-
ния данной патологии. 

Современные достижения естествознания 
позволили сформировать доктрину самооргани-
зации, а применительно к медицине – доктрину 
адаптивной самоорганизации, которая в на-
стоящее время является основной теоретической 
и методологической базой проведения научных 
исследований. 

Основной отличительной особенностью 
указанной доктрины является то, что она рас-
сматривает в качестве объектов исследования 
циклические самоорганизующиеся и саморегу-
лирующиеся системы. В физиологии и медици-
не теория самоорганизации в наиболее полном 
виде представлена в теории функциональных 
систем, где главном системообразующим фак-
тором является конечный приспособительный 
результат действия. 

 С данных позиций развитие полипозных 
риносинуситов следует рассматривать не как 
процесс, возникающий в системе под действием 
«шума» (воздействие вирусов, бактерий, их ток-
синов, различных химических веществ, физиче-

ских агентов или изменения иммуносоставляю-
щих механизмов слизистых оболочек), а как 
хаотический процесс, то есть процесс, ограни-
ченный числом нелинейно взаимодействующих 
между собой величин и, соответственно, степе-
ней их свободы. Если в случайном процессе 
(«шуме») непредсказуемость является результа-
том влияния большого числа независимых ве-
личин, то при образовании полипов патологиче-
ские процессы являются результатом критиче-
ской зависимости траекторий системы от мини-
мального изменений начальных условий, что 
можно описать математически (например, с по-
мощью экспоненты Ляпунова). 

 Таким образом, формируются диссипа-
тивные (в клиническом отношении – патологи-
ческие) структуры (полипозно-измененная сли-
зистая оболочка), однако позволяющие обеспе-
чивать поддержание гомеостатических меха-
низмов как в слизистой оболочке, так и в орга-
низме в целом. Патологические процессы обра-
зования полипов являются результатом крити-
ческой зависимости траекторий системы от ми-
нимального изменения начальных условий. Рас-
сматривая этиопатогенез носовых полипов с 
помощью теории самоорганизации, можно по-
лучить результаты, которые приобретают объ-
ективный биологический смысл и соответст-
вующую информационную интерпретацию. 

 
© М.И. Говорун, Ф.А. Сыроежкин, 2011 
 
 
 
 

 
Я.Ю. ГОМЗА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАХОДІВ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 
ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА  

У ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ГІПЕРТОНІЧНИЙ КРИЗ 
 

На сьогодні питання діагностики, 
профілактики та лікування вестибулярних по-
рушень у хворих на церебральний гіпертонічний 
криз залишаються актуальними. Метою 
дослідження було розробити ефективні заходи 
діагностики, профілактики та лікування вести-
булярних порушень функції внутрішнього вуха 
у хворих на церебральний гіпертонічний криз. 

В клініці кафедри оториноларингології 
Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця хворим на церебральний 
гіпертонічний криз проводилось комплексне 
аудіологічне і вестибулометричне обстеження. 
В залежності від завдань дослідження хворі бу-
ли рандомізовані на наступні клінічні групи. 
Для визначення ефективності комплексного 

консервативного лікування порушень 
вестибулярної функції внутрішнього вуха у хво-
рих на судинні захворювання головного мозку з 
гострим перебігом (медикаментозної терапії в 
поєднанні з калоричною вестибулярною 
стимуляцією) обстежено 60 хворих на цереб-
ральний гіпертонічний криз, у яких при виписці 
із неврологічного стаціонару в результаті 
аудіологічного обстеження були виявлені пору-
шення функції внутрішнього вуха та встановле-
ний діагноз гострої сенсоневральної 
приглухуватості судинного генезу, а під час 
вестибулометрії виявлялась гіпорефлексія 
лабіринту. Обстежувані хворі були розподілені 
на наступні клінічні групи: 30 хворих на гостру 
сенсоневральну приглухуватість після цереб-
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рального гіпертонічного кризу, яким проводи-
лось комплексне консервативне лікування по-
рушень функції внутрішнього вуха - медика-
ментозна терапія порушень функції 
внутрішнього вуха за новою схемою та кало-
рична вестибулярна стимуляція, та 30 хворих на 
гостру сенсоневральну приглухуватість після 
церебрального гіпертонічного кризу, яким про-
водилась традиційна медикаментозна терапія 
сенсоневральної приглухуватості. Медикамен-
тозна терапія порушень слухової і 
вестибулярної функції внутрішнього вуха, що 
проводилась у хворих основної групи обстежу-
ваних, передбачала призначення аргініну, цито-
хрому-С, пентоксифіліну, пірацетаму, 
метилпреднізолону, гінкго двулопастного, 
бетагістину. 

Результати порівняльного анализу основ-
них і контрольних груп хворих на церебральний 
гіпертонічний криз з гіпорефлексією лабіринтів, 
яким проводилось комплексне консервативне 
лікування порушень функції внутрішнього вуха 
після курсу стандартної терапії церебрального 
гіпертонічного кризу, за показниками наявності 
відчуття запаморочення у обстежуваних осіб 
після курсу лікування, наявності у них спонтан-

них вестибуло-соматичних і вестибуло-
вегетативних реакцій, спонтанного і 
позиційного нистагму, реєстрації ознак 
гіпорефлексії лабіринтів, - демонструють стати-
стично достовірне (p<0,001) зменшення 
кількості хворих з порушеннями вестибулярної 
функції внутрішнього вуха після проведення 
вказаної комплексної медикаментозної терапії в 
основній групі порівняно з контрольною: 10,0% 
основної групи і 86,7% контрольної групи 
відповідно. Також додатково можна відмітити 
позитивну динаміку відновлення функції цен-
тральних відділів вестибулярного аналізатора у 
цих хворих, про що свідчить зменшення 
кількості хворих, що мають центральні 
вестибулярні порушення в основній групі об-
стежуваних – 16,7% в порівнянні з 93,3% 
контрольної групи. 

Таким чином, з проведених досліджень 
витікає така послідовність заходів: порушення 
функції внутрішнього вуха у хворих на судинні 
захворювання головного мозку слід вчасно ви-
являти за використання комплексної аудіометрії 
і вестибулометрії, і після підтвердження 
діагнозу призначати відповідне лікування 
розладів внутрішнього вуха. 

 
© Я.Ю. Гомза, 2011 
 
 
 

 
 

І.М. ГОМЗА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, М.М. МОГИТИЧ, Д.М. МОГИТИЧ, А.І. ГАВУРА,  
Л.Р. ДОБОЩУК, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ ПРЕПАРАТОМ ТОНЗИЛОТРЕН 
 

Катаральна ангіна – досить часте захво-
рювання у дітей. Важливе значення в лікуванні 
катаральної ангіни надається використанню за-
собів, що мають системну протизапальну дію і 
сприяють підвищенню природної резистентнос-
ті організму, і засобів імунокорекції. 

Серед багатьох середників, що застосо-
вуються в лікуванні катаральної ангіни у дітей, 
нашу увагу привернули натуральні продукти, 
які нормалізують нейроендокринні порушення і 
імунологічний дизбаланс на локальному і зага-
льному рівні. Ми застосували натуральний ком-
плексний препарат, який відновлює захисну фу-
нкцію мигдаликів, - «Тонзилотрен». 

Тонзилотрен стимулює власні захисні ме-
ханізми при вірусних і бактеріальних інфекціях 
у горлі. Завдяки цьому досягається повне вилі-
кування і запобігання рецидивам. Цим препара-
том проводиться лікування всіх стадій запален-

ня, від початкових скарг до хронічно-
рецидивної форми. 

Тонзилотрен застосовується при гострих 
запаленнях мигдаликів (ангінах), хронічних і 
хронічно-рецидивних тонзилярних ангінах, гі-
перплазії мигдаликів у дітей і дорослих. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010рр. знаходилось 20 дітей, хворих на 
катаральну ангіну, віком від 6 до 18 років. 

Діти або їх батьки скаржились, що у ди-
тини відмічаються головний біль, підвищення 
температури тіла в межах 37,2-38,2 ºС, біль у 
горлі при ковтанні. При фарингоскопії відміча-
лись набряклість і гіперемія піднебінних мигда-
ликів. 

Діти були поділені на 2 групи: основну і 
контрольну. Групи були співставлені за віком і 
перебігом захворювання. В основній групі було 
11 дітей, в контрольній – 9.  
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Діти основної групи одержували Тонзи-
лотрен досередини і місцеве лікування (полос-
кання горла розчином фурациліну 1:5000). Ді-
тям контрольної групи призначали протизапа-
льну терапію і місцеве лікування (полоскання 
горла розчином фупациліну 1:5000). 

Препарат Тонзилотрен призначався дітям 
віком від 6 до 12 років по 1 таблетці кожні 2 
години (до 8 разів на день) перші 2 дні, затим по 
1 таблетці 3 рази на день до повного одужання, 
дітям віком від 12 до 18 років – по 1 таблетці 
кожну годину (до 12 разів на день) перші 2 дні, 
потім по 1 таблетці 3 рази на день до повного 
одужання. 

Критеріями оцінки ефективності лікування 
були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або їх ба-
тьками (вплив на головний біль, вплив на біль у 
горлі при ковтанні), фарингоскопічна картина (ко-
лір, консистенція слизової оболонки піднебінних 
мигдаликів), показники температури тіла. 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів запа-
лення піднебінних мигдаликів у дітей основної 
групи. Так, всі діти або їх батьки вказували на 

зникнення головного болю, 9 із 11 – на зник-
нення, 2 – на зменшення болю у горлі при ков-
танні (на 3-4-й день лікування). В контрольній 
групі ці показники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 3-4-й день лікування у 9 дітей основної 
групи. Слизова оболонка піднебінних мигдали-
ків у них мала рожевий колір, була нормальної 
консистенції. В контрольній групі фарингоско-
пічна картина нормалізувалась на 3-4-й день 
лікування у 6 із 9 дітей. 

Температура тіла нормалізувалась на 3-4-
й день лікування у всіх дітей основної групи. В 
контрольній групі нормалізація температури 
тіла на 3-4-й день лікування відмічена у 7 дітей. 

Стерпніть Тонзилотрену у всіх дітей була 
доброю, побічних ефектів та інших небажаних 
явищ не відмічалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування Тонзилотрену 
для загального лікування катаральної ангіни у 
дітей виявилось ефективним. На підставі одер-
жаних даних можна рекомендувати Тонзилот-
рен для лікування катаральної ангіни у дітей як 
системний протизапальний засіб. 

 
© І.М. Гомза, Г.С. Протасевич, М.М. Могитич, Д.М. Могитич, А.І. Гавура, Л.Р. Добощук,  
Р.Т. Чортківський, 2011 
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ МАСТОИДОПЛАСТИКА  
ПРИ САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ НА СРЕДНЕМ УХЕ 

 
Актуальность исследования. В 13-35% 

случаев у пациентов с хроническим эпитимпа-
ноантральным гнойным средним отитом после 
операции открытого типа наблюдается неполная 
эпителизация трепанационной полости. В 20-
30% случаев сохраняются выделения из уха, 
шум в ушах, вестибулярные расстройства.  

 При сравнении данных исследования 
акустического резонанса в норме и у пациентов 
после санирующей операции открытого типа на 
среднем ухе установлено, что отсутствие задней 
стенки наружного слухового прохода ухудшает 
звуковое восприятие в области диапазона частот 
около 4000 Гц. Операции с реконструкцией зад-
ней стенки наружного слухового прохода по-
зволяют уменьшить вероятность ее западения, 
сохранить нормальную архитектонику среднего 
и наружного уха. 

Целью нашего исследования явилось по-
вышение эффективности слухоулучшения при 

хирургическом лечении хронических гнойных 
средних отитов путем выполнения первичной 
мастоидопластики титановой перфорированной 
пластиной. 

Задачи исследования: 
1. Оценить безопасность использования 

изделий из титана в эксперименте. 
2. Разработать способ первичной мастои-

допластики после операции открытого типа на 
среднем ухе. 

3. Оценить эффективность слухоулучше-
ния при операции открытого типа на среднем 
ухе с реконструкцией задней стенки наружного 
слухового прохода. 

Экспериментальное исследование было 
выполнено на 14 кроликах. Всем животным под 
тиопенталовым наркозом в участок теменной 
кости вживлялась перфорированная титановая 
пластина размером 1см х 1см. Пластина фикси-
ровалась с помощью винтов, после чего рана 
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послойно ушивалась. С целью изучения токси-
ко-резорбтивного действия импланта оценивали 
общее состояние и показатели ОАК животных. 

Клиническое исследование проведено у 
30 пациентов с диагнозом хронический гнойный 
эпитимпаноантральный средний отит. Основная 
группа включала 16 пациентов, контрольная - 14 
пациентов. 

Пациентам основной группы после вы-
полнения операции открытого типа на среднем 
ухе выполнялась реконструкция задней стенки 
слухового прохода с помощью перфорирован-
ной титановой пластины, облитерация мастои-
дальной полости производилась аутотрансплан-
татом кортикального слоя височной кости. В 
контрольной группе выполнена операция от-
крытого типа на среднем ухе без реконструкции 
задней стенки. Всем пациентам на заключи-
тельном этапе хирургического вмешательства 

независимо от его вида выполнялась тимпано-
пластика с установкой тотального или парци-
ального титанового протеза. Через 2 недели па-
циентам обеих групп выполнялась тональная 
пороговая аудиометрия. За диагностический 
критерий при оценке слухоулучшения нами был 
принят костно-воздушный интервал менее 20 
дБ. После операции открытого типа с мастоидо-
пластикой интервал менее 20 дБ выявлен у 9 
пациентов (56,2%), а без мастоидопластики - у 2 
(14,3%). В результате проведенных исследова-
ний сделаны следующие выводы: 

1) Экспериментальное исследование до-
казало безопасность использования материалов 
из титана в хирургической практике; 

2) Доказана эффективность слухоулучше-
ния в диапазоне высоких частот при восстанов-
ленной задней стенке наружного слухового 
прохода. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИБРОЦИЛА В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Риносинусит (РС) у детей является доми-
нирующей патологией как стационара, так и 
амбулаторной практики. Частота распростране-
ния заболеваний носа и околоносовых пазух у 
детей составляет 28-30% среди всех заболева-
ний верхнего отдела дыхательных путей и на-
блюдается во всех возрастных группах детей, 
начиная с периода новорожденности.  

Рост воспалительных поражений около-
носовых пазух и снижение эффективности ле-
чения в первую очередь связаны с повышением 
аллергического фона населения. 

В последние годы аллергический ринит 
(АР) как проблема приобретает большую зна-
чимость из-за высокого роста его распростра-
ненности среди населения (от 10% до 40%), 
особенно в детской популяции. Частота заболе-
ваемости аллергического ринита среди детей 
достигает 40%. По прогнозу профессора аллер-
гии и респираторных заболеваний из Генуи 
Giorgio Walter Canonica, если за последние 5 лет 
заболеваемость аллергической патологией уве-
личилась на 5%, то к 2020 году каждый второй 
ребенок будет аллергиком. 

Симптомы АР влияют на посещаемость 
учебных заведений. Аллергия является одной из 
основных причин пропуска школьных занятий, 
значительных финансовых затрат. 

Таким образом, по степени распростра-
ненности, медико-социальной значимости, 
влиянию на здоровье и качество жизни пациен-
тов проблема АР считается одной из самых ак-
туальных. 

АР в значительной степени способствует 
высокой заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями (ОРВИ) у детей. 
Связь частых ОРВИ с обострениями аллергиче-
ских заболеваний давно доказана, а основным 
проявлением ОРВИ является острый ринит.  

Повышается вероятность развития остро-
го воспаления среднего уха, синусита, фаринги-
та, трахеобронхита, пневмонии. 

В свете вышеизложенного понятен осо-
бый интерес практических врачей к проблеме 
рациональной терапии заболеваний носа, пара-
назальных синусов, особенно в группе детей с 
АР.  

В протоколе лечения заболеваний носа и 
параназальных синусов детей с аллергоанамне-
зом особое место занимают топические комби-
нированные декогнестанты, которые быстро и 
эффективно восстанавливают носовое дыхание 
как при АР, так и при бактериальных РС. 

Существуют определенные требования к 
сосудосуживающему препарату, который может 
использоваться в педиатрической практике: 
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- оптимальные характеристики и меха-
низм действия; 

- препарат не должен наносить морфоло-
гическое или функциональное повреждение 
слизистой даже при длительном применении; 

- не должен иметь системных эффектов на 
организм; 

- не нарушать активность мерцательного 
эпителия, при этом значение РН самого препа-
рата должно приближаться к физиологической 
норме 7,0-7,3. 

В протоколах лечения, утвержденных 
МОЗ Украины, нет принципов лечения острого 
ринита, это понятно. В протоколах лечения 
ОРВИ (№354 от 09. 07. 2004 г.) указывается 
«детям старше 6 месяцев можно назначать сосу-
досуживающие капли, но применять их не более 
3 дней». Такой подход обусловлен тем, что ряд 
сосудосуживающих препаратов имеет побочные 
эффекты. 

По данным литературы, что совпадает с 
данными нашей клиники, отравление назальны-
ми декогнестантами встречается во всех возрас-
тных группах, начиная с периода новорожден-
ности, что проявляется бледностью кожных по-
кровов, брадикардией, аритмией, гипертензион-
ным синдромом, судорогами, комой. 

Необходимо помнить, что средне-
терапевтическая доза некоторых сосудосужи-
вающих препаратов приближается к его токси-
ческой дозе.  

При попадании на слизистую оболочку 
носа грудного ребенка взрослой дозы сосудосу-
живающего препарата на 1 кг массы тела он по-
лучит дозу в 30 раз больше, чем взрослый.  

Таким образом, вероятность системных 
эффектов, выраженные побочные действия ряда 
деконгистантов ограничивает их применение в 
педиатрической практике и противопоказаны у 
детей до 1 года.  

Среди небольшого количества препара-
тов, соответствующих современным требовани-
ям к сосудосуживающему препарату в педиат-
рической практике мы широко используем де-
конгистант, относящийся к группе эпинефринов 
– «Виброцил», который производит фирма «Но-
вартис» (Швейцария).  

Виброцил содержит 2 активных компо-
нента: фенилэфрин и диметиндена малеат. 

Особенность механизма действия заклю-
чается в том, что в отличии от большинства из-
вестных деконгестантов стимулирующих как 
альфа-1, так и альфа-2 адренорецепторы, фени-

лэфрин селективно влияет только на альфа-1-
адренорецепторы в капиллярах венозной кавер-
нозной сети слизистой оболочки, незначительно 
замедляет кровоток, не нарушая кровоснабже-
ние. 

Диметиндена малеат - антигистаминный 
препарат, антогонист Н-гистаминовых рецепто-
ров, уменьшает проявления аллергических и 
воспалительных реакций. 

Показания: 
- Острые и хронические воспалительные 

заболевания носа и параназальных синусов; 
- Аллергические риниты; 
- Состояния после эндоназальных опера-

тивных вмешательств. 
«Виброцил» выпускается в нескольких 

лекарственных формах: в виде назального 
спрея, капель и геля. Спрей и гель назначаются 
с 6-летнего возраста, капли с 1 месяца. Особен-
ность формы препарата в виде геля в отличии от 
капель способствует более длительному сохра-
нению и действию лекарственного препарата, 
что позволяет широко применять препарат по-
сле эндоназальных оперативных вмешательств.  

Преимущества «Виброцила»: 
1. Комбинированный препарат, оказы-

вающий сочетанное гипосенсебилизирующее и 
противоотечное действие; 

2. Фенилэфрин избирательно влияет на 
альфа-1 адренорецепторы; 

3. Разрешен к использованию с 1 месяца 
жизни и может применятся до двух недель;  

4. Значение рН сравнимо с таковым сли-
зистой носа, благодаря чему не нарушается ра-
бота мукоцилиарного клиренса; 

5. Препарат имеет несколько лекарствен-
ных форм. 

6. Отсутствие системных эффектов. 
Хочу обратить Ваше внимание на то, что 

«Виброцил» это единственный топический де-
когнестант с антигистаминным эффектом, кото-
рый может назначаться ребенку с 1 месяца. 

 Отоларингологи АР Крым на протяже-
нии ряда лет используют в своей практике 
«Виброцил». Препарат обладает убедительной 
терапевтической активностью и высоким уров-
нем безопасности.  

Токсических и побочных эффектов не на-
блюдалось. 

Таким образом, «Виброцил», может быть 
рекомендован в практике врача отоларинголога, 
педиатра, семейного врача. 

 
© Л.В. Гуляева, 2011 
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А.А. БОНДАРЕНКО, А.И. РУСАКОВА, Н.А. СТАДНИЧУК, К.Е. НИКИФОРОВ  

(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ СРЕДНИЙ ГНОЙНЫЙ ОТИТ В ПРАКТИКЕ 
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРУ «ДКБ» 

  
Особое внимание в детской отоларинго-

логической практике заслуживают дети грудно-
го и раннего детского возраста с часто рециди-
вирующими средними гнойными отитами 
(РСГО). Они составляют примерно 25-30% сре-
ди всех заболеваний уха. Повторяющиеся отиты 
могут вести к хронизации процесса, к переходу 
в хронический гнойный средний отит, значи-
тельному снижению слуховой функции.  

По данным отоларингологического отде-
ления Крымского республиканского учрежде-
ния «Детская клиническая больница» за период 
с 2001 по 2010 гг. стационарно было пролечено 
93 ребенка. У 65 детей (72%) процесс был дву-
сторонним, количество рецидивов заболевания 
уха достигало от 2 до 6 раз в год, длительность 
рецидивирования – не менее 2 лет, в среднем 
продолжительность нахождения в стационаре 
составляла 10 койко-дней. 

Из анамнеза выяснялось, что наиболее 
важными причинами рецидивирующего течения 
заболевания у детей являлись: 

- наличие аллергических диатезов, зачас-
тую, генетически обусловленных; 

- острые и хронические воспалительные 
заболевания верхних дыхательных путей; 

- несвоевременное выполнение тимпано-
томии; 

- недостаточная функция слуховой трубы; 
- блок входа в пещеру; 
- аденоидные вегетации; 
- длительно проводимая нерациональная 

антибиотикотерапия. По данным бактериологи-
ческого исследования часто высевались хлами-
дии, микоплазма, а также вирусы и грибы.  

В диагностике и лечении (РСГО) необ-
ходимо отметить ряд особенностей: наличие 
симптомов интоксикации, иногда имели место 
судороги, заторможенность, тошнота, рвота; 
при надавливании на козелок боли усилива-
лись, в виду того, что костная часть наружного 
слухового прохода в этом возрасте еще не 
сформирована; затруднение диагностики в свя-
зи с неопределенной отоскопической картиной, 
так как барабанная перепонка у грудных детей 
часто утолщена и плохо обозрима. Детям про-
водился обязательный осмотр сурдолога и ау-
диологическое исследование с импедансомет-
рией. Данные импедансометрии в динамике 
использовались нами в качестве объективного 
контроля за эффективностью лечения тубарной 
дисфункции и профилактики кондуктивной 
тугоухости.  

В комплексной терапии РСГО учитыва-
лись данные изучения анамнеза заболевания, 
объективного исследования, особое внимание 
уделялось недоношенности, гипотрофии, искус-
ственному вскармливанию, раннему докорму, 
алиментарным диатезам, несформированности 
иммунной системы и неспецифических факто-
ров защиты. 

Таким образом, проведение тщательно 
собранного анамнеза, современных методов об-
следования, динамического аудиологического 
контроля, комплексной рациональной терапии 
позволило нам добиваться хороших результатов 
в лечении РСГО у детей грудного и раннего 
детского возраста и предупреждении развития у 
них нарушения слуховой функции.  

 
© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, А.В. Завадский, Н.В. Завадский, А.А. Бондаренко, А.И. Русакова,  
Н.А. Стадничук, К.Е. Никифоров, 2011 
 
 
 

 
В.В. ДВОРЯНЧИКОВ, Ф.А. СЫРОЕЖКИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ ПРИ ОДНОМОМЕНТНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА И ХРОНИЧЕСКОГО 

ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 
 

К настоящему времени считается обще-
принятой концепция хирургического лечения 

хронического гнойного среднего отита, которая 
подразумевает проведение следующих основ-
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ных этапов: этап предварительной санации по-
лости носа и околоносовых пазух, носоглотки, 
направленный на восстановление функции слу-
ховой трубы; этап санации среднего уха и его 
воздухоносных полостей; этап реконструкции 
звукопроводящей системы среднего уха. Разра-
ботка принципов симультанной (одномомент-
ной) оторинохирургии позволила совместить 
вышеперечисленные этапы в один и достигнуть 
высокой социальной, медицинской и экономи-
ческой результативности таких операций. 

Соблюдение разработанных принципов 
приобретает особую актуальность при одномо-
ментном лечении хронического полипозного 
риносинусита и хронического гнойного средне-
го отита. Основным условием в таких случаях 
является обеспечение нормальной функции слу-
ховой трубы посредством осуществления одно-
моментного хирургического лечения сопутст-
вующей патологии полости носа и носоглотки 
(полипотомии, коррекция внутриносовых 
структур). Кроме того, вмешательство в полости 
носа дополняется проведением следующего 
комплекса лечебно-реабилитационных меро-
приятий: 

1. Проведение в предоперационном пе-
риоде обязательной фармакологической коррек-
ции в области среднего уха с использованием 
комбинированных препаратов, содержащих ан-
тибактериальные, антисептические и противо-
воспалительные составляющие. 

2. Тщательное выполнение санирующего 
оперативного пособия на среднем ухе, позво-

ляющего проведение реконструкции различных 
отделов тимпанальной системы. 

3. Надежное воссоздание функционально-
активной неотимпанальной мембраны, обеспе-
чивающей как функцию звукопередачи, так и 
играющей роль поршня в функционировании 
слуховой трубы, без дренажной функции кото-
рой санация, не может считаться полной. 

4. Декомпрессия, дренирование, аэрация и 
фармакологическая коррекция всех отделов не-
отимпанальной полости и слуховой трубы в по-
слеоперационным периоде посредством методов 
пролонгированного дренирования слуховой 
трубы и самомассажа глоточных отверстий слу-
ховых труб. 

С целью оценки эффективности хирурги-
ческого лечения хронического гнойного средне-
го отита при сопутствующем течении хрониче-
ского полипозного риносинусита было проопе-
рировано 19 пациентов. Послеоперационный 
период у всех больных протекал благоприятно. 
При контрольном обследовании через 12 меся-
цев после операции у всех пациентов отмечен 
удовлетворительный клинико-морфологический 
и функциональный результаты.  

Таким образом, соблюдение разработан-
ных принципов коррекции функции слуховой 
трубы при одномоментном лечении хрониче-
ского полипозного риносинусита и хроническо-
го гнойного среднего отита обеспечивает безо-
пасный гарантированный эффект при привлече-
нии минимальных материальных ресурсов, фи-
нансовых затрат, и психологических издержек. 

 
© В.В. Дворянчиков, Ф.А. Сыроежкин, 2011 
 
 
 

 
И.В. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ЙОДДИЦЕРИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ГАЙМОРИТОВ 
 

Острые синуситы самые распространен-
ные заболевания в оториноларингологии и со-
ставляют 30% в структуре всех ЛОР-
заболеваний (С.В. Безшапочный, В.В. Лабурец, 
2002; Г.З. Пискунов, 2005). 

С.М. Пухлик (2011) указывает, что важ-
ную роль в первичном повреждении слизистой 
оболочки околоносовых пазух играет вирусная 
инфекция, которая обнаруживается в полости 
носа и околоносовых пазухах более чем у 50% 
больных с острыми гнойными синуситами. 

Основная защита слизистых оболочек но-
са и околоносовых пазух принадлежит мукоци-
лиарной системе, основной функцией которой 

является мукоцилиарный клиренс (транспорт). 
Он обеспечивается функционированием ресни-
чек мерцательного эпителия, а также оптималь-
ным количественным и качественным составом 
слизи. Одним из основных факторов патогенеза 
респираторных заболеваний является наруше-
ние механизма мукоцилиарного клиренса, что 
чаще всего связано с избыточным образованием 
слизи, повышением вязкости секрета носа и 
околоносовых пазух (М.А. Заболотный и соавт., 
2011; С.В. Андреев и соавт., 2011). 

Существуют различные методы лечения 
острых гнойных гайморитов. Многие годы ис-
пользовался инвазивный метод, когда больному 
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производилась пункция пазух через медиальную 
стенку иглой Куликовского, что позволяло не-
посредственно войти в очаг воспаления, удалить 
гнойное содержимое из пазухи, промыть ее до 
«чистых вод», ввести в ее полость антибиотики. 
Таких пункций при остром гнойном гайморите 
приходилось выполнять 3-5 через сутки. Обыч-
но пазуха санировалась на 7-9 сутки. Одна из 
причин, которая ведет к снижению эффективно-
сти лечения этих больных, является негативное 
отношение их к пункции. 

 Современная концепция лечения острых 
гнойных риносинуитов – это ранняя диагности-
ка и использование преимущественно консерва-
тивных методов: промывание пазух по Проэтц, 
использование синускатетера ЯМИК, назначе-
ние муколитиков. Этим больным вводят парен-
терально антибиотики широкого спектра дейст-
вия длительный период времени от нескольких 
недель до 1-2 месяцев и более. 

Учитывая большую роль вирусной ин-
фекции в возникновении острых гнойных гай-
моритов, которая не чувствительна к антибио-
тикам, рост резистентности микробов к ним, 
постоянно ведутся поиски новых лекарственных 
средств для лечения этой категории больных. 

Мы остановили свой выбор на йоддице-
рине. Препарат зарегистрирован в Украине, об-
ладает широким спектром антибактериального 
действия в отношении стафилококков, пневмо-
кокков, менингококков, протея, неспорообра-
зующих анаэробов и других патогенных микро-
организмов. 

Мы обследовали и лечили 28 больных в 
возрасте 21-53 года с острыми гнойными гаймо-
ритами инвазивным (пункционным) методом. 

Во всех случаях диагноз подтвержден анамне-
стическими данными, рентгенографией носа и 
придаточных пазух носа в прямой проекции, у 
трех больных выполнена компьютерная томо-
графия; и диагностическими пункциями. 

Учитывая, что в состав препарата входит 
йод, всем больным перед началом лечения ис-
следовалась чувствительность к препаратам йо-
да. Под аппликационной анестезией 10% рас-
твора лидокаина слизистой оболочки нижнего 
носового хода, пазуха пунктировалась иглой 
Куликовского через медиальную стенку. Через 
иглу содержимое пазухи бралось на исследова-
ние флоры и чувствительности ее к антибиоти-
кам. Затем пазуха промывалась 0,9% - 300-400 
мл изотонического раствора до «чистых вод». 
После чего, не вынимая иглу Куликовского, в 
пазуху вводили 5 мл йоддицерина, разведенного 
в соотношении 1:3 изотоническим раствором 
натрия хлорида. Пункции выполнялись через 
сутки, на курс лечения достаточно было 3-4 
пункции. В пазуху антибиотики не вводились, 
не назначались они и парентерально. Реакций на 
вводимый препарат не было. 

Мы обратили внимание, что после вве-
дения йоддицерина в пазуху через 5-7 минут из 
носа у больных появлялось большое количест-
во жидкой светлой мокроты и это продолжа-
лось 40-50 минут. Возможно стимулирование 
секреции йоддицерином обусловлено раздра-
жением чувствительных окончаний тройнично-
го нерва, что в свою очередь приводит к усиле-
нию работы мерцательного эпителия, сниже-
нию вязкости мокроты и к естественному ин-
тенсивному очищению полости носа и около-
носовых пазух. 
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И.В. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ ЙОДДИЦЕРИНА НА МУКОЦИЛИАРНЫЙ КЛИРЕНС  
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА 

 
Изучая мукоцилиарный клиренс (транс-

порт) слизистой оболочки полости носа моло-
дых, здоровых людей с помощью черной туши, 
нами было установлено, что в норме перемеще-
ние ее из передних отделов носовой перегород-
ки до хоан происходит за 18-30 минут (В.Р. Де-
менков, 1973). Г.С. Протасевич (2003) используя 
для этих целей порошок активированного угля 
доказал, что в норме он проходит этот путь за 
21-30 минут. 

Известно, что главная роль в защите 
верхних дыхательных путей принадлежит му-
коцилиарной системе, основной функцией кото-
рой является мукоцилиарный клиренс. Он обес-
печивает нормальное функционирование рес-
нитчатого эпителия. При четкой работе этой 
системы бактерии, попадающие в полость носа 
и околоносовые пазухи, не имеют возможности 
длительного контакта со слизистыми оболочка-
ми, что уменьшает возможность возникновения 
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воспалительного процесса в них. Воспаление 
слизистой оболочки полости носа сопровожда-
ется компенсаторным увеличением образования 
сначала жидкой, а потом густой, вязкой мокро-
ты, что естественно нарушает процесс само-
очищения полости носа и пазух. 

С.Б. Безшапочный, В.В. Лобурец (2004) 
указывают, что 80% синуситов риногенного 
происхождения, когда инфекция через естест-
венные соустья проникает в пазухи и, наиболее 
часто в верхнечелюстные. В них транспорти-
ровка секрета начинается со дна пазух и идет по 
стенкам их к выходному отверстию, а оттуда он 
попадает в средний носовой ход.  

Однако учитывая, что при воспалении об-
разуется избыточное количество слизи с повы-
шенной вязкостью, естественное отверстие бло-
кируется и в пазухах создаются условия для 
развития инфекции. 

Учитывая широкий спектр противомик-
робного действия йоддицерина (Г.М. Ларио-
нов, В.Д. Лукьянчук, Р.В. Бондарев; 1996, 
1999), в составе его йода и димексида мы ре-
шили изучить действие его на мукоцилиарный 
транспорт слизистой оболочки полости носа. 
С этой целью нами было от обрано 20 студен-
тов-добровольцев в воздасте 19-22 года. Из 
них 12 мужчин и 8 женщин. Все они на мо-
мент обследования были абсолютно здоровы, 
но перед исследованием мы провели им кож-
ные пробы на чувствительность к препаратам 
йода. 

Методика исследования: в положении 
пациента сидя слизистая облочка носовой пере-
городки при передней риноскопии на всем про-
тяжении смазывалась раствором йоддицерина в 
разведении 1:3 с изотоническим раствором хло-
рида натрия. Сразу после смазывания пациенты 
отмечали небльшое жженеие в носу, которое 
продолжалось 2-3 минуты. С помощью метал-
лического тонкого зонда наносили тушь на сли-
зистую облочку переднего отдела слизистой 
перегородки, отступя от входа в нее 1 см. После 
этого обследуемым запрещали форсированное 
дыхание через нос и сморкаться. Через каждые 
3 минуты после нанесения туши призводили 
заднюю ринскопию, до момента появления ту-
ши в носоглотке. 

Было установлено, что у 14 студентов 
тушь в носоглотке появилась через 16 секунд, у 
6 человек через 13-14 сек, что оказалось в два 
раза быстрее, чем в норме. 

Мы обратили внимание на то, что раствор 
йоддицерина оказывал на слизистую оболочку 
полости носа выраженное муколитическое дей-
ствие, так как у пациентов отмечалось повы-
шенная секреция прозрачной жидкой мокроты. 

Учитывая широкий спектр антимикроб-
ного действия йоддицерина, его выраженную 
муколитическую активность решено использо-
вать этот препарат при лечении больных острым 
гнойным синуситом. Противопоказанием к ис-
пользованию его является повышенная чувстви-
тельность пациентов к препаратам йода. 
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В.Р. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ОШИБКИ И НЕУДАЧИ ЗАДНЕЙ ТАМПОНАДЫ ПРИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
 

Кровоснабжение носовой полости осуще-
ствляется за счет ветвей наружной и внутренней 
сонных артерий. Эти сосуды широко анастомо-
зируют между собой, образуя сосудистые спле-
тения, из которых затем часто возникают носо-
вые кровотечения. Пациенты с носовыми крово-
течениями составляют 20,5% всех оторинола-
рингологических больных нуждающихся в не-
отложной помощи (В.Т. Пальчун, 1997). 

Ю.В. Митин и соавт. (1995) указывают, 
что количество больных с носовыми кровотече-
ниями составляют 3,3% от общего числа ЛОР-
больных, находящихся на стационарном лече-
нии. 

Более 90% носовых кровотечений возни-
кают из передних отделов носовой перегородки 
и не представляют непосредственной угрозы 
для жизни больных, так как могут быть оста-
новлены различными методами, включая перед-
нюю тампонаду. Тяжелые, профузные носовые 
кровотечения возникают не часто, как правило, 
из задних отделов полости носа и требуют ока-
зания неотложной помощи этим больным по 
жизненным показаниям. Остановка этих крово-
течений проводится путем производства задней 
тампонады или перевязки сосудов. Эту тампо-
наду должны уметь выполнять хирурги и ото-
риноларингологии независимо от квалифика-
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ции. Однако за 45 лет моей работы отоларинго-
логом я не видел ни одной правильно сделанной 
задней тампонады хирургами, а молодые отола-
рингологи ее правильно выполняли лишь в 1-2% 
случаев. Обычно, врачи для остановки кровоте-
чения из задних отделов носа вводят в носо-
глотку большой ватно-марлевый тампон, что 
позволяет уменьшить кровотечение, но не оста-
навливает его. Трудность правильного произ-
водства задней тампонады обусловлена рядом 
причин. Обычно она выполняется после неудач-
ного использования других методов остановки 
кровотечения, существенной кровопотери 500-
1000 мл. Больные испуганы, агрессивны, у них 
неоднократно возникает кровавая рвота, они не 
верят в возможность остановки кровотечения, 
отчаянно сопротивляются производству тампо-
нады. Ввиду продолжающегося кровотечения 
анестезиологи отказываются от дачи им интуба-
ционного наркоза. Особенно трудно бывает ко-
гда кровотечение одновременно идет через обе 
хоаны. В таких случаях требуется большое мас-
терство врача и терпение больного. Мы неодно-
кратно убеждались, что надежно остановить 
такое кровотечение одним большим тампоном, 

введенным в носоглотку, а также выполненной 
затем двусторонней передней тампонадой, уда-
ется не всегда. Изучая причины этих неудач, мы 
обратили внимание на то, что при осмотре ро-
тоглотки после такой тампонады тонкая струйка 
крови стекала по средней линии ее. При пальце-
вом обследовании носоглотки обнаружили, что 
в нижних отделах заднего края сошника, там где 
срастается две половинки твердого неба, имеет-
ся хорошо пальпируемый небольшой костный 
выступ. На скелетированных черепах он оказал-
ся треугольной формы размером 3х3 мм, напо-
минающий «ласточкин хвост». В эксперименте, 
введя в носоглотку ватно-марлевый тампон, 
пропитанный водой, мы наблюдали, что вода 
просачивалась преимущественно в области этих 
образований. Вероятно они не дают возмож-
ность плотно и надежно затампонировать носо-
глотку одним тампоном при одновременном 
кровотечении через обе хоаны. Поэтому для 
надежной остановки таких кровотечений задняя 
тампонада должна производиться двумя отдель-
ными тампонами, вставленными в хоаны на 
«попа» с помощью указательного пальца врача, 
введенного в носоглотку. 

 
© И.В. Деменков, 2011 
 
 
 
 
 

В.Р. ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО, И.В. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
НАЗАЛЬНЫХ ПОЛИПОВ 

 
Полипы носа встречаются достаточно 

часто, преимущественно у людей старше 50 лет, 
но могут диагностироваться также и у детей. 
Этиология и патогенез этого заболевания до 
настоящего времени до конца не выяснены. В 
анамнезе этих больных часто встречаются ви-
русные инфекции, хронические риниты, синуси-
ты, аллергические заболевания. Интерес к этому 
заболеванию обусловлен тем, что консерватив-
ные и хирургические методы лечения его до 
настоящего времени остаются малоэффектив-
ными (С.К. Боенко и соавт., 2008). 

Н.В. Завадский и соавт., (2008) отмечают, 
что эпицентром воспаления и развития назаль-
ных полипов являются клетки решетчатого ла-
биринта, особенно клетки его заднего отдела. 

В ЛОР-отделении областной клинической 
больницы города Луганска, являющегося базой 
клиники, в 2010 году поступило 95 взрослых 
больных с назальными полипами. Из них 11 

(11,6%) на повторные операции, так как до этого 
они были оперированы от 2 до 4 раз. Обращал 
на себя внимание тот факт, что у одних больных 
рецидив заболевания наступал через 3-4 месяца 
после операции, у других – через 3-6 лет. Врачи, 
на амбулаторном приеме обнаружив при рино-
скопии назальные полипы независимо от их ло-
кализации, размеров, степени нарушения функ-
ций дыхания и обоняния, направляют больных 
на оперативное лечение. В большинстве случаев 
у пациентов обнаруживались мелкие множест-
венные полипы, исходящие из клеток решетча-
того лабиринта. У этих больных врачи с помо-
щью окончатых конхотомов, костных ложек, 
кюреток старались полностью удалить их вме-
сте с полипозноизмененными клетками решет-
чатого лабиринта. И, несмотря на это, рецидивы 
заболевания наступали часто. Полипы одиноч-
ные, крупные, из других отделов слизистой обо-
лочки полости носа рецидивировали гораздо 
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реже – через 3-5 лет. Рецидивов хоанальных 
полипов после операции мы никогда не наблю-
дали. Частота рецидивов заболевания находи-
лась в прямой зависимости от характера полипа. 
Если оболочка его была дряблая, мягкая, блед-
но-голубая, не пронизана сосудами то, такие 
полипы рецидивировали после удаления гораздо 
реже. В тех случаях когда полипы имели плот-
ную упругую оболочку, с выраженным сосуди-
стым рисунком независимо от того были ли по-
липы на широком основании или же на ножке, 
после операции они рецидивировали чаще. 

А.С. Журавлев и соавт. (2002) изучая ана-
томию полипов на разной стадии их развития, 
установили, что у 26% обследованных были 
«молодые» полипы, 17% «старые» и у 57% с 
признаками склеротических изменений и разви-
тием старения. 

Визуально очень трудно определить 
степень старения этмоидальных полипов, они 
множественные, мелкие, часто едва видны в 

клетках решетчатого лабиринта, и, несмотря 
на тщательное удаление их, рецидивируют 
через 3-4 месяца. Мы наблюдали больную, 
которую по поводу полипоза носа оперирова-
ли 31 раз. 

Ю. В. Митин и соавт. (2010) указывают, 
что для уменьшения частоты рецидивов этмои-
дальных полипов, удаление их должно быть ща-
дящее с помощью эндоскопической техники, с 
применением в послеоперационном периоде 
энтеросорбентов. 

Высокая частота рецидивов полипов, осо-
бенно этмоидальных, заставляет нас более тща-
тельно производить отбор больных в поликли-
нике на оперативное лечение. Учитывая харак-
тер роста, степень старения их, не оперировать в 
период активного роста. Для более быстрого 
старения назальных полипов, уменьшения час-
тоты рецидивов, в последние два года мы широ-
ко используем у этих больных круглогодично 
препарат – Назонекс. 

 
© В.Р. Деменков, Т.М. Приставко, И.В. Деменков, 2011 
 
 
 
 

 
В.Я. ДІХТЯРУК , Е. В. ЛУКАЧ, Ю.О.СЕРЕЖКО, Р.І. КРАСІЙ (КИЇВ,УКРАЇНА) 

 ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННИХ ХВОРИХ  
ІЗ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ 

 
В дослідження включено 48 хворих із 

злоякісними новоутвореннями ротоглотки, які 
знаходилися на стаціонарному лікуванні в клі-
ніці у 2010-2011 роках і які не отримували по-
переднього лікування. Серед них чоловіків – 38 
(79,2%), жінок – 10 (20,8%). Вік пацієнтів від 26 
до 70 років. У 42 (75%) хворих гістологічно був 
виявлений плоскоклітинний рак і у 4(8,3%) хво-
рих –низькодиференційований рак. Хворі були з 
3-4 стадією захворювання, відповідно з симво-
лами Т3N0M0 –9 хворих, Т3N1M0 – 19 хворих, 
T2N2M0 – 7 хворих, Т3N2M0-4 хворих, 
Т4N2M0-2 хворих, Т4N1M0-7 хворих. У 
40(83,3%) хворих виявили реґіонарні метастази, 
із них у 17(35,4%) хворих-двобічні. Хворі ран-
домізувались сліпим методом на три групи. 

Перша група із 23 хворих, які на першому 
етапі лікування отримували неоад`ювантну хі-
міотерапію, отримала лікування яке складалось 
з трьох циклів за схемою: паклітаксел у дозі 175 
мг/м2 та карбоплатин 350 мг/м2 (або цисплатин 
100 мг/м2) в перший день. З першого по п’ятий 
дні - 5-фторурацил 750 мг/м2/на добу. Перерва 
між циклами неоад’ювантної хіміотерапії стано-
вила 21 день.  

Після проведених 3-х циклів нео-
ад`ювантної хіміотерапії і 3-х тижневої перерви, 
призначався курс телегаматерапії по розщепле-
ному методу в сумарній вогнищевій дозі (СВД) 
65 Гр. 

Друга група із 19 хворих отримували сис-
темну поєднану хіміотерапію  за схемою: паклі-
таксел у дозі 65 мг/м2 або цисплатін 40 мг/м2 
один раз на тиждень під час курсу телегамате-
рапії. 

 Третю групу склали 6 хворих які отриму-
вали регіонарну хіміотерапію  за схемою: цисп-
латин 100-150мг (карбоплатин 450-600мг) та 5- 
фторурацил до 6000мг на курс лікування під час 
курсу телегаматерапії. 

Результат лікування оцінювали ступенем 
регресу пухлини через три тижні, як після курсу 
неоад’ювантної хіміотерапії, так і після комбі-
нованого лікування на підставі КТ-досліджень, 
даних лікувального патоморфозу, наявності за-
лишкової пухлини та рецидиву.  

В першій групі повний регрес спостеріга-
вся у 7 хворих (30,4 %), частковий регрес пух-
лини був у 14 хворих (60,1 %) і у 2 хворих 
(8,7%) констатовано стабілізацію процесу.  
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В другій групі повний регрес спостерігав-
ся у 3 хворих (15,8 %), частковий регрес пухли-
ни був у 12 хворих (63,1 %) і у 4 хворих (21,1%) 
констатовано стабілізацію процесу.  

В третій групі у всіх 6 хворих (100%) спо-
стерігався частковий регрес пухлини. 

Таким чином, об’єктивна відповідь пух-
лини після проведених схем хіміотерапії та те-

легаматерапії становила 100 % випадків. Попе-
редні дані свідчать про те, що найкращі резуль-
тати спостерігались у групі хворих які отримали 
3 цикли неоад`ювантної хіміотерапії та курс те-
легаматерапії по розщепленому методу в сумар-
ній вогнищевій дозі (СВД) 65 Гр. 

Дослідження та спостереження за хвори-
ми продовжуються. 

 
© В.Я. Діхтярук , Е.В. Лукач, Ю.О. Сережко, Р.І. Красій, 2011 
 
 
 
 

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

РИНОГЕННІ ПРОЯВИ У ДІТЕЙ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 
 

Бронхіальна астма (БА) є досить розпо-
всюдженим захворюванням у дітей і представ-
ляє одну з важливих проблем сучасної медици-
ни. По даним ряду авторів 10-15% дітей і 5% 
дорослих страждають на БА. Частота даної па-
тології за останні роки має тенденцію до зрос-
тання. У хворих з БА у 80-98% випадках існує 
супутня патологія верхніх дихальних шляхів і в 
переважаючій більшості це ураження носа і 
приносових пазух. 

Нами проаналізовані клінічні матеріали 
ЛОР-досліджень стану слизової оболонки поро-
жнини носа у 426 хворих дітей з БА, які знаходи-
лися в 2006-2010 роках на стаціонарному ліку-
ванні в обласній дитячій лікарні. Вік дітей був від 
7 до 18 років. Дівчат було 194, хлопців – 232. Па-
тологію ЛОР-органів виявлено у 408(95,7%) ді-
тей, із них риносинусит – у 73%, вазомоторний 
риніт – у 15%, аденоїдні вегетації – у 5%, хроніч-
ний тонзиліт – у 4%, інші захворювання ЛОР-
органів були у 3%. Контрольна група складала 50 
дітей, в яких БА була відсутня. 

Ринологічні симптоми проявлялися свер-
бінням в носі, чханням, підвищеним виділенням 
слизу та утрудненим носового дихання. 

Всім хворим проведено комплексне зага-
льно-клінічне обстеження, алергологічні тести, 
мазок і змиви з носової порожнини, бакпосів на 
наявність мікрофлори, імунологічне досліджен-
ня крові, рентгенографія ОГК і приносових па-
зух. Визначалася функція миготливого епітелію, 
прохідність носа, функція зовнішнього дихання. 
Вивчався анамнез захворювання, скарги. Про-
водився динамічний огляд хворих оторинолари-
нгологом. У 174 дітей періодично спостерігався 
кашель, слабкість і головна біль. 

При проведенні передньої риноскопії у 
всіх хворих дітей виявлено значне порушення 
носового дихання, набряк слизової оболонки 

носових раковин, переважно нижніх, звуження 
носових ходів. Слизова оболонка носа була блі-
до-ціанотичного кольору, інколи з плямистим 
виглядом. Виділення з носа мали в’язку консис-
тенцію. Періодично порушувався нюх. При мік-
роскопії змивів із слизової оболонки порожнини 
носа виявлялися в основному еозинофіли, рідше 
– лімфоцити і злущений епітелій. Бактеріологі-
чне дослідження виділень з носа у 42% випад-
ках виявило кокову флору, у 16% - грамнегати-
вні збудники, у 7% - анаероби, у 3% - грибки, у 
32% росту мікробів не було. При задній рино-
скопії набряк слизової оболонки носа був менш 
вираженим. 

Реакція слизової оболонки носа залежала 
від тривалості, форми, стадії захворювання БА, 
медикаментозного лікування, що диференційно 
враховувалося при проведенні терапевтичних 
заходів, яке було комплексним та індивідуаль-
ним. У 7 дітей, згідно анамнезу, була проведена 
аденотомія, але носове дихання не покращило-
ся, нежить продовжувалася. В контрольній групі 
у 3-х дітей виявлена гіпертрофія слизової обо-
лонки носа. Ефективність лікування визначалася 
за динамікою перебігу клінічних симптомів за-
хворювання та оцінювалася по даним тривалості 
перебування хворого на ліжку, відновлення клі-
нічних і лабораторних показників, частоти ре-
цидивів та повторних госпіталізацій до відді-
лення. 

Отже, у дітей з бронхіальною астмою 
спостерігається тривале і значне ураження сли-
зової оболонки порожнини носа із специфічною 
клінічною картиною на що потрібно завжди 
звертати належну увагу. Спільна робота отола-
ринголога, педіатра і алерголога сприяє кращій 
ефективності лікувально-профілактичних захо-
дів при захворюванні слизової оболонки порож-
нини носа у дітей з бронхіальною астмою. 

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2011 
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ГОСТРИМ РИНОСИНУСИТОМ  
В АМБУЛАТОРНИХ І СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ 

 
Запальні процеси приносових пазух за-

ймають одне з провідних місць в структурі за-
хворювань верхніх дихальних шляхів, як най-
більш часті ускладнення гострих респіраторно 
вірусних інфекцій у дітей. Лікування цих хво-
рих проводиться отоларингологом як в амбула-
торних так і стаціонарних умовах. 

На сучасному етапі розвитку нашої меди-
чної галузі, коли намітилося проведення ради-
кального її реформування, необхідно виконува-
ти поглиблений аналіз ефективності амбулатор-
ної і стаціонарної допомоги хворим з врахуван-
ням перспективних потреб ліжкового фонду 
лікарень. Враховуючи світовий досвід, потрібно 
впорядкувати співвідношення існуючих та реа-
льних потреб амбулаторної і стаціонарної допо-
моги дітям, оскільки у країні переважає дороге 
стаціонарне лікування. 

Метою нашого дослідження було вивчити 
можливість лікування в амбулаторно-
поліклінічних умовах хворих дітей із захворю-
ванням приносових пазух, які перебували в 
ЛОР-відділенні. 

Нами проведений аналіз результатів ліку-
вання 2375 хворих дітей з гострим риносинуси-
том, які знаходилися на лікуванні в ЛОР-
відділенні ОДЛ в 2006-2010 роках. Вік дітей був 
від 6 до 18 років. Із всього пролікованих дітей в 
ЛОР-відділені за вказані роки хвороби приносо-
вих пазух складали 43,6% випадків. У 56% хво-
рих була уражена верхньощелепна пазуха, у 
28% - решітчасті клітини, у 13% - лобні і у 3% - 
клиновидна пазуха. У 62% хворих переважало 
комбіноване ураження двох і більше пазух, у 
38% існував моносинусит. Катаральна форма 
виявлена у 36%, гнійна – у 58%, некротична – у 
1% і комбінована – у 5% хворих дітей. У 
52(2,2%) хворих спостерігалися внутріорбіталь-
ні ускладнення, у 2 внутрішньочерепні. Важкий 
стан оцінено у 387(16,3%) дітей. В ургентному 
порядку госпіталізовано 185 дітей. Контрольну 
групу хворих дітей такого ж віку склали 8650 
пацієнтів з гострим риносинуситом, які знахо-
дилися на амбулаторному лікуванню. 

В клінічній картині захворювання спосте-
рігалося утруднене носове дихання на стороні 

запального процесу, слизово-гнійні виділення, 
головна біль, інтоксикація. 

Діагностика синуситу основувалася на 
аналізі скарг, даних анамнезу, ЛОР-огляду хво-
рого, об’єктивних методів дослідження - рент-
генографії приносових пазух чи КТ, МРТ. При 
неясних випадках, з діагностичною метою, а 
також при ускладненнях, больовому синдромі, 
гіпертермії, інтоксикації проводилася пункція 
верхньощелепної пазухи. У половині випадках 
досліджувалася мікрофлора гнійних виділень з 
носа і пазухи при її пункції.  

Лікування хворих, в основному, було кон-
сервативним. Проводилася комбінована меди-
каментозна терапія. Призначалися антибіотики 
широкого спектру дії, які мали низьку токсич-
ність, добру комплаентність та високу ерадика-
цію збудника захворювання, що забезпечувало 
достатню клінічну ефективність лікування гній-
них форм синуситів. Використовувалися антигі-
стамінні, нестероїдні протизапальні засоби, де-
конгестанти, муколітики, гомеопатичні препа-
рати (цинабсин, синупрет), ендоназально топіч-
ні глюкокортикоїди, промивання порожнини 
носа по Proetz, дезінтоксикаційна терапія. Хворі 
отримували фізпроцедури. У 9-х випадках про-
ведено оперативне втручання на приносових 
пазухах. Лікування виконувалося індивідуально 
з врахуванням існуючих протоколів. Ефектив-
ність лікування визначалася клінічно по зник-
ненню симптомів захворювання. Всі хворі ви-
писані з одужанням. 

Отже, на стаціонарне лікування повинні 
направлятися хворі діти тільки з тяжким клініч-
ним перебігом гострого риносинуситу, гнійні 
ускладнені форми захворювання та наявною 
тяжкою супутньою патологією, а також хворі, 
яким проведене амбулаторне лікування не було 
ефективним. В амбулаторних умовах хворі мо-
жуть успішно отримувати повний об’єм діагно-
стичного, консультативного обстеження та ліку-
вальних заходів, вести при цьому активний спо-
сіб життя із збереженням звичного домашнього 
режиму, харчування, в колі сім`ї, що звичайно 
допомагає більш швидшому одужанню та еко-
номить кошти. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2011 
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ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ  
З ХРОНІЧНИМ ГНІЙНИМ СЕРЕДНІМ ОТИТОМ 

 
 Хронічний гнійний середній отит є тяж-

кою і складною патологією людського організ-
му, яка може із-за ускладнень загрожувати його 
життю. Не дивлячись на значні успіхи медици-
ни, використання сучасних технологій в отохі-
рургії, наявність активних медикаментів, не 
завжди вдається добитися повної ліквідації за-
пального процесу після хірургічного втручання 
на вусі. У цих хворих нерідко продовжується 
оторея, головна біль, розвивається приглухува-
тість, періодичне головокружіння, нудота, тобто 
існує так звана «хвороба оперованого вуха». 
Хворі з такою патологією на протязі тривалого 
часу звертаються до отоларинголога, Прово-
диться, в основному, консервативне лікування, 
видаляються грануляції, поліпи вуха. Реоперація 
трепанаційної порожнини, як правило, не вико-
нується. 

Під нашим спостереженням в ЛОР-
відділенні ОДЛ за 10 років (2000-2010) було 46 
дітей, яким по невідкладним показанням, під 
загальним знеболенням, проведено хірургічне 
втручання з приводу ускладненого хронічного 
гнійного середнього отиту. Вік пацієнтів був від 
6 до 18 років. Давність захворювання 5-7 років. 
Хворі скаржилися на гноєтечу з вуха, головну 
біль та біль в ділянці вуха, зниження слуху. У 
частини хворих був шум у вусі, нудота, голово-
кружіння, загальмованість. У 2 дітей була втра-
та свідомості.  

Всім хворим проведено всебічне клінічне, 
лабораторне, рентгенологічне (КТ) обстеження, 
дослідження гною з вух і операційної рани на 
мікрофлору та її чутливості до антибіотиків. 
Хронічний гнійний середній отит діагностовано 
у 5(10,8%) випадках, епітимпаніт - у 7(15,2%), 
епімезотимпаніт – у 34(73,9%). У 23 дітей про-
ведена антромастоїдотомія, у 11 – атикоантро-
мастоїдотомія, у 12 – розширена радикальна 
операція з приводу інтракраніальної патології. 
Каріонекротичний процес стінок мастоїдальної 
порожнини з наявністю грануляцій виявлено у 
28(60,9) хворих, холестеотому, підтверджено 
гістологічно – у 18(39,1%). У всіх дітей була 
значна деструкція слухових кісточок. Серед ін-

тракраніальних ускладнень у 1(8,3%) були мно-
жинні абсцеси мозку і мозочка (екзитус), у 
6(50,0%) – менінгіт і менінгоенцефаліт, у 
3(25,0%) – синустромбоз, у 2(16,7%) екстраду-
ральний абсцес в ділянці середньої та задньої 
черепних ямок. У 31% хворих з гною вух виді-
лено Proteus vulgaris, у 25% - Pseudomonas 
aeruginosa, у 20% - Staphylococcus, у 14% - 
Streptococcus, 10% - анаеробна флора. 

У 19(41,2%) прооперованих дітей через 6-
7 місяців та від 1 до 2 років виник рецидив за-
хворювання, після ГРВІ, тобто знову появилася 
зловонна гноєтеча з вуха, періодична головна 
біль, слабкість. В значної кількості цих хворих 
було порушення функції носа і слухової труби. 
Виявлено у 8 дітей риносинусит. У 5 дітей про-
ведена аденотомія, у 1 – тонзилектомія, у 1 – 
підслизова резекція перегородки носа. Хворі 
отримували комплексне лікування в результаті 
якого у 12 дітей, особливо молодшого віку, пос-
тупово наступило одужання. У 7 хворих прове-
дена реоперація на середньому вусі. Виявлено 
деструктивний процес в стінках мастоїдальної 
порожнини і атикоантральної ділянки, велика 
шпора, поліпозно змінена слизова оболонка, 
мукозит і холестеотома у 2 випадках. З метою 
зменшення об’єму та облітерації трепанаційної 
порожнини у реоперованих дітей виконана мас-
тоїдопдастика. В результаті лікування у всіх 
хворих при контрольному огляді через 1 і 2 роки 
не було виявлено запального процесу в післяо-
пераційній порожнині. У 5 хворих покращився 
слух.  

Отже, розвиткові «хвороби оперованого 
вуха» сприяють багато причин. Найбільш час-
тими є порушення функції носа і слухової тру-
би, а також тривалість захворювання до опера-
ції, об’єм трепанаційної порожнини, вірулент-
ність мікрофлори, можливі технічні погрішності 
операції (неповне видалення патологічно зміне-
них тканин) через важкість хворого, недостатнє 
післяопераційне лікування та відсутність нале-
жного спостереження за хворим в динаміці. 
«Хвороба оперованого вуха» є показанням для 
проведення реоперації. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2011 
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АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ОПУХОЛЯМИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Знание топографо-анатомических взаи-

моотношений околоушной слюнной железы и 
окружающих ее структур (нижней челюсти, 
мышц глотки, шиловидного отростка, внутрен-
ней сонной артерии и яремной вены, блуждаю-
щего, лицевого, языкоглоточного, подъязычного 
и добавочного нервов) позволяет правильно 
оценить объем и провести хирургическое лече-
ние без осложнений. Многообразие вариантов и 
особенности топографо-анатомического строе-
ния ветвей лицевого нерва находятся в тесной 
связи с околоушной слюнной железой, которое 
могет вызвать определенные трудности при ис-
сечении опухолей этой области.  

Наибольшие трудности встречаются при 
хирургическом лечении рецидивных опухолей 
околоушной слюнной железы с распростране-
нием опухоли на глоточную порцию (парафа-
рингеальное пространство), где в процесс могут 
быть вовлечены ветви лицевого нерва, внутрен-
няя сонная артерия, внутренняя яремная вена и 
другие структуры. Как правило, встречаются 
трудности при инфильтративном росте опухоли 
и наличии рубцовых изменений вследствие про-
веденных ранее хирургических вмешательств. В 
ЛОР-онкологическом отделении разработан и 
применяется алгоритм хирургического лечения 
при иссечении рецидивных опухолей околоуш-
ной слюнной железы. 

Цель исследования - изучение возможно-
стей РКТ и УЗИ диагностики в визуализации 
окружающих структур и ветвей лицевого нерва 
при опухолях околоушной слюнной железы.  

Материал и методы. В клинике обследо-
вано и прооперировано 10 больных с опухолями 
околоушной слюнной железы с вовлечением в 
процесс глоточного отростка. Из них у 6 паци-
ентов опухоль поражала паренхиму и глоточ-
ный отросток слюнной железы. У 4 пациентов 
диагностирован рецидив смешанной опухоли 
слюнной железы с вовлечением в процесс гло-
точного отростка. Клинических симптомов (па-
рез ветвей лицевого нерва) до операции, под-
тверждающих поражение лицевого нерва у 
больных не было. Применили РКТ и УЗИ ис-
следования. 

Результаты исследования. РКТ четко 
показала топографию ветвей лицевого нерва и 
степень их вовлечения в процесс у 6-ти боль-
ных. У (n=4) пациентов с рецидивными опухо-
лями топография краевой и шейной веток была 
недостаточной, поэтому необходимо было про-
явить максимальную осторожность при их иссе-
чении. УЗИ показало только структуру опухоли 
на дифференцировку и границы инфильтрации 
опухоли, а топографию нервных ветвей не воз-
можно было проследить. Все больные подверг-
лись хирургическому лечению. Первый разрез 
проводили в зачелюстной области на уровне 
выхода ствола лицевого нерва вниз на 1 см ниже 
нижней челюсти, второй, горизонтальный – па-
раллельно нижней челюсти и на 1 см длиннее 
границ железы. У больных с рецидивными опу-
холями иссечение опухоли начинали с выделе-
ния и мобилизации веток лицевого нерва с пе-
риферии, а у больных с первичной опухолью 
начинали операцию с выделения ствола лицево-
го нерва в заушной области. Трудности были 
при иссечении опухоли у 3 первичных больных 
со смешанными опухолями железы и поражени-
ем глоточного отростка, а также у 2 пациентов с 
рецидивными опухолями с локализацией опухо-
ли в паренхиме и глоточном отростке железы. 
Операционная находка заключалась в несоот-
ветствии полученных данных на РКТ и в ходе 
операции. Щечная, краевая, и шейная ветви ли-
цевого нерва были очень тонкими и вовлечены в 
спаечный процесс. В послеоперационном пе-
риоде отмечались преходящие симптомы (сни-
жение чувствительности). У 4 больных с реци-
дивными опухолями проявилось онемение ще-
ки, а у 5 первичных больных – онемение в заче-
люстной и щечной области.  

Таким образом, используемый нами алго-
ритм хирургического вмешательства был эф-
фективным и безопасным у 100% больных. Ор-
ганических и функциональных нарушений в 
послеоперационном периоде не было, что по-
зволяет рекомендовать его к широкому приме-
нению.  

 
© Ф.Д. Евчев, М.А. Варешкина, М.Б.Пионтковская, А.Ф. Евчева, 2011 
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РАСПОЗНАВАНИЕ МАЛИГНИЗАЦИИ  
ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ 

 
Многообразие клинических проявлений 

воспалительных, предопухолевых заболеваний 
и рака гортани, отсутствие строго специфиче-
ских симптомов, особенно на ранних стадиях, 
маскировка основного заболевания нередко за-
трудняет диагностику, а на фоне проводимой 
длительной противовоспалительной терапии и 
сохраняющегося вполне удовлетворительного 
общего состояния больного теряет онконасто-
роженность во время исследования. Даже такие 
трудоёмкие и объективные методы диагностики, 
как мазок-отпечаток для импрессионной цито-
логии и биопсия не всегда дают возможность 
установить правильный диагноз.  

Сегодня имеются немногочисленные со-
общения об использовании метахроматических 
красителей, в частности толуидинового синего в 
диагностике хронических воспалительных и 
неопластических процессов в гортани. Нами 
ранее сообщалось о применении 2%-
толуидинового синего и аласенса для диагно-
стики заболеваний гортани. Применение его на 
дооперационном этапе и интраоперационно в 
течение 3-лет несколько расширило наши диаг-
ностические возможности.  

Цель работы – изучение эффективности 
комплексной диагностики на основании исполь-
зования метахроматических красителей и фиб-
роларингоскопии на дооперационном этапе и 
интраоперционно.  

Материал и методы 
Нами были изучены клинико-

морфологические особенности предопухолевых 
и опухолевых заболеваний гортани у 50 боль-
ных. Среди них у 22 пациентов имели место 
различные дискератозы, а у 28 был рак гортани. 
В исследованиях импрессионной цитологии и 
гистологии определялся тот или иной предше-
ствующий диспластический процесс у больных 
раком гортани. Несоответствие клинической 
картины заболевания с данными импрессионной 
цитологии и гистологического исследования 
явилось основанием для проведения неодно-
кратных диагностических вмешательств. 

Для уточнения характера процесса в гор-
тани мы использовали назофиброларингоскоп 
FNL-15RP3 Pentax производство Япония и 2% 
водный раствор толуидинового синего. Извест-
но, что толуидиновый синий обладает избира-
тельной способностью поглощаться клетками 
злокачественных опухолей. 

После обзорной фиброларингоскопии и 
пробы с адреналином на поверхность слизистой 
оболочки гортани ватным тампоном наносили 
2% толуидиновый синий. Через 5 минут остатки 
красителя удаляли ватным тампоном, смочен-
ным, 1%-раствором уксусной кислоты затем с 
помощью фиброларингоскопа изучали получен-
ные результаты. 

Результаты исследования 
При ларингоскопии и РКТ рак гортани 

был заподозрен у 17 больных. Врутриэпители-
альный рак клинически не был установлен ни у 
одного больного. При I стадии рака гортани 
клинически диагноз установлен у 14 пациентов 
из 28 больных и только по мере увеличения 
распространенности опухолевого процесса дос-
товерность клинической диагностики возросла. 

Результаты комплексной диагностики: 
фиброларингоскопии и импрессионной цитоло-
гии подтвердили диагноз I и II степени диспла-
зии – окрашивание было голубое у 17 больных, 
а при III степени – голубое окрашивание с фио-
летовым оттенком у 5 пациентов. Биопсия тка-
ней с голубой окраской подтвердила наличие 
дисплазии I, II и III степени, а фиолетовая окра-
ска показала малигнизацию, т.е., рак на месте у 
11 больных. 

Таким образом, фибролариноскопия с ис-
пользованием 2%-водного раствора толуидино-
вого синего обеспечивает более тщательное ис-
следование всего опухолевого поля, позволяет 
прицельно выбрать и резецировать участок па-
тологической ткани на необходимой ширине и 
глубине. Все это позволило интраоперационно 
провести абластично органосохраняющие опе-
рации на гортани у 28 больных с Т2.  

 
© Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, А.Ф. Евчева, И.Э. Чернышева, 2011 
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ДЕЙСТВИЕ ЭКТРАКТА ПРОПОЛИСА И ЕГО СОЧЕТАНИЯ НА ТКАНИ  
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУЖНЫМ ОТИТОМ 

 
Основной тенденцией современной анти-

биотикотерапии острого наружного отита явля-
ется использование препаратов с наибольшей 
активностью и широтой антимикробного дейст-
вия. В то же время отмечается возрастание час-
тоты выделения резистентных к антибиотикам 
штаммов микроорганизмов.  

Таким образом, успешное лечение остро-
го наружного отита требует таких этиотропных 
лекарственных средств, которые могли бы обес-
печить хороший терапевтический эффект (вы-
раженное противовоспалительное и обезболи-
вающее действие). В этих условиях целесооб-
разно применение таких лекарственных форм, 
которые бы обеспечивали более длительный 
контакт препарата с патологическим процессом 
кожи слухового прохода. 

В практической отоларингологии про-
должается накопление опыта по применению 
экстракта прополиса для лечения различных 
воспалительных заболеваний ЛОР-органов. Из-
вестно, что лечебный эффект от его местного 
действия достигается при аппликации, ороше-
нии и смазывания.  

Цель работы – изучение антимикробного, 
противовоспалительного и обезболивающего 
действия (спиртово-масляного раствора пропо-
лиса, а также его сочетание с антимикробным 
препаратом - димексидом) у больных с острым 
наружным диффузным отитом.  

Материал и методы. Под наблюдением 
находилось 30 больных с острым диффузным 
наружным отитом. Из них 12 мужчин и 18 жен-
щин. Больные распределены на две группы по 
15 пациентов в зависимости от применяемых 
лекарственных средств. Изучалась бактериаль-
ная флора кожи слуховых каналов. 

Первой группе применяли спиртово-
масляный раствор прополиса в соотношении 2:1 
на турунде, введенной в слуховой проход, вто-

рой применяли сочетание спиртово-масляного 
раствора прополиса с димексидом в соотноше-
нии 2:1:2 на турунде.  

Результаты исследования У 66% боль-
ных высеяна инфекция в ассоциациях 2 видов 
возбудителей (S. Aureus, Aspergillis niger), у 12% 
более 2-х видов возбудителей (S. Aureus, Asper-
gillis niger, S. epidermidis). У 12% больных было 
инфицирование только S. Aureus.  

Эффективность применяемых лекарст-
венных схем оценивали на основании объектив-
ных, клинических и лабораторных данных.  

Результаты лечения показали, что наи-
большим антибактериальным, противовоспали-
тельным и обезболивающим эффектом обладало 
применяемое сочетание лекарственных средств 
(спиртово-масляный раствор прополиса с ди-
мексидом). Обезболивающий эффект у больных 
второй группы наступал через 15 минут после 
введения смеси (2:1:2) на турунде в слуховой 
проход. Выраженный противовоспалительный 
эффект проявлялся через 12 часов. Проведенные 
бактериологические посевы через 24 часа пока-
зали отсутствие патогенной флоры у больных 2-
ой группы.  

Результаты лечения больных первой 
группы были ниже: обезболивающий эффект 
наступал через час и более, но у 5 больных во-
зобновлялась боль в ночное время. Противовос-
палительный эффект наступал через двое-трое 
суток. Контрольные посевы через трое суток 
(время лечебного эффекта) показали также от-
сутствие патогенной флоры у всех больных пер-
вой группы. 

Таким образом, применение спиртово-
масляного раствора прополиса с димексидом в 
соотношении (2:1:2) оказал выраженный проти-
вовоспалительный, антимикробный и обезболи-
вающий эффект, что позволило сократить сроки 
лечения больных второй группы.  

 
© Ф.Д. Евчев, В.В. Годован, Фам Данг Хоанг Жанг, О.В.Титаренко, А.Ф. Евчева, 2011 
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СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ АГРЕССИВНЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ  
У БОЛЬНЫХ С ЛОР-ОНКОПАТОЛОГИЕЙ ВО ВРЕМЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

 
Сегодня уровень диагностики неопласти-

ческого процесса почти достиг апогея, медика-
ментозная терапия творит чудеса, а состояние 
здоровья людей не улучшается, продолжитель-
ность жизни не увеличивается. Рак гортани, 
гортано- и ротоглотки вызывает расстройства 
биологической организации организма больного 
практически на всех уровнях: от клеточного до 
органного. При этом система экскреторной и 
ферментативной детоксикации организма боль-
ного раком не в состоянии нейтрализовать на-
копившуюся массу агрессивных окислительных 
радикалов. Все это усложняет не только течение 
заболевания, но и снижает эффективность про-
водимого лечения.  

Кроме того, применение хирургического 
лечения, химио-, лучевой терапии, являющихся 
мощными стрессорными факторами, приводя-
щими во-первых к усилению окислительного 
стресса, в частности, перекисного окисления 
липидов (повышение уровня малонового диаль-
дегида в крови и печени), связанного с опухоле-
вой промоцией, и во-вторых к истощению сис-
тем противоопухолевой резистентности орга-
низма, к активации процесса метастазирования 
и присоединению сопутствующих заболеваний.  

Очевидным из выше изложенного являет-
ся необходимость проведения нейтрализации 
агрессивных окислительных радикалов и кор-
рекции реакций перекисного окисления липи-
дов, проводимых с помощью значительного ар-
сенала лекарственных средств (антиоксиданты, 
антибиотики, гормоны и др.). Индикаторами 
интенсивности интоксикации служили показа-
тели крови: СОЭ, гемоглобин, эритроциты, со-
держание фибриногена и церулоплазмина в сы-
воротке крови больных. Эти показатели мы ис-
пользовали для оценки активности опухолевого 
процесса и эффективности проводимого лече-
ния, в том числе и антиоксидантной терапии. В 
качестве терапии сопровождения мы применили 
малоизвестный антиоксидантный комплекс Но-
вомин. 

Целью исследования явилось изучение 
действия и эффективности антиоксидантного 

комплекса Новомин на показатели активности 
неопластического процесса во время лучевой 
терапии.  

Материал и методы. Под наблюдением 
находилось 20 пациентов. Из них 5 больных с 
низкодифференцированным раком носоглотки 
(T3N1), 10 больных с умереннодифференциро-
ванным раком ротоглотки (T3-4) и 5 с высоко-
дифференцированным раком гортани (T1-2). 
Контрольную группу составило 10 больных, 
которые получали лучевое лечение с примене-
нием в качестве антиоксиданта витамин С в те-
чение двух недель с началом за неделю до луче-
вого лечения. Больные получили лучевую тера-
пию СОД= 40 – 68 Гр и антиоксидантный ком-
плекс Новомин по 1 капсуле во время еды 1 раз 
в сутки на протяжении 25 дней, начиная за не-
делю до начала лучевого лечения. Контроль по-
казателей крови (СОЭ, лейкоциты, эритроциты, 
гемоглобин, фибриноген и церулоплазмин) про-
водили каждые 8 -10 дней. Содержание послед-
них до лечения было достоверно выше по срав-
нению с концентрацией у здоровых лиц. 

Результаты исследования Больные ос-
новной группы лучевое лечение перенесли 
удовлетворительно, без явлений лучевого по-
вреждения тканей облучаемых зон. Показатели 
крови удерживались в пределах нормы, а со-
держание фибриногена и церулоплазмина сни-
зилось и приблизилось к показателям здоровых 
лиц. Больные контрольной группы лечение 
окончили с выраженными явлениями лучевого 
повреждения тканей, у 7 больных показатели 
активности окислительных радикалов сохраня-
лись на прежнем уровне. У 3 пациентов сохра-
нялось выраженное повышенное СОЭ, содержа-
ние фибриногена и церулоплазмина в крови бы-
ло выше, чем до лечения.  

Таким образом, использование комплекса 
Новомин во время лучевой терапии показало 
улучшение показателей периферической крови, 
нормализацию содержания фибриногена и це-
рулоплазмина, что позволило провести лечение 
без осложнений, не снижая качество жизни 
больных. 

 
© Ф.Д. Евчев, В.Й. Кресюн, В.В. Гаевский, А.Ф. Евчева, 2011 
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ИНДИКАТОРЫ АКТИВНОСТИ НЕОПЛАСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
У БОЛЬНЫХ С ЛОР-ОНКОПАТОЛОГИЕЙ 

 
Ведущую роль в поддержании гомеостаза 

организма играет иммунитет. Сбои в иммунной 
системе и пролонгированное действие экзо- и 
эндогенных факторов инициирует развитие 
хронического воспаления, которое приводит к 
повышению уровня перекисного окисления ли-
пидов (малонового диальдегида в крови и пече-
ни) в организме и накоплению агрессивных 
окислительных радикалов, которые присутст-
вуют у больных с ЛОР-онкопатологией.   

В настоящее время, комбинированное и 
комплексное лечение больных с ЛОР-
онкопатологией, как правило, сводится к ликви-
дации различных клинических проявлений, без 
проведения анализа имеющихся хронических 
рецидивирующих заболеваний и контроля пока-
зателей активности воспалительного процесса. 

Цель работы - изучение значения биохи-
мических показателей  крови (фибриногена, це-
рулоплазмина, креатинина), являющихся инди-
каторами воспалительного процесса и их влия-
ния на активность неопластического процесса в 
безрецидивном периоде. 

Материал и методы 
 В ЛОР-онкологическом отделении под 

наблюдением находилось 100 пациентов с ра-
ком гортани и гортаноглотки, получавших по 
радикальной программе комбинированное лече-
ние (операция с антиоксидантной терапией + 
лучевая терапия с антиоксидантной терапией). 
На долечебном этапе и во время лечения каж-
дые 10 дней, через 1, 3 и 6 месяцев после лече-
ния проводили биохимические исследования 
сыворотки крови: фибриноген, церулоплазмин, 
креатинин. Всем больным проводилась лазерная 
корреляционная спектроскопия сыворотки кро-
ви.  

Результаты исследования. Исследуемые 
показатели удерживались в пределах нормы за 
счет назначения антиоксидантной терапии во 
время лечения. Больные после лечения выписа-
ны в удовлетворительном состоянии, без про-
долженного роста опухоли и под наблюдение в 
III клинической группе. Биохимические показа-
тели через 1 месяц показал незначительное по-
вышение содержание фибриногена и церуло-
плазмина у 45 (45%) больных. Уровень креати-
нина был в пределах нормы у всех больных. До-
полнительно антиоксидантнаую терапию этим 
больным мы не назначали. Некоторое повыше-
ние уровня биохимических показателей мы от-
несли на счет действия лучевой терапии. Через 3 
месяца биохимические показатели были повы-
шены уже у 54 пациентов, что составило 54%. 
На этом этапе антиоксидантная терапия опять 
не назначалась. Через 4,5 месяцев из 54 пациен-
тов диагностирован рецидив опухоли у 17 боль-
ных. Контроль биохимических показателей по-
казал повышение их содержания на долечебном 
уровне. Через 6 месяцев изучаемые показатели 
были значительно повышены у 43 больных. 
Проведенная лазерная корреляционная спектро-
скопия сыворотки крови подтвердила наличие у 
больных раком гортани с T3-4N1M0 интоксика-
ционного синдрома, а у больных с T1-2N0M0 – 
признаков дистрофии и аллергизации.  

Таким образом, повышение уровня био-
химических показателей  через 3 и 6 месяцев 
после лечения у 54 пациентов (54%), а через 4,5 
месяцев у 17 больных  диагностированный ре-
цидив заболевания, подтверждают значение 
изучаемых показателей, которые могут быть 
использованы в качестве индикаторов активно-
сти неопластического процесса.  
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К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ «НОДОЗНЫХ» ОБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ 
 

В многообразии причинных факторов, 
способствующих развитию патологических из-
менений в гортани особое место занимают доб-
рокачественные объемные изменения гортани, 

условно выделяемые в группу «нодозных» про-
цессов. Среди них значительный удельный вес 
занимают образования, сопровождающиеся на-
рушением голосообразования. Большинство 
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современных методов лечения гортани основа-
ны на хирургическом удалении этих образова-
ний. В то же время, анатомо-физиологические 
особенности гортани способствуют развитию 
нарушений голосообразования и при проведе-
нии механических вмешательств. Эти сообра-
жения обуславливают дальнейший интерес к 
разработке методов малоинвазивных вмеша-
тельств при данной патологии. Актуальность 
данной проблемы также важна и в связи с высо-
кой медико-социальной значимостью реабили-
тации этих больных. 

 Данные соображения послужили побуди-
тельным мотивом для проведения оперативного 
лечения с объемных процессов гортани с помо-
щью высоко энергетической полупроводнико-
вой лазерной установки «Лазермед» с макси-
мальной выходной мощностью 10 вТ. Эндоско-
пическая визуализация образований гортани 
проводилась видеоэндоскопической системой 
фирмы «Olympus -CK 150». 

 Показаниями для проведения эндоскопи-
ческого лазерного воздействия являлись огра-
ниченные доброкачественные «нодозные» обра-
зования голосовых складок. Всего оперативное 
лечение проведено у 14 пациентов, из которых у 
5 больных диагностированы ангиофибромы на 
широком основании, у 3 пахидермии, у 4 инту-
бационные гранулемы и у 1 пациента рак «in 
situ». Выбор методики лазерного воздействия 

был обусловлен профессиональными мотивами 
и необходимостью максимального сохранения 
исходной голосовой функции. Оперативное 
вмешательство проводилось под местной ап-
пликационной анестезией, дополненной предва-
рительной премедикацией. Дистальная часть 
кварцевого моноволокна лазерного световода 
подводилась к зоне патологических изменений 
изогнутым фиксатором по форме гортанных 
щипцов на основании принципа непрямой ла-
рингоскопии. Экспозиция лазерного воздейст-
вия колебалась в пределах 2- 5 минут. 

 При проведении лазерного вмешательст-
ва достигался эффект выпаривания опухолевой 
ткани до подлежащей основы. Реактивные из-
менения гортани в раннем послеоперационном 
периоде были незначительными и сопровожда-
лись перифокальным отеком голосовой складки. 
Начиная с 5-7 суток наблюдалось улучшение 
голосообразования. Полное восстановление фо-
нации отмечалось к 12-14 суткам. Наблюдение в 
катамнезе через 1-2 года выявило отсутствие 
органических изменение в области проведенно-
го оперативного вмешательства. 

 Таким образом, использование высоко 
энергетического лазерного излучения в эндо-
скопической хирургии образований гортани по-
зволяет повысить эффективность лечения с со-
хранением индивидуальных функциональных 
характеристик гортани. 

 
© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, Ю.М. Калашник, Н.О. Шушляпина, 2011 
 
 
 

 
 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИИ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ 

 
Постоянно увеличивающаяся распростра-

ненность онкологических заболеваний гортани 
диктует необходимость изыскания новых, более 
эффективных, лечебных способов. Предложены 
методы лечения первой стадии злокачественных 
и доброкачественных новообразований гортани, 
которые предусматривают проведение тиреото-
мии с хордэктомией. При этом, с целью профи-
лактики кровотечений в трахеобронхиальное 
дерево проводится трахеостомия, через которую 
осуществляется интубационный наркоз. Это 
значительно увеличивает объем оперативного 
вмешательства, повышает вероятность развития 
послеоперационных осложнений. Для исключе-
ния этих отрицательных моментов нами прово-

дится тиреотомия с последующей лазерной хор-
дэктомией. Включение высокоэнергетического 
полупроводникового лазера в операционный 
процесс полностью исключает эндоларингеаль-
ное кровотечение. А это, в свою очередь, позво-
ляет ограничиться при проведении тиреотомии 
с хордэктомии местной инфильтрационной и 
внутривенной анестезиями. 

Нами по такой методике, включающей 
использование хирургического лазера с мощно-
стью 7-8 Вт в постоянном режиме, проопериро-
вано 67 человек, у которых удалялась голосовая 
складка по поводу рака гортани (38 человек) и 
доброкачественных новообразований (29 чело-
век). Репаративные процессы в слизистой обо-
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лочке и подлежащих тканях в области удален-
ной складки протекали достаточно быстро и не 
превышали сроков заживления при классиче-

ской хордэктомии. Однако, отсутствие кровоте-
чения в гортани делает метод весьма перспек-
тивным. 

 
© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, М.И. Ященко, 2011 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЁВ, Н.О. ШУШЛЯПИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ  

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
 

Гиперпластические процессы верхних 
дыхательных путей становятся все более рас-
пространенными в структуре заболеваний ЛОР-
органов. Правильная постановка диагноза дик-
тует необходимость рассматривать гиперплазию 
слизистой оболочки верхних дыхательных пу-
тей как генерализованный процесс, сочетаю-
щийся с гиперпластическими изменениями дру-
гих органов и систем. Таким образом, это дает 
возможность дать комплексную оценку гипер-
пластическим процессам, развивающимся в ор-
ганизме в целом.  

Цель исследования - изучить клинико-
патогенетические особенности диагностики ги-
перплазии слизистой оболочки верхних дыха-
тельных путей сочетающихся с гиперпластиче-
скими процессами внутренних органов с ис-
пользованием иммунологических, генетических 
методов исследования. 

Под нашим наблюдением находилось 43 
больных с хроническими гиперпластическими 
процессами слизистых оболочек верхних дыха-
тельных путей, из которых 17 больных страдали 
хроническим полипозным риносинуитом, 6 
больных – хроническим гипертрофическим фа-
рингитом и 20 – хроническим гиперпластиче-
ским ларингитом (пахидермии, гранулёмы, 
узелки, полипы). Возраст больных составил от 
44 до 57 лет. Использовали иммунологические 

исследования и генетические исследования экс-
прессии гена PRAME в периферической крови.  

В процессе обследования было выявлено 
что, у 11 пациентов имели место миома матки, 
аденомиоз и гиперпластические процессы эндо-
метрия, а у 9-х больных наблюдался полипоз 
желудка, кишечника. Сочетание гиперпластиче-
ских процессов верхних дыхательных путей в 
виде пахидермий, гранулематозных узелков и 
полипов с гиперпластическими изменениями 
внутренних органов наблюдались у 46,5% боль-
ных, что соответствует практически половине 
обследуемых пациентов. У наблюдаемых нами 
больных отмечались изменения показателей 
системного иммунитета (увеличение пролифе-
ративной активности и цитостатического потен-
циала Т-клеток, повышение концентрации про-
воспалительных цитокинов). При генетических 
исследованиях отмечено отсутствие экспрессии 
гена PRAME в периферической крови, которое 
можно расценивать как критерий, свидетельст-
вующий о доброкачественном характере соче-
танной гиперпластической патологии.  

Таким образом, правильная оценка 
хронических гиперпластических процессов 
слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей возможна только с учетом комплекса 
клинико-лабораторных данных организма в 
целом.  
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К ПАТОГЕНЕЗУ ПОЛИПОЗА НОСА 
 

Вопросы этиологии, патогенеза и лечения 
полипоза носа (ПН) до сих пор остаются сложным 
и неясными. Заболевание практически не излечи-

вается, имеет выраженный рецидивирующий ха-
рактер. Изучение проблемы ПН привело к созда-
нию полиэтиологической, многофакторной теории 
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патогенеза заболевания, теории роли отечного 
разрыва базальной мембраны эпителия с развити-
ем пролапса подэпителиального слоя, детализиро-
вана роль отдельных факторов, построены раз-
личные схемы медикаментозного лечения. 

Мы сочли возможным использовать наш 
опыт цитологических исследований в оторино-
ларингологии для изучения проблемы ПН. На-
блюдения проведены над 100 больными, посту-
пившими по поводу ПН в ЛОР-клинику на опе-
ративное лечение. Использовался предложен-
ный метод цитологического исследования по-
липозной ткани с помощью отпечатков с по-
верхности полипа и со срезов. Цитологические 
препараты окрашивались по Романовскому - 
Гимза, Папенгейму, 1% толуидиновым синим. 
Большое количества жидкости на срезе свеже-
удаленного полипа позволило нам определять в 
ней наличие глюкозы и величины водородного 
показателя (рН). Для суждения о состоянии 
гормональной функции коры надпочечников мы 
использовали результаты исследований опреде-
ления содержания 17-кетостероидов в моче.  

Проведенные нами биохимические иссле-
дования по определению наличия глюкозы и 
величины водородного показателя в жидкости 
полипов показало, что она является молекуляр-
ной водой, имеет клеточное происхождение. 
При ПН имеет место сниженный уровень секре-
ции 17-оксикортикостероидов. Пусковыми мо-
ментами для усиления отека являются серозно-
катаральное воспаление, аллергическая гипер-
чувствительность слизистой оболочки полости 
носа, снижение эндокринной функции коры 
надпочечников. При достижении определенной 
массы в размере отечного участка слизистой 
оболочки, особенно в передних и средних отде-
лах решетчатого лабиринта, начинается прояв-
ление действия сил гравитации, которым спо-

собствует вертикальное положение туловища и 
ортостатическое положение головы. Возникает 
порочный круг, когда рост сил гравитации уси-
ливает выход внутриклеточной жидкости, уве-
личение отека и размеров полипов.  

Результаты проведенных нами исследова-
ний позволили нам выдвинуть следующую ги-
потезу развития ПН.  

а) ПН следует рассматривать как резуль-
тат ортостатического гидропса слизистой обо-
лочки решетчатого лабиринта вследствие вер-
тикального положения головы и слабости гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечной функции.  

б) Рост полипов носа не носит гнойно-
воспалительный характер, отечно-катаральное 
воспаление является лишь пусковым моментом 
для проявления сил гравитации.  

в) Проведенные цитологические исследо-
вания не позволяют нам сделать вывод о веду-
щей роли эозинофильного воспаления в патоге-
незе ПН. 

г) Отмеченные нами особенности цитоло-
гического исследования и предлагаемая нами 
гипотеза патогенеза ПН не отрицают наличия 
роли отечно-катарального воспаления, аллер-
гии, увеличенного содержания эозинофилов при 
определенных формах ПН.  

д) В доминирующей у больных патергии, 
нарушении процессов адаптации к внешним и 
внутренним факторам, можно видеть проявле-
ние слабости гипоталамо-гипофизарно-
надпочечной системы.  

е) Наши исследования показывают, что 
когда в настоящее время мы еще не можем вли-
ять на генные нарушения, наиболее эффектив-
ным методом лечения остается длительное под-
держивающее лечение топическими кортико-
стероидами, дополняемое антигистаминными 
препаратами. 

 
© А.В. Завадский, Н.В. Завадский, Е.А. Завадская, 2011 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
МУКОЦИЛИАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Существуют различные методы исследо-

вания мукоцилиарной транспортной системы 
(МЦТС), и их результаты порой мало сопоста-
вимы. При изучении функционального состоя-
ния МЦТС следует разграничивать, какие пара-
метры оцениваются: мукоцилиарный транспорт 

в целом, показатели цилиарной активности, ли-
бо свойства секрета слизистой оболочки. 

Наибольшее значение для оценки функ-
ционального состояния мукоцилиарной транс-
портной системы имеют исследования свойств 
секрета слизистой оболочки. Для удобства рас-
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смотрения можно условно разделить данную 
группу методов на методы, изучающие химиче-
ские (белковый, липидный, мукополисахарид-
ный состав, ионный состав секрета и его ки-
слотность и т.д.) и физические свойства секрета, 
из которых нас, в частности, интересует его вяз-
кость. Известно, что вязкость секрета прямо 
пропорциональна величине его поверхностного 
натяжения и, следовательно, обратно пропор-
циональна его поверхностной активности. Та-
ким образом, изучая поверхностную активность 
секрета слизистой оболочки дыхательных пу-
тей, мы можем судить о его вязкости. 

Для характеристики химических свойств 
секрета могут быть использованы методы, ис-
ходя из химического строения секрета слизи-
стой оболочки дыхательных путей. Как было 
описано выше, секрет слизистой оболочки ды-
хательных путей в норме состоит из воды (95%), 
белков (1-3%), углеводов – мукогликопротеидов 
(1%), фосфолипидов, нуклеиновых кислот (1%), 
сурфактанта (0,8%), ионов электролитов (Na, Cl, 
P, Ca), антипротеаз, антиоксидантов (1%). На-
пример, для определения содержания сурфак-
тантассоциированных белков (САБ) SP–A, SP-
B, и SP-С SP-D используется ИГХ метод с по-
мощью поликлональных антител к САБ. 

В исследовании качественного и количе-
ственного содержания липидных соединений в 
настоящее время тонкослойная хроматография 
может по праву считаться одним из наиболее 
эффективных и универсальных способов разде-
ления интактных смесей липидов (нейтральных 
липидов, фосфолипидов, гликолипидов и т.д.) и 
их липофильных фрагментов.  

Безусловно, определение концентрации 
водородных ионов также следует отнести к дан-

ному разделу. Традиционно используется инди-
каторная бумага с градацией в десятых долях 
единиц рН. Следует подчеркнуть, что pH наряду 
с другими химическими показателями отражает 
функциональное состояние МЦТС. 

При морфологическом исследовании био-
логических жидкостей слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей образец секрета 
слизистой оболочки полости носа переводят в 
твёрдую фазу путём высушивания и проводили 
изучение структур твёрдой фазы под световым 
микроскопом. В образцах текстур полученных 
фаций изучают строение кристаллических 
структур, образованных обезвоженными моле-
кулами мукополисахаридов, и сравнивали их 
строение с принятым за норму. Недостатком 
метода можно назвать затруднение возможно-
сти количественного выражения полученных 
результатов. 

Таким образом, проанализировав инфор-
мацию об известных методах изучения функ-
ционального состояния МЦТС, можно отметить, 
что некоторые из описанных методов имеют 
сугубо лабораторный интерес и применимы ис-
ключительно в эксперименте в силу необходи-
мости наличия специального оборудования, за-
частую дорогостоящего и требующего специ-
альных условий; другие методы являются весь-
ма трудоёмкими и требуют значительных вре-
менных затрат; также большинство методов не 
позволяет отслеживать динамику показателей в 
процессе течения заболевания и курса лечения. 
Все перечисленные недостатки затрудняют 
применение большинства методов в клиниче-
ских условиях, особенно когда речь идёт об 
экспресс-диагностике и мониторинге течения 
заболевания верхних дыхательных путей. 
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(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РЕГЕНЕРАЦИИ СИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ  

ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
 

Иммуноцитохимия (ИЦХ) – это метод 
выявления и точной локализации того или иного 
клеточного компонента (антигена) in situ с по-
мощью иммунологических и цитохимических 
реакций. В основе любой иммунологической 
реакции лежит взаимодействие антигена с анти-

телом, которое приводит к формированию ком-
плекса «антиген-антитело». С помощью данной 
методики можно определять локализацию в 
тканях различных клеточных продуктов (гормо-
нов, ферментов, иммуноглобулинов), компонен-
тов клеток (рецепторов, сократительных и про-
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межуточных филаментов) и отдельных генов. 
Метод ИЦХ предоставляет объективные данные 
о характере воспаления, степени его активности, 
участия тех или иных клеток иммунной систе-
мы, роли различных медиаторов воспаления. 

Принципиальным отличием ИЦХ от дру-
гих методов иммунологической диагностики 
является структурная специфичность исследо-
вания: возможность оценить не только наличие 
исследуемого антигена в образце, но и его коли-
чество, распределение в цитологическом препа-
рате, например окрашивание плазматической 
мембраны, ядра или других ультраструктур 
клетки. 

Очевидно, что ИЦХ метод наряду с элек-
тронной микроскопией позволяет объективно 
оценить результаты лечения данной группы па-
тологических состояний. 

Вышеперечисленные особенности откры-
вают широкие возможности данного метода ис-
следования в ринологии, в частности, для оцен-
ки проводимого лечения воспалительных про-
цессов в полости носа и околоносовых пазухах, 
дальнейшего прогноза и возможных исходов. 

Для оценки пролиферативной активности 
эпителия слизистой околоносовых пазух нами 
предложено ИЦХ исследование с применением 
моноклональных антител к маркеру пролифера-
ции Ki-67 (MIB-антитела), которые идентифи-

цируют ядерный антиген, присутствующий у 
большинства митотически активных клеток.  

Определение индекса пролиферации в 
эпителиальных клетках слизистой оболочки 
околоносовых пазух в эксперименте позволило 
оценить эффективность проводимого лечения у 
экспериментальных животных, в условиях ост-
рого гнойного синусита и у больных острым и 
хроническим гнойным синуситом. Снижение 
индекса пролиферации по сравнению с кон-
трольной группой экспериментальных живот-
ных свидетельствует о низкой регенераторной 
способности и неэффективности лечения. Высо-
кий индекс экспрессии Ki-67 также не является 
благоприятным фактором регенерации, так как в 
ускоренном режиме деления клеток может воз-
никнуть нарушение дифференцировки мерца-
тельного эпителия с формированием плоскокле-
точной метаплазии, что в свою очередь, резко 
снижает функциональную способность клетки и 
способствует хронизации воспалительного про-
цесса. 

Таким образом, целесообразно примене-
ние маркера пролиферации Ki-67 методом ИЦХ 
в практике оториноларинголога с целью улуч-
шения диагностики, оптимизации и повышения 
эффективности лечения больных риносинуси-
тами, а также прогнозирования дальнейшего 
течения заболевания.  
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ГРИБКОВЫЕ ОТИТЫ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ОТОЛАРИНГОЛОГА 
 

Проблеме грибковых заболеваний ЛОР-
органов в последние годы уделяется все боль-
шее внимание в связи с сохраняющейся тенден-
цией увеличения их частоты (Д.И.Заболотный, 
И.С.Зарицкая, 2004; В.Я.Кунельская, 
Г.Б.Шадрин, 2008; А.А.Блоцкий и соавт., 2010; 
С.М.Пухлик, О.В.Титаренко, 2011). Наряду с 
этим отмечено увеличение доли грибковых по-
ражений ЛОР-органов в структуре хронической 
воспалительной патологии (А.И.Крюков и со-
авт., 2011). 

Рост числа больных с микозами ЛОР-
органов обусловлен значительным увеличением 
факторов риска, способствующих их развитию. 
Среди них, в первую очередь, следует отметить 
длительную системную и местную антибактери-
альную терапию и применение стероидов. По-
давляя рост бактериальной микрофлоры анти-

биотики способствуют развитию дисбактериоза 
и активации роста грибковой флоры. Системное 
применение стероидных препаратов в больших 
дозировках приводит к угнетению неспецифи-
ческого и специфического иммунитета. К воз-
никновению грибковых заболеваний может 
привести лечение цитостатическими препарата-
ми и лучевая терапия. Риск развития микозов 
значительно повышают иммунодефицитные 
состояния, сахарный диабет, системные заболе-
вания крови, злокачественные новообразования, 
при которых снижается как общая, так и сис-
темная антимикотическия резистентность орга-
низма. 

Среди нозологических форм грибковых 
заболеваний ЛОР-органов с наибольшим посто-
янством, по данным В.Я.Кунельской (2009), вы-
является отомикоз, на долю которого приходит-
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ся 50% заболеваний. В то же время удельный 
вес отомикозов среди отитов другой этиологии 
составляет 25,2% (А.И.Крюков и соавт., 2011). 
Основными возбудителями заболевания явля-
ются дрожжеподобные грибы рода Candida, а 
также мицелиальные грибы Aspergillus, Penicil-
lium, Mucor. Ведущими патогенетическими фак-
торами развития отомикоза являются адгезия 
грибов к поверхности кожи, их колонизация и 
инвазивный рост. Диагноз отомикоза устанав-
ливается только на основании комплексного 
микологического исследования. Идентификация 
гриба, вызвавшего заболевание, установление in 
vitro его чувствительности к применяемым пре-
паратам, являются важным подспорьем для ус-
пешного проведения антифунгальной терапии, 
основные принципы которой изложены в мно-
гочисленных публикациях. 

Целью нашей работы явилась оценка воз-
можности диагностики отомикозов и эффектив-
ности их лечения в амбулаторных условиях. 

Под нашим наблюдением находилось 37 
больных с отомикозом, проходивших лечение в 
ЛОР кабинете медицинского центра «Клиника 
семейной медицины» в 2008-10 гг. Среди них 
было 23 мужчины (62,2%) и 14 женщин (37,8%) 
в возрасте от 18 до 67 лет с длительностью за-
болевания от двух недель до четырех лет. 

В структуре отитов грибковой этиологии 
преобладал наружный отит – 24 случая (64,9%). 
У 9 больных (24,3%) последний сочетался с 
грибковым мирингитом, еще у 4 пациентов 
(10,8%) отмечался грибковый отит послеопера-
ционной полости. В последней группе больных 
развитию микотического процесса способство-
вал длительный воспалительный процесс в не-
отимпанальной полости. При этом наличие вос-
палительного экссудата, постоянная температу-
ра и влажность в послеоперационной полости 
создавали оптимальные условия для развития 
грибковой флоры. У 5 больных отомикозом 
(13,5%) процесс был двухсторонним. 

Среди вероятных причин развитие отоми-
коза 14 больных (35,7%) отмечали длительный 
прием антибиотиков, у 9 больных (24,3%) имел 
место сахарный диабет, 6 пациентов (16,2%) 
принимали стероидные препараты, 2 больных 
(5,4%) связывали свое заболевание с профес-
сиональными вредностями – повышенной влаж-
ностью и запыленностью окружающей среды, 
одна пациентка (2,7%) принимала гормональ-
ные контрацептивные препараты. У 5 больных 
(15,7%) каких-либо неблагоприятных причин-
ных факторов не было выявлено. 

Основными жалобами при микотических 
наружных отитах были: жидкие выделения из 
уха, зуд, боль, образование пробок в наружном 

слуховом проходе, заложенность и шум в ухе. 
При вовлечении в воспалительный процесс ба-
рабанной перепонки (мирингит) и при микозах 
послеоперационных полостей больные жалова-
лись на снижение слуха, выделения из уха, пе-
риодический зуд, иногда локальную головную 
боль. Одним из ведущих клинических призна-
ков при всех формах отомикоза было наличие 
специфического отделяемого, цвет и консистен-
ция которых зависели от вида гриба-
возбудителя. При микозах, вызванных плесне-
выми грибами (аспергиллезах) патологический 
секрет имел вид казеозных масс серого цвета с 
неприятным запахом. При микозах, вызванных 
дрожжеподобными грибами (кандидозах), вы-
деления были жидкими, белого цвета, иногда 
похожими на творожистые массы. 

При всей специфичности клинической 
картины диагноз отомикоза устанавливался 
только на основании комплексных лаборатор-
ных микологических исследований. Они вклю-
чали микроскопию патологического отделяемо-
го в виде нативных или окрашенных 1% водным 
раствором метиленового синего препаратов и 
посев отделяемого на элективные питательные 
среды для выделения культур грибов, их видо-
вой идентификации и определения чувствитель-
ности к антигрибковым препаратам. 

По результатам наших микологических 
исследований наиболее частым возбудителем 
отомикоза были плесневые грибы – 22 наблю-
дения (59,5%). Среди них с наибольшим посто-
янством выявлялся гриб Aspergillus niger – 18 
наблюдений. У 10 больных (27,0%) высеяны 
грибы рода Candida, наиболее патогенным среди 
которых был Candida albicans – 9 наблюдений. У 
2 пациентов (5,4%) выявлено сочетанное пора-
жение грибами рода Aspergilus и Candida, а у 3 
(8,1%) – грибково-микробные ассоциации. 

Одним из важнейших принципов лечения 
отомикозов является сочетание системной ан-
тимикотической терапии с местным воздействи-
ем на очаг инфекции. Выбор антифунгальной 
терапии проводился нами на основании резуль-
татов изучения in vitro чувствительности грибов 
к применяемым препаратам. Перед началом ме-
стного лечения выполнялась тщательная очист-
ка уха от микотических масс и патологического 
отделяемого с использованием аспирационной 
системы ЛОР-комбайна. У больных с микозами 
послеоперационной полости проводилось про-
мывание последней 0,01% раствором мирами-
стина. 

При плесневых отомикозах для системной 
терапии нами применялся препарат из группы 
триазола – итраконазол в капсулах по 100 
мг/сут. в течение двух недель. Для местного ле-
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чения в этой группе больных использовался 
раствор нитрофунгина в виде спрея или капель – 
у 18 пациентов или 1% крем экзифин – у 4 
больных. Для системной терапии кандидозных 
отитов эффективным средством являлся флуко-
назол в капсулах по 100 мг/сут в течение 10 
дней, местно использовался 1% раствор клотри-
мазола. У пациентов с выявленной грибково-
микробной ассоциацией возбудителей отомико-
за нами использовался комплексный препарат 
Кандибиотик, обладающий как фунгицидным, 
так и антимикробным действием. 

Придерживаясь указанной схемы лечения, 
нам удалось у большинства больных добиться 
улучшения уже на 3-5 день, однако об эффек-
тивной элиминации возбудителей отомикозов 
можно было судить лишь после окончания кур-
са лечения на основании нормализации клини-

ческой картины и отрицательных данных мико-
логического исследования. Такого результата 
удалось добиться у 28 пациентов (75,7%). У 6 
больных (16,2%) отмечено явное клиническое 
улучшение, однако эрадикации грибковой фло-
ры не удалось достигнуть. Неудовлетворитель-
ные результаты лечения отомикоза у 3 больных 
(8,1%) объяснялись наличием у них тяжелого 
соматического заболевания – сахарного диабета 
второго типа и поздним началом лечения, в свя-
зи с чем им было рекомендовано лечение в ус-
ловиях стационара. 

Таким образом, соблюдение стандартов 
обследования и основных принципов лечения 
больных с отомикозами дает возможность дос-
тигнуть благоприятного исхода заболевания у 
абсолютного большинства пациентов, наблю-
дающихся в амбулаторных условиях. 
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ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ГОРТАНИ 
 

На протяжении длительного времени ин-
тенсивно изучаются возможности консерватив-
ного лечения местно-распространенного рака 
гортани.  

Целью исследования является сравни-
тельная характеристика различных курсов хи-
миолучевой терапии больных с диагнозом плос-
коклеточного рака гортани Т3N0М0 (РГ). 

Материалы и методы. Нами было про-
лечено 128 больных с диагнозом РГ. Лечение 
начиналось с проведения одного или двух кур-
сов полихимиотерапии, далее проводилось об-
лучение первичной опухоли и зон регионарного 
метастазирования в режиме мультифракциони-
рования по расщепленному курсу. 

Результаты и их обсуждение. 15 пациен-
там проведен 1 курс полихимиотерапии циспла-
тином, 5-фторурацилом, блеомицетином и 
мультифракционное облучение. Безрецидивное 
течение заболевания отмечено у 11 (73,3%) 
больных, остаточные опухоли и рецидивы диаг-
ностированы у 4 (26,7%) больных; 5-летняя вы-
живаемость составила 76%. 

Два курса полихимиотерапии цисплати-
ном, 5-фторурацилом и блеомицетином и лу-
чевая терапия в режиме мультифракциониро-
вания проведены 63 больным. Без рецидива 
живы 86,8% больных (33 человека), неудачи 
составили 13,2%, 5-летняя выживаемость – 

87%. 50 больным проведено лечение циспла-
тином, 5-фторурацилом, лейковорином (2 
курса) и лучевая терапия в суммарной очаго-
вой дозе 66-72 Гр в режиме мультифракцио-
нирования. Неудачи отмечены у 8% (2 чело-
века), а без рецидива с сохраненной гортанью 
живы 92% (23) пациентов; 5-летняя выживае-
мость – 92%. 

Мы считаем, что наиболее оправданным 
является проведение 2 курсов полихимиотера-
пии в качестве неоадьювантной или одновре-
менной химиолучевой терапии. В нашем иссле-
довании 15 (6,9%) пациентам проведен 1 курс 
полихимиотерапии и 113 (93,1%) – 2 курса. Из 
них 37 больным полихимиотерапия проводилась 
до начала лучевого лечения и 76 – 1 курс до 
проведения лучевого лечения и еще 1 - после 
подведения к опухоли и зонам регионарного 
метастазирования дозы 40 Гр. Далее, после 
двухнедельного перерыва и констатации регрес-
сии опухолевого процесса (уменьшение новооб-
разования более чем на 50%) рекомендовано 
продолжение лучевой терапии в режиме муль-
тифракционирования до суммарной очаговой 
дозы 68-72 Гр. 5-летняя выживаемость при про-
ведении 2 циклов полихимиотерапии до облу-
чения составила 78,1% против 84,7% при прове-
дении лекарственного лечения до и в процессе 
облучения. 
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Таким образом, необходимо сказать о 
том, что проведение расщепленного курса облу-
чения в режиме мультифракционирования по-
зволяет подвести суммарную очаговую дозу до 
70-72 Гр без увеличения частоты постлучевых 

осложнений и в сочетании с двумя курсами по-
лихимиотерапии (до начала облучения и после 
1-го этапа) цисплатином, 5-фторурацилом и 
лейковорином является оптимальным при хи-
миолучевом лечении рака гортани Т3N0М0.  
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ 
 

В настоящее время заболевания носа и 
околоносовых пазух занимают ведущее место в 
структуре ЛОР-патологии. Среди многочислен-
ных факторов, приводящих к хроническим за-
болеваниям носа и околоносовых пазух особое 
место занимают аллергические поражения верх-
них дыхательных путей. С учетом высокой рас-
пространенности аллергических заболеваний, 
своевременная диагностика и лечение аллерги-
ческих риносинуситов является актуальной за-
дачей современной оториноларингологии. 

Аллергенспецифическая диагностика в 
нашей практике включает в себя анализ жалоб, 
изучение личного, семейного и профессиональ-
ного анамнеза, что позволяет заподозрить нали-
чие сенсибилизации и конкретизировать диапа-
зон поиска причинных аллергенов. Важную 
роль в диагностическом поиске мы отводим 
микроскопии мазков – отпечатков слизистой 
оболочки оболочки носа, что позволяет опреде-
лить качественный и количественный состав 
клеточного состава носового секрета. Получен-
ные результаты помогают в определении харак-
тера воспалительного процесса в полости носа и 
выявить факт аллергического ринита. Кожное 
прик-тестирование с использованием растворов 
аллергенов позволяет выявить причинный ал-
лерген и определить степень выраженности сен-
сибилизации. Очень важный момент проводи-
мого обследования –это определение клиниче-

ской значимости аллергена, вызвавшего кожную 
реакцию. С этой целью нами используется про-
вокационный назальный тест. Для большей дос-
товерности полученных результатов целесооб-
разно применение лабораторных методов диаг-
ностики, включающих определение содержания 
аллергенспецифического иммуноглобулина Е 
разными способами (иммуноферментным, ра-
диоаллергосорбентным и др.) 

Согласно предложенному алгоритму бы-
ли обследованы 170 больных с хроническим 
риносинуситом , из которых аллергический ри-
нит был выявлен в 37% случаев (63 больных). В 
последующем этим больным были проведены 
лечебные мероприятия согласно современным 
принципам лечения аллергических заболеваний, 
которые включали в себя: элиминационную те-
рапию, специфическую иммунотерапию, фар-
макотерапию. 

Следует отметить ценность микроскопии 
носового секрета как скринингового метода, 
позволяющего отдифференцировать аллерги-
ческое воспаления от гнойного. Весьма ценным 
методом для определения клинического значе-
ния, выявленных приктестированием аллерге-
нов, является провокационный назальный тест. 
Методы приведенного алгоритма обследования 
показали себя информативными и достоверны-
ми в диагностике аллергических риносинуси-
тов. 
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ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ  
 

Важной задачей, стоящей перед каждым 
ЛОР-онкологом, является выбор оптимального 
вида оперативного вмешательства в каждом 

конкретном случае. Особенно актуальной эта 
задача становится при выполнении щадящих 
органосохраняющих либо органо-
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восстанавливающих операций, когда необходи-
мо сочетать онкологическую и функциональную 
эффективность лечения. Решение проблемы вы-
бора оптимальной лечебной тактики при лече-
нии злокачественных новообразований гортани 
выходит на качественно новый уровень с при-
менением нейросетевых технологий. Несмотря 
на это, применение компьютеров в клинической 
практике зачастую сводится к использованию 
офисных программ, в то время как непосредст-
венно в лечебно-диагностических технологиях 
они внедрены недостаточно.  

Цель нашего исследования явилась раз-
работка медицинской самообучающейся нейро-
сетевой экспертной системы принятия решений, 
выбора оптимальной лечебной тактики и про-
гнозирования результатов при лечении больных 
раком гортани.  

Материалы и методы. Система обучена 
на 250 клинических примерах и аккумулирует 
более чем 30-ти летний опыт работы врачей 
ЛОР-клиники ИНВХ АМН Украины. Програм-
ма представляет собой нейросети, связанные в 
иерархические блоки (одни сети используют 
ответы других для принятия решения) и позво-
ляет моделировать результаты предполагаемого 
лечения. Система базируется на универсальных 
средствах программирования Microsoft, 
(Microsoft Office -Acces, -Word, -Excel). Все па-
раметры, вводимые в программу, были соответ-
ствующим образом классифицированы и пред-
ставлены в виде следующих блоков: жалобы 
пациента; анамнез; результаты общего обследо-
вания; результаты орофарингоскопии; результа-
ты непрямой ларингоскопии; данные лабора-
торных исследований; данные иммунологиче-
ских исследований; диагноз (согласно междуна-
родной классификации TNM; данные УЗИ шеи; 
данные КТ гортани; оперативные вмешательст-

ва; комбинированное лечение; сопутствующая 
терапия; результаты лечения. Кроме того произ-
водилась оценка качества жизни пациента со-
гласно стандартам EORTC QLQ - H&N35. По-
мимо этого производился анализ структуры 
оперативных вмешательств при раке гортани 
2003-2006гг. В качестве группы сравнения па-
циенты, лечившиеся ранее по поводу рака гор-
тани с использованием традиционных подходов 
в 1999- 2002 гг. (n=300-ретроспективное изуче-
ние историй болезней и карт динамического 
наблюдения). 

Результаты и обсуждение. При функ-
ционировании искусственной нейронной сети 
(ИНС) моделируются основные процессы, про-
исходящие в нервной системе человека: поступ-
ление информации из внешнего мира в ИНС, 
обмен нейронов сигналами через синапсы, вы-
вод информации из нейросети во внешний мир. 
То есть ИНС, реализуя неявные алгоритмы, ре-
шают задачи, не имеющие явного решения, и 
таким образом достаточно хорошо моделируют 
способ принятия решений человеком. После 
обучения и тестирования предложенной нейро-
сетевой программы точность принятия ею ре-
шения достигла 97 %, что проявилось, в частно-
сти, в увеличении числа функциональных ре-
зекций гортани на 12,3% .  

Выводы.  
Модель сбора и обработки информации 

при лечении больных раком гортани имеет воз-
можности постоянного совершенствования, раз-
вития и пополнения данными. Функционирова-
ние ИНС можно представить как процесс не-
прерывного самоуправляемого обучения, позво-
ляющий интегрировать наиболее надежные из 
существующих методов лечения больных раком 
гортани с индивидуальным опытом врача кли-
нициста. 
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В.В. КИЗИМ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ 
СЕТИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ  

 
Заболеваемость раком гортани в Донец-

кой области у лиц мужского пола остается ста-
бильно высокой и в 2005-2009 гг. составила от 
10,1 до 12,3 на 100 тыс. населения, а среднеста-
тистическая заболеваемость − 4,8-5,7 на 100 
тыс. населения. Решение проблемы выбора оп-

тимальной лечебной тактики при лечении зло-
качественных новообразований гортани выхо-
дит на качественно новый уровень с применени-
ем нейросетевых технологий. Особенно акту-
альной эта задача становится при выполнении 
щадящих органосохраняющих либо органо-
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восстанавливающих операций, когда необходи-
мо сочетать онкологическую и функциональную 
эффективность.  

Целью нашего исследования явилась 
оценка эффективности использования медицин-
ской нейросетевой экспертной системы в выбо-
ре оптимальной лечебной тактики и прогнози-
ровании результатов при лечении больных ра-
ком гортани.  

Материалы и методы. При ретроспек-
тивном анализе 1324 историй болезней больных 
раком гортани, находившихся на лечении в 
ЛОР-клинике ИНВХ им. В.К.Гусака АМН Ук-
раины в 2000-2009 гг. Отмечено, что по полу и 
возрасту все пациенты распределились следую-
щим образом: мужчин было 1289, женщин 35, 
средний возраст больных составил 58.6 (от 18 до 
84 лет), преимущественно 40-70 лет (86,7%). 
При гистологическом исследовании опухолей в 
98,6% случаев выявлен плоскоклеточный рак 
различной степени ороговения. Опухолевый 
процесс имел следующую локализацию: 784 
(59,2%) – вестибулярная локализация, 371 
(28,0%) – складковый отдел, 66 (5,0%) – под-
складковый отдел. У 103 (7,8%) пациентов пер-
вичный опухолевый очаг локализовался в гор-
таноглотке. С целью выбора оптимальной ле-
чебной тактики была использована нейросете-
вая экспертная программа, представляющая со-
бой нейросети, связанные в иерархические бло-
ки (одни сети используют ответы других для 
принятия решения) что позволяет моделировать 
результаты предполагаемого лечения. Система 
была обучена на 450 клинических примерах и 
базируется на универсальных средствах про-
граммирования Microsoft, (Microsoft Office – 
Acces, Word, Excel). В группе сравнения были 
пациенты, лечившиеся ранее по поводу рака 

гортани с использованием традиционных под-
ходов в 1999- 2002 гг. (n=300-ретроспективное 
изучение историй болезней и карт динамическо-
го наблюдения). 

 Результаты и обсуждение. 1186 боль-
ным были произведены оперативные вмеша-
тельства различного объема на первичном очаге 
и путях метастазирования: хордэктомия – 167 
(14,1%), расширенная хордэктомия – 36 (3,0%), 
резекция гортани – 131(11,0%), субтотальная 
резекция гортани – 69 (5,8%), ларингэктомия – 
696 (58,7%), ларингэктомия с операцией на пу-
тях метастазирования – 87 (7,4%). Реконструк-
тивные голосообразующие операции выполне-
ны у 259 (38,6%) больных перенесших ларин-
гэктомию. Голосовые протезы установлены у 71 
(10,6%) больного. Все пациенты получили по-
слеоперационный курс лучевой терапии, поли-
химиотерапия проводилась по показаниям. По-
сле обучения и тестирования предложенной 
нейросетевой программы точность принятия ею 
решения достигла 97%, что проявилось, в част-
ности, в увеличении числа функциональных 
резекций гортани на 12,3% по сравнению с кон-
трольной группой, а операций по установке го-
лосовых протезов на 58,6%. При комбинирован-
ном лечении рака гортани I стадии пятилетняя 
выживаемость составила 96,5%, при II стадии – 
у 74,0%, при III- 56,3% , IV стадии – лишь у 
25,4% пациентов.  

Выводы. Нейросетевая экспертная про-
грамма позволяет повысить эффективность ле-
чения больных раком гортани за счет увеличе-
ния числа функциональных вмешательств и по-
вышения качества жизни оперированных боль-
ных. Система имеет возможности постоянного 
совершенствования, развития и пополнения 
данными. 
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СИНДРОМ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА  
ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ ПАПИЛЛОМАТОЗЕ 

 
Рецидивирующий респираторный папил-

ломатоз (РРП) − распространенная доброкаче-
ственная опухоль верхних дыхательных путей. 
В настоящее время вирусная этиология РРП 
практически не вызывает сомнения. У пациен-
тов с доброкачественным течением папиллома-
тоза чаще всего определяют ДНК НРV-6 и НРV-

11. Инфицирование эпителия верхних дыха-
тельных путей вирусом папилломы человека 
чаще происходит в момент рождения. По неко-
торым данным (J. Szydlowski, L. Durzynski, 
2004) у 28,8% детей определяют вирус папил-
ломы без клинических проявлений. Реактивиро-
ваться ВПЧ может при нарушении клеточного 
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звена иммунной системы, присоединении ко-
факторной инфекции (напр., герпес вирус), гор-
мональном дисбалансе, микротравмах слизи-
стой оболочки гортани и при ларингофаринге-
альном рефлюксе (ЛФР) (Stem et al., 2007). 
Многократное эндоларингеальное удаление па-
пиллом потенциально опасно развитием рубцо-
вых мембран, суживающих просвет голосовой 
щели, нарушающих фонаторную и дыхательную 
функции. Кроме того наличие ЛФР может быть 
предрасполагающим фактором развития рубцо-
вых стенозов гортани и трахеи (B.J.Wiatrak, 
2004). 

Целью нашего исследования явилось 
изучение влияния ларингофарингеального реф-
люкса на течение РРП, усовершенствование 
схемы комбинированной терапии респираторно-
го папилломатоза. 

Материалы и методы. В течении 2007-
2010 гг. под нашим наблюдением находилось 24 
пациента (11 мужчин и 13 женщин) с респира-
торным папилломатозом в возрасте от 12 до 58 
лет. 12 больным этой группы ранее неоднократ-
но производилось удаление папиллом. Из на-
блюдавшихся пациентов 15 (62,5%) обратились 
за помощью впервые. После предварительного 
обследования и гистологической верификации 
диагноза всем больным производилось инстру-
ментальное удаление папиллом. Одномоментно 
проводилось внутрипищеводное рН-
мониторирование. В послеоперационном перио-
де назначались препараты человеческого ά-
интерферона (лаферон, лаферобион, эберон и 
т.д.) Кроме того в качестве противовирусного 
средства применяли индукторы синтеза эндо-

генного ά- и γ- интерферона. Одновременно ис-
пользовались топические кортикостероиды, 
проводили антиоксидантную терапию, при не-
обходимости антибиотики и антимикотические 
препараты.  

Результаты и обсуждение. У 9 (37,5%) 
больных РРП отмечался ларингофарингеальный 
рефлюкс различной степени тяжести. Этой 
группе пациентов дополнительно назначалась 
консультация гастроэнторолога и проводилась 
антирефлюксная терапия. После проведения I-го 
курса лечения клиническое улучшение отмече-
но у всех больных, 2 (8,3%) пациентов с генера-
лизованной формой заболевания, ранее пере-
несших трахеостомию, удалось деканюлиро-
вать. Сроки наблюдения составили от 10 меся-
цев до 4-х лет. Рецидив заболевания был отме-
чен у 6 (25,0%) пациентов в сроки от 6 месяцев 
до 2-х лет после проведенного лечения, в связи 
с чем потребовались повторные курсы лечения. 
У остальных больных была получена стойкая 
ремиссия.  

Выводы. Частота выявления ларингофа-
рингеального рефлюкса у больных РРП дости-
гает 37,5%.  

Комплексная терапия РРП при сопутст-
вующем ЛФР наряду с традиционным хирурги-
ческим лечением, назначением противовирус-
ных, иммуномодулирующих препаратов должна 
включать антирефлюксную терапию.  

Использование антирефлюксной терапии, 
антибиотиков и топических кортикостероидов, в 
комплексной терапии РРП повышает эффектив-
ность лечения и снижает вероятность рецидива 
заболевания. 
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(ВІННИЦЯ, КИЇВ, ПОЛТАВА, ДОНЕЦЬК, СІМФЕРОПОЛЬ; УКРАЇНА) 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ  
ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ 

 
Хронічний тонзиліт (ХТ) займає одне із 

центральних місць в сучасній оториноларинго-
логії. За даними різних авторів, захворюваність 
ХТ складає від 22 до 40%. В дитячому віці за-
хворюваність на ХТ складає 15%, а в групі часто 
хворіючих дітей до 43%. 

Отримані в результаті багаточисленних 
досліджень переконливі дані активної участі 
піднебінних мигдаликів в реакціях місцевого та 

загального імунітету, обґрунтовують безумов-
ний пріоритет консервативних методів лікуван-
ня над оперативними та пошук більш нових, 
ефективних можливостей консервативного лі-
кування пацієнтів з хронічним тонзилітом. 

Важливе значення в лікуванні хронічного 
тонзиліту надається використанню засобів, які 
мають системну протизапальну дію, сприяють 
підвищенню природної резистентності організ-
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му та засобам імунокорекції. Саме до таких за-
собів відноситься натуральний комплексний 
препарат «Тонзилотрен». 

В 2006-2008 роках ми приймали участь у 
багатоцентровому (Київ, Вінниця, Полтава, До-
нецьк, Харків, Сімферополь) рандомізованому 
відкритому контролюємому клінічному дослі-
дженні по оцінці ефективності та безпеки пре-
парату «Тонзилотрен» у дітей, що хворіють 
хронічним тонзилітом. Спостереження за паціє-
нтами проводилось протягом 18 місяців сумісно 
оториноларингологом та педіатром. 

По тактиці лікування пацієнти були роз-
поділені на групи - основна (одержувала тонзи-
лотрен по 1 табл. три рази на день, протягом 60 
днів трьома курсами, починаючи з 1; 180±5; 
360±5 днів) і контрольна група. Дітям обох груп 
проводилося промивання лакун піднебінних 
мигдаликів 0,02% р-ном фурациліну в сполу-
ченні з ультразвуковим впливом, трьома курса-
ми по 10 днів.  

Результати дослідження показують, що в 
дітей основної групи за типовим симптомам ХТ 
сумарний бал знизився в 2,9 раз (р<0,01), в той 
час як у контрольній групі тільки в 1,4 рази 
(р<0,01). Таким чином ефективність терапії в 

групі Тонзилотрену в 2 рази вища ніж в групі 
контролю. При цьому, у віковій групі 5-10 років 
сумарний бал за типовими симптомами ХТ у 
основній групі знизився з 10,2 до 3,1 балів (в 3,3 
рази, р<0,01), контрольна група відповідно з 
10,7 до 6,2 балів (в 1,7 рази, р<0,01); у віковій 
групі 11-14 років сумарний бал за типовими 
симптомами ХТ у основній групі знизився з 11,8 
до 4 балів (в 2,95 рази, р<0,01), у контрольній 
групі з 10,5 до 6,2 балів (в 1,7 рази, р<0,01).  

Частота ангін в групі Тонзилотрену зме-
ншилась з 79,8% до 5,8%, в групі контролю – з 
80,1% до 14,2%. Таким чином, по частоті ангін 
ефективність терапії в 2,5 рази вища в групі То-
нзилотрену, ніж в групі контролю. 

Побічної дії препарату Тонзилотрен не 
зареєстровано в жодного пацієнта. Таким чи-
ном, використання препарату Тонзилотрен зна-
чно підвищило ефективність консервативного 
лікування хронічного тонзиліту та зменшило 
необхідність хірургічного видалення піднебін-
них мигдаликів. 

Препарат Тонзилотрен є ефективним та 
безпечним лікарським засобом, який можна ре-
комендувати в клінічній практиці базисної тера-
пії хронічного тонзиліту різної вікової категорії.  
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ БІОКОМПОЗИТУ “СИНТЕКІСТЬ” В ОТОХІРУРГІЇ  
ДЛЯ ОБЛІТЕРАЦІЇ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ТРЕПАНАЦІЙНИХ ПОРОЖНИН  

СКРОНЕВОЇ КІСТКИ 
 

Сануючі операції на середньому вусі про-
водяться практично всім хворим з холестеатом-
ним та каріозно-деструктивним процесом в 
скроневій кістці, при цьому утворюються великі 
посттрепанаційні порожнини, тривале та непов-
ноцінне загоєння яких може призвести до реци-
дивування запального процесу, утворення холе-
стеатоми, завушних нориць, що вимагає повто-
рного оперативного втручання. 

Із синтетичних матеріалів, які застосову-
ються для пластики посттрепанаційних порож-
нин, все більшу увагу привертає біоактивний 
композит “Синтекість” - багатофазний матеріал, 
який володіє остеоіндуктивними та остеоконду-
ктивними властивостями. Він близький за скла-
дом до мінералу природної кістки, швидко інте-
грує з нею, утворюючи кістково-керамічний 
комплекс, який протягом запланованого часу 
перетворюється в кісткову тканину. 

Метою наших досліджень є покращення 
якості хірургічного лікування хворих на хроніч-
ний середній отит шляхом застосування біоком-
позиту “Синтекість”. 

Матеріали та методи. Робота проводилась 
на базі ЛОР-клініки ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Нами було прооперовано 80 хворих на 
хронічний гнійний епімезотимпаніт. В разі од-
номоментної пластики після сануючої операції, 
вхід до барабанної порожнини відмежовувався 
пластинкою аутокістки, посттрепанаційна по-
рожнина виповнювалась біокомпозитом “Син-
текість”, змішаним з кров’ю пацієнта та антибі-
отиком, поверх біокомпозиту вкладалась струж-
ка аутокістки та м’зово-фасціальний клапоть, 
який герметизував облітеровану порожнину. 
Рана пошарово ушивалась. В разі відстроченої 
пластики посттрепанаційної порожнини через 8 
– 35 діб краї рани та кісткові стінки освіжались, 
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проводилась облітерація за вищенаведеною 
схемою.  

Для оцінки ефективності проведеного 
оперативного лікування застосовували загаль-
ноклінічні методи, отомікроскопію, вимірюван-
ня об’єму посттрепанаційної порожнини, зовні-
шнього слухового ходу, спіральну комп’ютерну 
томографію, аудіометрію. 

За період наших спостережень було вияв-
лено 7 випадків (8,8%) відторгнення пластично-
го матеріалу. Післяопераційний період у пацієн-
тів протікав без ускладнень. При отомікроскопії 
в день виписки фасціальний лоскут був очище-
ний від фібрину, активно васкуляризувався, че-
рез 6 місяців спостерігали васкуляризований 
фасціальний лоскут, не відмічали значного на-
копичення у зовнішньому слуховому проході 
епідермісу, сірки, кірок. Спостерігали відсут-
ність достовірної різниці між об’ємами зовніш-
нього слухового проходу пацієнтів при виписці 
зі стаціонару та через 6 місяців після операції, 
що свідчить про стабільність розмірів облітеро-
ваної порожнини (р<0,05). На СКТ імплантова-
ний матеріал виглядав як гомогенне утворення, 
зі щільністю дещо меншою за щільність оточу-
ючої кісткової тканини скроневої кістки, в бі-
льшості випадків чіткої межі між ними не ви-
значалось. Іноді спостерігався щілевидний про-

стір, заповнений тканиною нижчої щільності. За 
даними аудіометрії покращення слуху досягну-
то у 97 % прооперованих хворих. Середній піс-
ляопераційний ліжко-день у пацієнтів, яким бу-
ла проведена облітерація післяопераційної по-
рожнини біокомпозитом “Синтекість” змішаним 
з кров’ю пацієнта, антибіотиком, стружкою ау-
токістки та її герметизація м’зово-фасціальним 
клаптем склав 17 діб, тоді як у пацієнтів з облі-
терацією посттрепанаційної порожнини лише 
м’зово-фасціальним клаптем – 25 діб, тобто на 
32% більше. 

 
Висновки:  
1. Використання біокомпозиту “Синте-

кість” змішаним з кров’ю пацієнта, антибіоти-
ком та стружкою аутокістки для облітерації піс-
ляопераційних порожнин та їх герметизація 
м’зово-фасціальним клаптем у хворих на хроні-
чний середній отит прискорює строки одужан-
ня, скорочує перебування хворих у стаціонарі. 

2. Відновлена конфігурація зовнішнього 
слухового проходу сприяє якісному проведенню 
очищення зовнішнього вуха, профілактиці ре-
цидиву запального процесу. 

3. Завдяки своїй гіпоалергенності БКС 
може застосовуватись у всіх категоріях профі-
льних хворих. 
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Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА) 

МІРАМІСТИН В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО  
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУЇТУ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ 

 
Гострий гнійний верхньощелепний синуїт 

зустрічається досить часто в практиці оторино-
ларинголога. Проблема лікування цього захво-
рювання є актуальною в сучасній оторинолари-
нгології. Це зумовлено наступними факторами: 
зниження реактивності організму, зростання 
кількості антибіотикорезистентних штамів мік-
роорганізмів, збільшення частоти та тяжкості 
риногенних орбітальних та внутрішньочерепних 
ускладнень (Г.С. Протасевич і співавт., 2008). 
Якість консервативного лікування визначається, 
в першу чергу, вибором препарату для місцевої 
дії на слизову оболонку верхньощелепної пазу-
хи і схемою його застосування. 

Ми використали 0,01% розчин мірамісти-
ну у комплексному лікуванні гострого гнійного 
верхньощелепного синуїту. У верхньощелепну 

пазуху мірамістин вводили при пункції голкою 
Куліковського. Уведення препарату припиня-
лось по досягненню ремісії. 

Мірамістин – новий вітчизняний поверх-
нево-активний антисептик, який володіє імуно-
ад’ювантною дією, що зумовлюється впливом на 
мембрани імунокомпетентних клітин (М.А. Зава-
лий, А.Г. Балабанцев, 1998). На відміну від зви-
чайних антисептиків, мірамістин ефективно діє 
не лише на бактерії, а й проти грибів та вірусів.  

Під нашим спостереженням за період з 
2006 по 2010рр. знаходилось 38 хворих на гост-
рий гнійний верхньощелепний синуїт.  

Вік пацієнтів від 14 до 52 років. Дорослих 
було 25, дітей – 13. 

Хворі скаржились на біль в ділянці щоки 
відповідного боку, гнійні виділення з носа, за-
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кладання носа, утруднення носового дихання, 
субфебрильну температуру тіла. При передній 
риноскопії визначалась гіперемія і набряк сли-
зової оболонки середнього носового ходу, гній-
на смужка в середньому носовому ході.  

Пацієнти були поділені на 2 групи: осно-
вну і контрольну. Групи були співставлені за 
віком і перебігом захворювання. В основній 
групі було 24 хворих, в контрольній – 14. Паціє-
нтам основної групи у верхньощелепну пазуху 
вводили 0,01% розчин мірамістину, хворим кон-
трольної групи – 0,02% розчин хлоргексидину 
біглюконату. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на біль в ділянці щоки, вплив на секре-
цію з носа, вплив на носове дихання), риноско-
пічна картина (відсутність виділень в середньо-
му носовому ході, колір, вологість, консистенція 
слизової оболонки середнього носового ходу), 
показники температури тіла, дані про стан верх-
ньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність 
виділень в пазусі). При аналізі результатів ліку-
вання відмічено більш інтенсивний регрес сим-
птомів запалення верхньощелепної пазухи у па-
цієнтів основної групи. Так, 22 із 24 хворих, 
яким у верхньощелепну пазуху вводився міра-
містин, вказували на зникнення болю в ділянці 
щоки, 2 – на його зменшення, 21- на зникнення, 
3 – на зменшення секреції з носа, 22 – на відно-
влення носового дихання, 2 – на його покра-
щення на 5-6й день лікування. В контрольній 

групі ці показники були значно нижчими і від-
мічались через 9-10 днів від початку лікування.  

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
5-6-й день лікування у 18 пацієнтів основної 
групи. Слизова оболонка середнього носового 
ходу у них мала рожевий колір, була нормальної 
вологості, нормальної консистенції, без виді-
лень, прохідність носа виявилась нормальною. 
У осіб контрольної групи риноскопічна картина 
нормалізувалась на 9-10-й день лікування у 9 із 
14 хворих. 

Температура тіла нормалізувалась на 5-6-
й день лікування у всіх хворих основної групи. 
В контрольній групі нормалізація температури 
тіла на 5-6-й день лікування настала у 8 хворих, 
а на 9-10-й день у всіх пацієнтів. Стан верхньо-
щелепної пазухи (збільшення її об’єму, відсут-
ність гнійних виділень в пазусі) покращився на 
5-6-й день лікування у 21 хворого основної гру-
пи. В контрольній групі стан верхньощелепної 
пазухи покращився на 9-10-й день лікування у 
10 пацієнтів. 

Стерпність мірамістину була доброю, по-
бічних ефектів та інших небажаних явищ не 
спостерігалось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування 0,01% роз-
чину мірамістину в комплексному лікуванні 
гострого гнійного верхньощелелепного синуї-
ту, за нашими спостереженнями, підвищує 
ефективність терапії хворих з даною патологі-
єю, дозволяє добитись скорочення терміну 
лікування.  

 
© А.П. Ковалик, Л.В. Яшан, В.Г. Корицький, І.М. Гомза, Р.Т. Чортківський, 2011 
 
 
 
 

 
П.В. КОВАЛИК, О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА, А.І. ГАВУРА, О.В. ГОВДА  

(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПАРАТОНЗИЛЯРНОГО АБСЦЕСУ  
У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 
В оториноларингологічній практиці пара-

тонзилярний абсцес зустрічається доволі часто і 
є грізною патологією горла у дорослих і дітей 
(В. Н. Гинькут, 2004). Він займає одне з перших 
місць серед ускладнень ангіни за частотою і ва-
жкістю захворювання (Г. С. Протасевич і спі-
авт., 2006). За даними літератури (В. Е. Кадзова 
и соавт., 1977; Л. Н. Гусева, 1979; Г. С. Протасе-
вич і співавт., 2006), в загальній структурі звер-
нення за невідкладною ЛОР-допомогою парато-
нзилярний абсцес складає 38 – 50%. У осіб по-
хилого віку це захворювання буває дуже рідко 
(C.B. Franzese, J.E. Isaaccson, 2003). 

Метою нашого дослідження став розгляд 
особливостей перебігу паратонзилярного абсце-
су у осіб похилого віку (старших 50 років). Дос-
лідження проводилось шляхом вивчення звер-
нень за невідкладною допомогою в ЛОР-
відділення Тернопільської обласної комунальної 
клінічної лікарні (нині університетської лікарні) 
за період з 1976 по 2010 рік з приводу паратон-
зилярного абсцесу. За 35 років за медичною до-
помогою з цією патологією звернулось 3240 
хворих віком від 6 до 70 років. Серед них було 
тільки 19 осіб похилого віку (51-70 років). Чо-
ловіків було 9, жінок – 10. У всіх пацієнтів абс-
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цес був однобічний. Двобічного абсцесу у цієї 
категорії хворих не спостерігалось. 

Основними скаргами у всіх пацієнтів були 
болі в горлі, дисфагія. Температура тіла у пере-
важної більшості хворих (17) була в межах нор-
ми. Тільки у 2 пацієнтів вона виявилась високою. 
У 18 хворих не відмічалось тризму жувальної 
мускулатури. Лише у 1 пацієнта був цей симптом 
і то не різко виражений. У жодного хворого не 
спостерігалось слинотечі. Гіперемія, набряклість 
і напруженість паратонзилярної ділянки були 
виражені помірно. Збільшення реґіонарних лім-
фатичних вузлів у хворих не спостерігалось. 

Всі пацієнти були госпіталізовані. Їм про-
водилось розкриття абсцесу. При цьому виявле-

но, що у 6 хворих абсцес був в стадії інфільтра-
ції, а у 13 – в стадії абсцедування. Тонзилектомії 
в «гарячому» періоді ми не практикуємо. 

Таким чином, у осіб старших 50 років па-
ратонзилярний абсцес зустрічається рідко. Дане 
захворювання у осіб цієї вікової групи перебігає 
легше, ніж у молодих людей і дітей. Діагностика 
паратонзилярного абсцесу у пацієнтів старших 
50 років утруднень не представляє, якщо 
пам‘ятати про цю патологію. Скарги на болі в 
горлі і болісне ковтання на протязі декількох 
днів у пацієнтів старших 50 років навіть при 
відсутності температури і симптомів інтоксика-
ції повинні насторожити лікаря у відношенні 
паратонзилярного абсцесу. 
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ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПРЕСІЇ МАТРИЧНИХ 
МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ 1 ТА 9 У ХВОРИХ НА ПЛОСКОКЛІТИННИЙ РАК  

РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ 
 

Матричні металопротеїнази (ММП) – це 
родина ензимів, що відіграють головну роль в 
протеолітичній деградації позаклітинного мат-
риксу.  

Метою роботи було вивчити рівень екс-
пресії маркерів тканинної інвазії ММП1 та 
ММП9 в плоскоклітинних раках у хворих на рак 
ротової частини глотки для визначення зв'язку 
між рівнем експресії та реґіонарним метастазу-
ванням в лімфатичні вузли шиї. 

В дослідженні було проаналізовано ре-
зультати обстеження та лікування 309 пацієнтів 
з раком ротової частини глотки, які це проходи-
ли в ЛОР-онкологічному відділенні Дніпропет-
ровської обласної клінічної лікарні ім. 
І.І.Мечникова в період з 2000 по 2008 рр. Для 
однорідності групи, були відібрані 62 пацієнта з 
Т3 (59 чоловіків і 3 жінок), які отримали одна-
кові схеми комбінованого лікування з прове-
денням внутрішньоартеріальної селективної 
поліхіміотерапії по схемі PBMF. Всі хворі були 
розподілені на 2 групи: пацієнти з виявленими 
метастазами в лімфатичні вузли шиї (T3N1-3M0) 
– 31 спостереження, та пацієнти без метастазів в 
регіональні лімфатичні вузли (T3N0M0) – 31 спо-
стереження. Для проведення імуногістохімічно-
го дослідження використовували формалін-
фіксовані парафінові блоки біопсійного матері-
алу плоскоклітинного раку ротової частини гло-

тки, первинні поліклональні антитіла до ММП1 
(DakoCytomation) та ММП9 (DakoCytomation) і 
систему візуалізації EnVision (DakoCytomation). 
Ідентифікація реакцій проводилась за допомо-
гою хромогену DAB. При оцінці експресії мар-
керів ММП 1 та 9 використовували напівкількі-
сний цифровий візуальний аналіз мікрофотог-
рафій зрізів в програмі ImageJ (National Institutes 
of Health),  

При проведенні дослідження та порівня-
льного аналізу експресії ММП1 в групах ПРРЧГ 
з наявністю метастазів у лімфатичні вузли та без 
них отримані наступні дані. Взагалі були отри-
мані тільки негативні (43,5%, n=27) та слабкі 
(56,5%, n=35) цитоплазматичні реакції. В метас-
татичних пухлинах негативну реакцію показали 
38,7% спостережень (n=12) а в пухлинах з від-
сутнім метастатичним ураженням лімфатичних 
вузлів 48,4% спостережень (n=15). Слабка реак-
ція спостерігалась в групі з метастазами в 61,3% 
спостережень (n=19), без метастазів в 51,6% 
спостережень (n=16). Виявлені відмінності не 
мали статистичної значимості (p>0,05) 
достовірного кореляційного зв’язку між цими 
параметрами також не виявлено. Дані дослі-
дження маркеру ММП1 мали однорідність роз-
поділу інтенсивності експресії в групах (w= 
−1.31), відмінності не мали статистичної значи-
мості (p>0,05) достовірного кореляційного 
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зв’язку між цими параметрами не виявлено, що 
говорить про неможливість використання мар-
керу ММП1 для передбачення наявності метас-
тазів у хворих на плоскоклітинний рак ротової 
частини глотки. 

При проведенні дослідження та порівня-
льного аналізу експресії ММП9 в групах ПРРЧГ 
з наявністю метастазів у лімфатичні вузли та без 
них отримані наступні дані. Взагалі були отри-
мані всі варіанти експресії маркеру окрім нега-
тивної реакції. Слабка цитоплазматична реакція 
відмічалась в 40,3% спостережень (n=25), помі-
рна реакція в 38,7% спостережень (n=24) та ви-
сока реакція в 21,0% спостережень (n=13). При 
дослідженні експресії ММП9 в ПРРЧГ по гру-
пах залежності від метастазування виявлено 
суттєві відмінності. Так, при пухлинах з метас-
тазами у лімфатичні вузли слабка реакція 

ММП9 спостерігались у 4,0 рази рідше 
(16,1±6,6%), ніж при відсутності метастазів 
(64,5±8,6%), а висока, відповідно, частіше у 3,3 
рази – 32,3±8,4% при наявності метастазів проти 
9,7±5,3% без них. У хворих на плоскоклітинний 
рак ротової частини глотки без реґіонарного 
метастазування показники експресії ММП9 спо-
стерігались частіше у 3,7 рази ніж при наявності 
метастазів. Прогностичне значення показників 
експресії ММП9 відносно метастазування ви-
значено наявністю зворотного кореляційного 
зв'язку (r=-0,21; ВШ=3,7; 95% ДІ – 9,7-64,5; 
p<0,001-0,05).  

Для прогнозування розвитку метастазів 
у хворих на плоскоклітинний рак ротової ча-
стини глотки доцільно проведення дослі-
дження експресії ММП9 імуногістохімічним 
методом. 
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ПОКАЗНИКИ ВЕСТИБУЛОМЕТРІЇ У РОБІТНИКІВ ШУМОВИХ ПРОФЕСІЙ  
З НОРМАЛЬНИМ СЛУХОМ ТА ЙОГО ПОЧАТКОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

 
Метою даного дослідження було вивчен-

ня стану вестибулярного аналізатора у робітни-
ків шумових професій з нормальним слухом та 
його початковими порушеннями.  

 Нами було обстежено 42 особи віком від 
17 до 45 років. Стаж роботи на шумовому виро-
бництві складав від 1 до 15 років. Контрольну 
групу склали 15 осіб, які не скаржились на слу-
хові та вестибулярні розлади і не працювали на 
шумовому виробництві. 

Визначення гостроти слуху, ступеню і ха-
рактеру його порушень здійснювали в звукопо-
глинаючій камері з використанням акуметрії, а 
також комплексу тональних і мовних аудіомет-
ричних тестів за традиційною методикою та в 
розширеному діапазоні частот.  

 Дослідження вестибулярного апарата 
здійснювали за методикою, розробленою в ла-
бораторії клінічної аудіології та вестибулології, 
яка включала в себе: дослідження стійкості ста-
тичної та динамічної рівноваги за результатами 
„пишучого”, „крокуючого” тестів, координації 
ходи, реєстрацію спонтанного чи позиційного 
ністагму з використанням метода електроніста-
гмографії, графічну реєстрацію ністагма при 
обертальній пробі за Барані, з урахуванням ви-
раженості вестибуло-сенсорних і вегетативних 
реакцій. 

 У 20 робітників шумових професій за ре-
зультати аудіометричного обстеження був вияв-
лений нормальний слух (пороги тонального від-
чуття були в межах від 0 до 10 дБ), у 22 – відмі-
чалися елементи порушення звукосприймаючо-
го апарату в зоні високих частот (від 15 до 30 дБ 
в межах частот від 4000 до 8000 Гц.).  

 Всі обстежені не пред’являли 
суб’єктивних скарг на запаморочення та зни-
ження слуху. 

 При аналізі результатів „спонтанної” вес-
тибулометрії визначено, що показники стато-
кінетичної стійкості у всіх робітників знаходи-
лись в межах фізіологічних коливань. Спонтан-
ний чи позиційний ністагм не реєструвався в 
жодному випадку. 

 Однак при проведенні експерименталь-
них проб (обертальна проба за Барані), незва-
жаючи на нормальні показники стато-кінетичної 
стійкості, були виявлені наступні прояви експе-
риментальних вестибулярних реакцій. У пацієн-
тів з нормальним слухом виявляли норморефле-
ксію вестибулярних реакцій у 2 пацієнтів, I сту-
пінь тяжкості вестибулярної дисфункції (ВД) у 
18 осіб. Робітники з початковими порушеннями 
слуху мали більш виражені вестибулярні розла-
ди, а саме, ВД I ступеню тяжкості виявлена у 9 
осіб, IІ ступеню – у 13 робітників.  
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 ВД у всіх обстежених проявлялася дис-
соційованими вестибулярними реакціями, неа-
декватними відповідями на експериментальне 
подразнення, дизритмією ністагменної реакції.  

 Таким чином виявлено, що у даної групи 
хворих при відсутності будь-яких змін з боку 
слухового аналізатора та при початкових пору-
шеннях слуху в зоні високих частот тільки у 2 з 
42 робітників шумових професій ВД знаходи-

лась в межах нормальних показників. У більшо-
сті з обстежених (27 осіб) виявлена центральна 
вестибулярна дисфункція легкого ступеня тяж-
кості, у решти обстежених (13 пацієнтів) діагно-
стувалась центральна вестибулярна дисфункція 
середнього ступеня тяжкості. 

 Наведені дані свідчать, що вестибуляр-
ний аналізатор виявляється високо чутливим до 
впливу шумових подразників.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ДОППЛЕРОГРАФИИ ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ 
 

Эффективность лечения больных раком 
гортани определяется качеством диагностики и 
определением зоны поражения органа для по-
следующего выбора адекватного лечебного ме-
тода. Отсутствие лучевой нагрузки, неинвазив-
ность метода, а также возможность многократ-
ного его проведения, является преимуществом 
ультразвукового исследования (УЗИ) при раке 
гортани, среди других лучевых методов диагно-
стики. 

Цель. Повышение качества диагностики 
УЗИ гортани при раке. 

Материалы и методы. В отделе онкопа-
тологии ЛОР-органов, было обследовано 50 
больных раком гортани (Т1-3N0M0). УЗИ гортани 
проводили на аппарате «Sonoline G50» исполь-
зуя линейный мультичастотный датчик 7 МГц. 
В режиме допплерографии определяли измене-
ние потока воздуха при фонации.  

Результаты. УЗИ гортани во фронталь-
ной плоскости требует индивидуального изме-
нения угла наклона датчика. Метод позволяет 

определить подвижность голосових складок, 
выявить новообразования и их распространение 
на соседние структуры гортани. 

Проведение исследования в режиме доп-
плерографии помогает при выборе объема опе-
ративного вмешательства. Улучшается визуали-
зация ракового поражения голосовых складок, 
передней комиссуры, области черпаловидных 
хрящей. Появляется возможность определения 
подвижности участка голосовой складки, пора-
женного опухолью. При значительном опухоле-
вом поражении отмечается отклонение воздуш-
ного потока в сторону пораженной голосовой 
складки.  

Выводы. Использование режима доппле-
рографии повышает качество УЗ-диагностики 
рака срединного отдела гортани. Позволяет 
уточнить объем поражения голосовых складок. 
Метод может применяться как при оперативном 
лечении больных, так и при динамическом на-
блюдении во время проводимого противоопухо-
левого лечения.  
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Ангіна – це запалення піднебінних мигда-
ликів. Вона зустрічається досить часто в прак-
тиці оториноларинголога, педіатра, педіатра-
інфекціоніста, терапевта, інфекціоніста та сі-
мейного лікаря. Серед дітей захворюваність на 
ангіну становить більше 6%, а серед дорослих – 

4-5% (В. Т. Пальчун, Н. А. Преображенский, 
1978). Ангіни бувають первинні і вторинні. Се-
ред первинних ангін найчастіше зустрічаються 
катаральна, фолікулярна і лакунарна. Одна з 
первинних ангін – катаральна – перебігає найле-
гше порівняно з фолікулярною і лакунарною. 
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Для лікування катаральної ангіни у дітей вико-
ристовуються різні середники загальної і місце-
вої дії. У вітчизняній оториноларингології від-
сутні відомості про застосування препарату Во-
кара у лікуванні катаральної ангіни. 

Ми використали препарат Вокара в ком-
плексному лікуванні катаральної ангіни у дітей. 
Цей препарат усуває запалення та біль у горлі, 
усуває причину болю, запобігає розвитку ускла-
днень на серце та нирки, усуває нападоподібний 
кашель, осиплість голосу, відновлює захисну 
функцію мигдаликів, підвищує опірність слизо-
вої оболонки до патогенних бактерій та вірусів, 
зміцнює імунітет, запобігає повторним загост-
ренням хвороби. Препарат використовується 
при ангіні, хронічному тонзиліті, ларинготрахеї-
ті, стоматиті, гінгівіті, в тому числі з явищами 
лімфаденопатії та лімфаденіту. Застосовується 
дорослим та дітям від 1 року. 

Дорослим і підліткам призначається по 10 
крапель препарату в чистому вигляді або розве-
дених в 1 столовій ложці води, дітям 5 – 12 ро-
ків – по 5 – 7 крапель препарату, розведених в 1 
столовій ложці води, дітям 1 – 4 років – по 1 – 4 
краплі препарату, розведених в 1 столовій ложці 
води. Приймається препарат тричі на добу. На 
початку лікування та при загостренні захворю-
вання з метою прискорення одужання рекомен-
дований прийом препарату кожні півгодини – 
годину (до 8 разів на добу) до покращення ста-
ну, але не більше 3 діб, після чого застосовуєть-
ся тричі на добу. 

При використанні препарату Вокара в 
комплексному лікуванні разом з іншими препа-
ратами рекомендується дотримуватись 20-
хвилинної перерви між прийомами лікарських 
засобів. Для досягнення максимального ефекту 
рекомендується приймати препарат Вокара в 
проміжках між прийомом їжі (за 30 хв або через 
1 год після їжі), потримати препарат деякий час 
в роті перед проковтуванням. Курс лікування 
при гострих захворюваннях триває до повного 
одужання. При лікуванні загострених хронічних 
хвороб рекомендований курс лікування – 6 тиж-
нів. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010рр. знаходилось 20 хворих на ката-
ральну ангіну віком від 5 до 17 років. Діти або 
їх батьки скаржились, що у дитини відмічають-
ся головний біль, підвищення температури тіла 
в межах 37,2 – 38,5ºС, біль у горлі при ковтанні. 
При фарингоскопії відмічались набряклість і 
гіперемія піднебінних мигдаликів. В мазках із 
носа і зіва паличок Лефлера не виявлено. 

Діти були поділені на 2 групи: основну (11 
дітей) і контрольну (9). Групи були співставлені 
за віком і перебігом захворювання. Дітям основ-
ної групи призначався препарат Вокара досере-
дини і загальноприйняте лікування, контрольної - 
тільки загальноприйняте лікування. Дозування 
препарату Вокара визначалося віком дитини. Ді-
тям віком 5 – 12 років призначали препарат Во-
кара по 5 крапель, дітям старше 12 років – по 10 
крапель перші 2 дні кожну годину (до 8 разів на 
добу), затим 3 рази на добу.  

Оскільки препарат Вокара використову-
вався в комплексі з іншими лікарськими серед-
никами рекомендувалось дітям дотримуючись 
перерви 20 хвилин між прийомами інших лікар-
ських засобів. Також рекомендувалось прийма-
ти препарат Вокара за 30 хв до вживання їжі або 
через 1 год після її вживання. Курс лікування 
становив 7 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або 
їх батьками (вплив на головний біль, вплив на 
біль у горлі при ковтанні), фарингоскопічна ка-
ртина (колір, консистенція слизової оболонки 
піднебінних мигдаликів), показники температу-
ри тіла. 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено інтенсивніший регрес симптоміа ангіни у 
дітей основної групи. Так, всі діти або їх батьки 
вказували на зникнення головного болю, 8 із 11 
– на зникнення, 3 – на зменшення болю у горлі 
при ковтанні (на 3-4-й день лікування). В конт-
рольній групі ці показники були значно нижчи-
ми.  

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 3-4-й день лікуванні у 9 дітей основної 
групи. Слизова оболонка піднебінних мигдали-
ків у них мала рожевий колір, була нормальної 
консистенції. В контрольній групі фарингоско-
пічна картина нормалізувалась на 3-4-й день 
лікування у 6 із 9 дітей.  

Температура тіла нормалізувалась на 3-4-
й день лікування у всіх дітей основної групи. В 
контрольній групі нормалізація температури 
тіла на 3-4-й день лікування відмічена у 6 дітей. 

Стерпніть препарату Вокара у всіх дітей 
була доброю, побічних ефектів та інших неба-
жаних явищ не спостерігалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування препарату 
Вокара в комплексному лікуванні катаральної 
ангіни у дітей виявилось ефективним. Одержані 
нами результати дають підставу рекомендувати 
препарат Вокара для загального лікування ката-
ральної ангіни у дітей як протизапальний засіб. 
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ЗАГАЛЬНА ТЕРАПІЯ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДІТЕЙ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ТОНЗИЛЬГОНУ Н 

 
Гострий фарингіт виникає при активації 

сімбіонтів порожнини рота і горла під впливом 
різних несприятливих факторів чи попадання в 
організм бактерій (стрепто- чи стафілококів) або 
вірусів (грипу, парагрипу, аденовірусів) (И.Б. 
Солдатов, 1997). Основними принципами ліку-
вання гострого фарингіту є: призначення теплої 
не подразнювальної їжі, зрошення горла теплим 
в‘яжучим чи лужним розчином. В минулі роки у 
вітчизняній оториноларингології не використо-
вувався Тонзильгон Н для лікування гострого 
фарингіту. Ми вивчали ефективність застосу-
вання Тонзильгону Н в якості загальної терапії 
гострого фарингіту у дітей. 

Тонзильгон Н – комбінований препарат 
рослинного походження. Випускається в крап-
лях і драже. Краплі Тонзильгону Н містять вод-
но-спиртовий екстракт кореня алтею, квіти ро-
машки, траву хвоща, листя грецького горіха, 
траву тисячолітника, кору дуба, траву одуван-
чика лікарського. Драже містять подрібнену 
лікарську рослинну сировину: кореня алтею, 
квітів ромашки, трави хвоща, листя грецького 
горіха, трави тисячолітника, кори дуба, трави 
одуванчика лікарського. 

Фармакологічні властивості Тонзильгону 
Н зумовлені біологічно активними речовинами, 
що входять до складу препарату. Тонзильгон Н 
має протизапальну і антисептичну дію. Компо-
ненти, що входять в склад препарату ромашки, 
алтею і хвоща, сприяють підвищенню активнос-
ті неспецифічних факторів захисту організму. 
Полісахариди, ефірні олії і флавоноїди ромаш-
ки, алтею і тисячолітника, таніни кори дуба на-
дають протизапальну дію і зменшують набряк 
слизової оболонки дихальних шляхів. Кора ду-
ба, багата танінами, володіє противірусною ак-
тивністю. Тонзильгон Н показаний при гострих і 
хронічних захворюваннях верхніх дихальних 
шляхів (тонзиліт, фарингіт, ларингіт). 

В гострий період розвитку захворювання 
дорослим призначають Тонзильгон Н по 25 кра-
пель чи по 2 драже 5 – 6 разів на день, дітям 
шкільного віку - по 15 крапель чи по 1 драже 5 – 
6 разів на день, дітям дошкільного віку - по 10 
крапель 5 – 6 разів на день, грудним дітям – по 5 
крапель 5 – 6 разів на день. Тривалість лікуван-
ня становить 1 тиждень. Після послаблення гос-
троти захворювання препарат призначають ще 
на протязі 1 тижня: дорослим по 25 крапель чи 
по 2 драже 3 рази на день, дітям шкільного віку 

по 15 крапель чи по 1 драже 3 рази на день, ді-
тям дошкільного віку по 10 крапель 3 рази на 
день, немовлятам по 5 крапель 3 рази на день. 
Драже проковтують цілком, не розжовуючи, і 
запивають невеликою кількістю рідини. Краплі 
приймають в нерозбавленому вигляді, деякий 
час подержавши в роті, перш ніж проковтнути. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010рр. знаходилось 19 дітей, що стра-
ждали на гострий фарингіт, віком від 7 до 17 
років. Діти спостерігались в консультативно-
лікувальному центрі медичного університету, 
поліклінічному відділенні міської комунальної 
дитячої клінічної лікарні, обласному лікарсько-
фізкультурному диспансері та в поліклінічному 
відділенні Чортківської центральної комуналь-
ної районної лікарні. 

Діти або їх батьки скаржились, що у ди-
тини відмічаються біль у горлі, кашель, першін-
ня у горлі, відчуття сухості та стороннього тіла 
у горлі. При фарингоскопії визначались гіпере-
мія і припухлість слизової оболонки задньої сті-
нки ротової частини горла, задніх піднебінних 
дужок і піднебінного язичка. 

Діти були поділені на 2 групи: основну 
(10 осіб) і контрольну (9). Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. 

Діти основної групи отримували Тонзиль-
гон Н в краплях досередини і полоскання горла 
розчином фурациліну 1:5000, контрольної - про-
тизапальну терапію і полоскання горла також 
розчином фурациліну 1:5000. 

Препарат Тонзильгон Н призначали по 15 
крапель 6 разів на день один тиждень. Після по-
слаблення гостроти захворювання продовжува-
ли лікування препаратом Тонзильгон Н на про-
тязі ще одного тижня, але його призначали по 
15 крапель 3 рази на день. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або 
їх батьками (вплив на біль у горлі, вплив на ка-
шель, вплив на першіння у горлі, вплив на від-
чуття стороннього тіла у горлі, вплив на відчут-
тя сухості у горлі) та фарингоскопічна картина 
(колір, вологість, консистенція слизової оболон-
ки задньої стінки ротової частини горла, задніх 
піднебінних дужок і піднебінного язичка). 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів фари-
нгіту у дітей основної групи. Так, 8 з 10 дітей 
або їх батьків основної групи вказували на зни-
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кнення, 2 – на зменшення болю у горлі, 8 – на 
зникнення кашлю, 9 – на зникнення першіння у 
горлі, 9 – на зникнення відчуття стороннього 
тіла у горлі, 8 – на зникнення відчуття сухості у 
горлі (на 3-4-й день лікування). В контрольній 
групі ці показники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 3-4-й день лікування у 9 дітей основної 
групи. Слизова оболонка задньої стінки ротової 
частини горла, задніх піднебінних дужок і під-
небінного язичка у них мала рожевий колір, но-

рмальну вологість, нормальну консистенцію. В 
контрольній групі фарингоскопічна картина но-
рмалізувалась на 3-4-день лікування у 7 із 9 ді-
тей. 

Тонзильгон Н всі діти переносили добре, 
алергійних реакцій та інших небажаних явищ не 
спостерігалось у жодної дитини. Таким чином, 
на підставі наших досліджень можна рекомен-
дувати застосування Тонзильгону Н в лікуванні 
гострого фарингіту у дітей як протизапальний 
засіб. 
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ПОШИРЕНІСТЬ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ ТА АДЕНОЇДНИХ ВЕГЕТАЦІЙ У ДІТЕЙ 
 

Хронічний тонзиліт та аденоїдні вегетації 
(хронічний аденоїдит) являються найпоширені-
шими захворюваннями в дитячому віці. За да-
ними статистики поширеність хронічного тон-
зиліту та аденоїдів (j 35) у 2010 році становила 
47,28 (абсолютне число – 382106), а захворюва-
ність – 15,86 (абсолютне число – 128137), в 2008 
році 48,08 (абсолютні числа – 400337), в захво-
рюваність – 15,56 (абсолютне число – 129533), в 
2009 році поширеність була 47,39 (абсолютне 
число – 387982), а захворюваність – 15,48 (абсо-
лютне число – 129533), тобто має місце змен-
шення показників.  

У 2010 р. найбільші показники поширено-
сті і захворюваності хронічного тонзиліту та аде-
ноїдних вегетацій відмічалися відповідно в Київ-
ській обл. – 93,36 і 22,08 і Чернігівській обл. – 
68,19 і 23,64. Низькі показники мали місце у м. 
Севастополі – 25,03 і 15,78, Полтавській – 26,17 і 
10,46, Запорізькій – 20,35 і 9,36 областях. 

Наведені цифри значно нижчі в порівнян-
ні з даними відомих вчених (Б.В. Шеврыгин, 

1985; М.Р. Богомильский, В.Р. Чистякова, 2008; 
А.А.Лайко, 2008), які повідомляють, що лише на 
хронічний тонзиліт страждає від 6 до 16% дітей. 
Ще частіше в дитячому віці мають місце аденої-
дні вегетації. 

Повнота охоплення дітей профілактични-
ми оглядами у 2010 році, за даними статистики, 
становить 98,48% по Україні, а в Київській та 
Сумській областях – 100%.  

Враховуючи повноту охоплення дітей 
профілактичними оглядами та низькі показники 
поширеності і захворюваності хронічним тонзи-
літом та аденоїдами, можна припустити недо-
статню якість профілактичних оглядів.  

Зважаючи на значну поширеність хроні-
чного тонзиліту серед дитячого населення не-
обхідно посилити якість профілактичних огля-
дів, а для забезпечення доступності медичної 
допомоги, до лікування даного контингенту 
пацієнтів слід залучати лікарів суміжних спеці-
альностей.  

 
© А.Л. Косаковський, 2011 
 
 
 
 

 
 

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СТАН ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ УКРАЇНИ ЗА 2010 РІК 
 

 В 2010 році в Україні працювало 722 ди-
тячих оториноларингологів (в 2009 – 703). По-
казник забезпеченості становить 0,09 на 1000 
дитячого населення (в 2009 – 0,09). Найвищий 

показник в м. Севастополі – 0,25; Києві – 0,19; 
АР Крим – 0,12; Харківській обл. – 0,13. Най-
нижча забезпеченість в Черкаській (0,05), Черні-
гівській (0,05), Волинській (0,05), Закарпатській 
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(0,06), Рівненській (0,06), Житомирській (0,06), 
Кіровоградській (0,06) областях. Штатних посад 
820,75 зайнятих 755,75, основними працівника-
ми 671. 65 посад є вакантними по Україні (в 
2009 - 57,5 ), 148,5 зайняті не основними пра-
цівниками. Кваліфікаційну категорію мають 532 
(73,7%) дитячих оториноларингологів. Вищу 
категорію мають 198, першу – 247, другу – 87. 
Атестація обласних спеціалістів проводиться в 
МОЗ України. Всі лікарі перед атестацією про-
ходять передатестаційні курси.  

На кафедрі дитячої оториноларингології, 
аудіології та фоніатрії Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шу-
пика, яка є опорною з дитячої оториноларинго-
логії та сурдології, проводиться навчання в ін-
тернатурі, спеціалізація з дитячої оторинолари-
нгології (5 і 2 міс) та сурдології (2 міс), курси 
тематичного удосконалення з дитячої оторино-
ларингології (1, 2 тижні та 1 міс), сурдології (1 
міс), фоніатрії (1 міс). В 2010 році на кафедрі 
видано 1 навчально-методичний посібник та 4 
монографії. Дитячі оториноларингологи брали 
участь в науково-практичних конференціях 
Українського науково-медичного товариства 
оториноларингологів, міжнародних виставках, в 
засіданнях Асоціації дитячих оториноларинго-
логів України. Наукові розробки відзначені ди-
пломами та золотою медаллю VІ Міжнародного 
салону винахідників та нових технологій «Но-
вий час», дипломом та призом Державного де-
партаменту інтелектуальної власності, дипло-
мом Фонду розвитку фундаментальних наук 
Росії, призом Ради Міністрів АР Крим, орденом 
Командора (Бельгійська палата винахідників). 

 В даний час на кафедрі дитячої отори-
ноларингологїї, аудіології та фоніатрії активно 
розробляються методи хірургічних втручань на 
ЛОР-органах з використанням технологій висо-
кочастотного біполярного електрозварювання 
біологічних тканин. 

 Амбулаторно-поліклінічна допомога за-
безпечувалась в самостійних дитячих оторино-

ларингологічних кабінетах, а також в змішаних 
ЛОР-кабінетах районних поліклінік, де працю-
ють оториноларингологи зальної мережі. 
Останні повинні пройти курси спеціалізації з 
дитячої оториноларингології. 

  В 2010 році в Україні функціонувало 
1634 дитячих ЛОР-ліжок (в 2009 р. - 1659), що 
становить 2,02 на 10000 дитячого населення. 
Найвищу забезпеченість дітей спеціалізованими 
ліжками мають АР Крим – 95 (забезпеченість 
2,83), м. Київ – 140 (забезпеченість 3,19), м. Се-
вастополь – 35 (забезпеченість 5,88), Харківська 
– 125 (забезпеченість 2,98), Луганська – 115 (за-
безпеченість 3,34), Київська – 65 (забезпеченість 
2,13), Сумська – 70 (забезпеченість 3,75) обл.  

  Найнижча забезпеченість дітей спеціалі-
зованими ліжками у Волинській обл. – 1,28 (30 
ліжок); Львівській – 1,21 (60 ліжок), Одеській – 
0,92 (40 ліжок), Івано-Франківській – 1,21 (35 
ліжок), Тернопільській обл. – 1,16 (25 ліжок). 

Середнє число роботи ліжка – 345,64. В 
2010 році було проведено 66644 операцій, було 
6 випадків летальності у Донецькій (4), Львівсь-
кій (1), Одеській (1) обл. Питома вага від усіх 
операцій у дітей – 24,13%. 

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

 
© А.Л. Косаковський, 2011 
 
 
 
 

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, Я.В. ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОЕНДОСКОПІЇ  
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ 

 
В процесі навчання лікарів, особливо хі-

рургічних спеціальностей, проблемними є пи-
тання забезпечення адекватного візуального 

сприйняття матеріалу курсантами. Це важливий 
аспект, як під час вивчення особливостей діаг-
ностичного процесу, так і в ході засвоєння тех-
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ніки виконання оперативних втручань. Що сто-
сується оториноларингології, то часто «сфера 
інтересів» лікаря знаходиться в глибоких відді-
лах анатомічних утворень: порожнини носу, 
слуховому ході, глотці і забезпечити «однакове» 
сприйняття візуальної картини учителем та уч-
нем досить складно, так, як відсутня можливість 
одночасного огляду пацієнта - учень та викла-
дач дивляться почергово. 

Сучасні засоби відеоендоскопічної хірур-
гії забезпечують вирішення вказаної проблеми 
та надають можливість одночасного візуального 
контролю. Це дозволяє курсантам дивитись на 
пацієнта «очима викладача», при цьому вдаєть-
ся не лише відмітити найбільш характерні візу-
альні особливості клінічної картини тієї чи ін-
шої патології а також продемонструвати опти-
мальний ракурс, послідовність огляду та ін. Ва-
жливою превагою використання можливостей 
відеоендоскопії є зручність організації навчаль-
ного процесу, зокрема відсутність необхідності 
підбору значної кількості тематичних пацієнтів 
після формування достатнього об’єму відеоза-
писів.  

Сучасного лікаря – оториноларинголога 
важко уявити без володіння навичками роботи із 
ендоскопічною технікою. Крім того застосуван-
ня відеодокументування забезпечує можливість 
поточного контролю за виконанням курсантами 
діагностичних та лікувальних маніпуляцій сту-
дентами. Відеозапис дозволяє викладачу не ли-
ше спостерігати за діями курсанта а також під 
час повторного перегяду відеозапису з маніпу-
ляцією вказати на можливі недоліки у її вико-
нанні. 

Особливо актуальним є відео документу-
вання в дистанційному навчанні, адже це прак-
тично єдина можливість представити клінічні 
дані курсантам, які знаходяться на відстані. На-
ми у ДНУ «Науково-практичний центр профіла-
ктичної та клінічної медицини» ДУС створено 
відеоархів оперативних вручань, включаючи 
аденотомію, септопластику, тонзилектомію із 
використанням холодноплазмових, радіохви-
льових та мікродебридерних технологій. Вико-
ристання вказаних матеріалів дозволяє полег-
шити процес викладання та засвоєння матеріалу 
курсантами. 

 
© А.Л. Косаковський, Я.В. Шкорботун, 2011 
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В.В. ГОЛОТЮК, О.Р. ТУМАНОВА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

РАК ГОРТАНОГЛОТКИ В ПОПУЛЯЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
І ПРИЧИНИ НИЗЬКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 

 
Згідно із сучасними даними, частка злоя-

кісних новоутворень гортаноглотки складає 12-
26% від усіх злоякісних пухлин ЛОР-органів. 
Зважаючи на те, що гортаноглотка є візуальною 
локалізацією, показники своєчасної діагностики 
залишаються незадовільними. Понад 90% хво-
рих починають отримувати спеціальне лікуван-
ня у ІІІ-ІV стадіях пухлини з наявністю у 56-
64% хворих реґіонарних метастазів. Пізнє вияв-
лення захворюванняпризводить до незадовіль-
них результатів лікування. 

Мета. Вивчити розповсюдження, стадій-
ність і результати лікування хворих на рак гор-
таноглотки в Івано-Франківській області. 

Матеріал і методи. Вивчені результати 
обстеження і лікування 76 хворих на рак горта-
ноглотки в обласному онкодиспансері за 2001-
2005 рр. Вік хворих – від 31 до 78 років. Чолові-
ків було 75, жінок – 1. За стадіями захворюван-
ня: T2N0M0 – 1; T3N0M0 – 4; T3N1M0 – 16; 
T3N2M0 – 10; T3N3M0 – 16; T4N3M0 – 29. В ІІІ 

стадії захворювання було у 30-и хворих, у ІV – у 
45. Питома вага хворих у ІІІ-IV стадіях склала 
98,7%. При лікуванні застосовували методи тра-
диційного фракціонування у 53 хворих і комбі-
новане лікування у 14 хворих. 9 хворих відмо-
вилися від лікування. 

Результати. У хворих, які отримували 
тільки променеве лікування, медіана виживання 
– 9,8 міс., комбіноване – 17,2 міс., тобто майже 
у 2 рази більша. У групі нелікованих хворих 
медіана виживання – 4,8 міс. Факторами, що 
погіршують результати лікування, є пізнє звер-
нення хворих за медичною допомогою, більш 
ніж через 3 міс. після виявлення перших симп-
томів. Гістоструктураплоскоклітинного раку не 
виявляла значного впливу на ефективність ліку-
вання. 

Висновки. 1. Лікарям загальної мережі 
слід покращити санітарно-освітню роботу, 
спрямовану на раннє виявленняпухли гортаног-
лотки. 2. Основним фактором, який знижує ефе-
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ктивність спеціального лікування хворих є його 
проведення на пізніх стадіях захворювання. 3. 
Кращими є результати у хворих, яким проведене 
комбіноване лікування. 4. Для покращення ре-

зультатів лікування пізніх стадій раку гортаног-
лотки слід впроваджувати в практику методи 
потенціювання променевої терапії (радіопротек-
тори, хіміотерапія та ін.). 

 
© І.Д. Костишин, В.І. Попович, Т.Б. Боднарук, В.Р. Романчук, С.С. Цибран, В.В. Голотюк, О.Р. Туманова,  
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РАК ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВИХ ПАЗУХ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
У 2001-2010 РОКАХ: ЗАХВОРЮВАНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ 

 
Труднощі своєчасної діагностики та ліку-

вання хворих на рак верхньощелепових пазух 
(ВЩП) зумовлені безсимптомним перебігом 
ранніх стадій, анатомічними особливостями да-
ної локалізації і межуванням із життєво-
важливими органами. 

Мета. Вивчити захворюваність, результа-
ти діагностики і лікування хворих на рак ВЩП 
за останні 10 років в Івано-Франківській області. 

Матеріал і методи дослідження. У ЛОР 
відділенні ОКЛ та відділенні пухлин голови та 
шиї Івано-Франківського ООД з 2001 по 2010 
роки обстежувались і лікувались 80 хворих на 
рак ГП, в т.ч. 60 чоловіків та 20 жінок. Вік хво-
рих – 36-82 років. У всіх хворих діагноз підтве-
рджено гістологічно: 58 хв. – плоскоклітинний-
зроговіваючий, у 20 – плоскоклітиннийнезрого-
віваючий рак, 2 естезійнейробластома. На ІІ 
стадії захворювання було виявлене лише у 4 
(5%) хворих. У 36 (45%) хворих була ІІІ ст. і у 
40 (50%) – ІV ст. Відсоток задавнених форм 
склав 95%. Спеціальне лікування отримали 74 
(92%) хворих. 6 хворих від лікування відмови-
лись. Найчастіше застосовували реґіонарну хі-
міотерапію (х/т) у поєднанні з телегаматерапією 

(ТГТ) – 24 (32%) хворих. 23 хворих (31,1%) 
отримали ТГТ (РВД – 2 Гр., СВД – 60-70 Гр.); 
17 хворих (23%) – хіміопроменеве лікування; 4 
(5,4%) – системну х/т і 6 (8,1%) – комбіноване 
лікування. 

Результати дослідження. Висока частка 
(95%) занедбаних стадій раку ГП перешкоджає 
досягненню гарних результатів лікування. Се-
редня медіана виживання всіх лікованих хворих 
склала 20,3 міс. Найкращі результати отримано 
у хворих, яким проведено ТГТ – 24,6 міс.; хворі, 
які отримали хіміопроменеве і комбіноване лі-
кування жили в середньому 23 місяці; реґіонар-
ну х/т у поєднанні з променевою – 17,9 міс.; си-
стемну  х/т – 13,2 міс. Терапевтичний ефект на 
початкових етапах був найкращим у групі хво-
рих, які отримували реґіонарну х/т + ТГТ, але, 
як показали віддалені результати, у цій групі 
показник виживання був найнижчим (17,9 міс). 

Висновки. Результати виявлення хворих 
на злоякісні пухлини ГП є незадовільні (95% у 
ІІІ і ІV стадіях). Найефективнішим методом лі-
кування виявилась променева терапія. Реґіонар-
на х/т не покращує виживання, її доцільно вико-
ристовувати на І етапі комбінованого лікування.  

 
© І.Д. Костишин, В.І. Попович, В.Р. Романчук, В.В. Бойко, О.Р. Туманова, С.С. Цибран, В.М. Ванченко,  
2011 
 
 
 
 

І.Д. КОСТИШИН, В.І. ПОПОВИЧ, В.Р. РОМАНЧУК, С.С. ЦИБРАН, В.М. ВАНЧЕНКО  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ  
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2001-2005 РОКАХ 

 
В структурі загальної онкозахворюваності 

по Україні рак гортані займає 9-е місце, а серед 
пухлин голови й шиї – І-е місце і навіть в остан-

ні роки має неухильну тенденцію до зростання. 
Рання діагностика раку гортані становить певні 
труднощі у зв'язку з подібністю початкових 
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проявів захворювання із доброякісними пухли-
нами, запальними й іншими патологічними про-
цесами, а лікування пухлин гортані є однією з 
найскладніших проблем онкології.  

Результати дослідження. Аналіз захворю-
ваності на рак гортані в Івано-Франківській об-
ласті впродовж 2001-2005 років показав, що за 5 
років на облік було взято 362 хворих: 347 чоло-
віків і 15 жінок. Показник захворюваності в об-
ласті за цей період становив 5,1, в той час як по 
Україні – 5,5. Показники смертності склали від-
повідно 2,5 і 3,8. Не прожили 1 року в серед-
ньому 28,6%, по Україні – 34,4%. Морфологічно 
діагноз раку був підтверджений 83,5% хворим, 
по Україні – 87,1%.  

Стадія захворювання свідчить про якість 
діагностики та впливає на ефективність ліку-
вання. В Івано-Франківській області у ІІІ ст. бу-
ло виявлено 50% хворих, у ІV ст. – 16,6%. Та-
ким чином, питома вага III-IV ст. склала 66,6%, 
при середньому показнику за 5 років по Україні 
– 55,1%. 

Серед методів лікування в регіоні провід-
не місце займає променева терапія (як мономе-
тод застосовувалась у 48% хворих), комбіноване 

– 42% пацієнтів,хірургічне лікування отримали 
6,6%. Хірургічне лікування в самостійному ва-
ріанті було проведено пацієнтам з початковими 
стадіями захворювання. Таким чином, спеціаль-
не лікуванняпроведено 96,6% хворих. 

П’ятирічневиживання зареєстроване у 
23,4% хворих, які отримали тільки ДГТ, 65% 
прооперованих і 43,6% хворих після комбінова-
ного лікування. Більше 5 років прожили 69% 
хворих, які отримали комбіноване і хірургічне 
лікування. Із загальної кількості хворих більше 
5 років живуть 33%.  

Висновки. Показники захворюваності на 
рак гортані в Івано-Франківській області за 
2001-2005 рр. практично ідентичні із показни-
ками по Україні. Дані смертності і тривалості 
життя упродовж 1 року є дещо нижчими. Звер-
тає на себе увагу менший відсоток морфологіч-
но підтверджених діагнозів в регіоні. Зважаючи 
на високу частоту виявлення раку даної локалі-
зації в III-IVст. слід наголосити на необхідності 
оптимізації діагностичного процесу. Найефек-
тивнішими методами лікування є комбінований 
і хірургічний. 
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ВЕСТИБУЛЯРНА ДИСФУНКЦІЯ ПРИ ЛАБІРИНТИТАХ 
 

Вестибулярні порушення у хворих на ла-
біринтит мають стадійність, що обумовлено 
особливостями перебігу патологічного процесу 
на рівні лабіринту. Має значення час, що минув 
від початку захворювання. Симптоми вестибу-
лярної дисфункції при лабіринтитах проходять 
певні стадії. Діагностична та лікувальна тактика 
залежить від того, в якій стадії процесу зверта-
ється хворий з лабіринтитом за медичною до-
помогою. 

При визначенні стадії вестибулярної дис-
функції досліджують вестибулярний анамнез, 
результати спонтанних та експериментальних 
вестибулярних проб.  

Критеріями декомпенсованої стадії є тя-
жкий ступінь прояву спонтанних вестибулярних 
розладів, прогресуючий чи ремітуючий перебіг 
захворювання з частими приступами запаморо-
чення, несприятливий клінічний прогноз щодо 
відновлення, або нормалізації вестибулярної 
функції після проведеного адекватного лікуван-

ня. Хворі в стадії декомпенсації не можуть са-
мостійно рухатися, або переміщуються з вели-
кими труднощами, пов’язаними з різким запа-
мороченням та розладами ходи. Декомпенсова-
на стадія відмічається на початку захворювання 
при гострих формах лабиринтиту, або при заго-
стренні хронічного процесу в лабіринті. Експе-
риментальні вестибулярні проби у хворих з ла-
біринтитом в декомпенсованій стадії не прово-
дяться. У випадках повільного руйнування 
структур лабіринту (обмежений лабіринтит, 
хронічний дифузний лабіринтит) процес де-
струкції і процес відновлення (компенсації) 
проходять паралельно. Стадія декомпенсації 
при цьому, як правило, відмічається при загост-
ренні процесу в лабіринті. Слухова функція в 
цій стадії різко порушена. 

Стадія субкомпенсації може тривати від 
кількох місяців до декількох років (2-3 роки), а 
при несприятливих чинниках (продовження 
отореї, рецидив холестеатоми, порушення ЦНС 
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органічного або функціонального характеру) 
вона взагалі не переходить в компенсовану ста-
дію. В клінічній картині захворювання провід-
ними є скарги на помірні запаморочення несис-
темного характеру, постійні або періодичні, які 
виникають після фізичного та нервового пере-
вантаження (їзді в транспорті, підйомах в ліфті, 
нахилах тулуба, різких поворотах голови, під-
йомі з ліжка), або при загостренні гнійного про-
цесу у вусі. легкі розлади статичної рівноваги, 
ходи, особливо в темряві. Ністагм і вестибуляр-
ні порушення не відмічаються. При експериме-
нтальних вестибулярних пробах відмічається 
гіпо – чи гіперрефлексія легкого ступеня з гар-
монічними вестибулосоматичними реакціями. В 
більшості хворих відмічається прогресуюче по-
гіршення слухової функції. У цих хворих мо-
жуть періодично з’являтися ознаки посилення 
вестибулярної дисфункції після фізичної або 
психічної перевтоми, або ж необережного вжи-
вання ліків, що знижують активність ЦНС : тра-

нквілізатори, нейролептики, антигістамінні пре-
парати.  

Компенсована стадія характеризується 
відсутністю скарг на запаморочення, відсутніс-
тю спонтанного, позиційного ністагму, норма-
льними показниками статокінетичної рівноваги. 
Експериментальні вестибулярні проби виявля-
ють симетрію реакцій при калоризації лабірин-
тів та при обертальних пробах (нормо-, або гі-
порефлексію). Компенсована стадія найчастіше 
наступає при гострих лабіринтитах, розвиваєть-
ся достатньо швидко і буває досить повна і стій-
ка. 

У хворих з хронічними захворюваннями, 
які супроводжуються ураженням лабіринту по-
вна компенсація вестибулярної функції не на-
ступає. При поглибленому вестибулометрично-
му обстеженні з використанням сенсибілізова-
них, ускладнених вестибулярних проб, у таких 
осіб виявляються ознаки вестибулярної дисфун-
кції. 

 
© В.В. Кривша, О.О. Пелешенко, 2011 
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НАШ ДОСВІД ОПТИЧНОЇ ЕПІФАРИНГОСКОПІЇ І САЛЬПІНГОСКОПІЇ  
В ДІАГНОСТИЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛУХОВОЇ ТРУБИ 

 
Порушення функціонального стану слу-

хової труби (ФССТ) є однією з основних причин 
розвитку хронічного негнійного отиту – секре-
торного, ателектатичного, адгезивного. Перети-
нчасто-хрящова частина слухової труби (СТ) є 
фактично продовженням носової порожнини, її 
слизова оболонка майже ідентична верхнім ди-
хальним шляхам, а функції – дренажна, захисна, 
еквіпресорна, вентиляційна (аеродинамічна, ба-
роакомодаційна) мають набагато складніший 
механізм дії. Загальноприйнятий термін прохід-
ності СТ не може повністю оцінити функціона-
льний стан слухової труби. Згідно сучасних до-
сліджень визначних американських, японських 
та бельгійських вчених, вирівнювання інтрати-
мпанального тиску може частково відбуватись 
через СТ і в більшій мірі за рахунок газообміну 
слизової оболонки задньо-верхньої частини ти-
мпанальної порожнини, печери і, особливо, пне-
вматичних клітин соскоподібного паростка (чим 
більший об’єм, тим краще відновлення тимпа-
нального тиску). 

Тубарна дисфункція викликається бага-
тьма факторами. Ми притримуємося класифіка-

ції запропонованої проф. C. Bluestone і прийня-
тою консенсусом у 2000 році 

- порушення еквіпресорно-вентиляційні: 
анатомічні зміни (в самому просвіті СТ, в сли-
зовій, перитубарно), порушення відкриття СТ – 
функціональна обструкція 

- порушення захисту: вроджені аномалії 
(вкорочення СТ, зіяння), зміна співвідношення 
тиску інтратимпанального та назофарингеаль-
ного 

- порушення дренажу: мукоциліарний 
кліренс (вроджені та набуті розлади), функція 
тубарних м’язів.  

Відповідно для вивчення ФССТ необхід-
но застосовувати декілька методик: імпеданс на 
тимпанометрія в динаміці, біохімічні та імуно-
логічні дослідження виділень СТ, оптичний 
огляд СТ. 

На кафедрі оториноларингології ЛНМУ 
оптичний огляд вічка СТ застосовуємо з 1968 
року. Останні п’ять років ми користуємося Ри-
носкопом Шторц з кутом огляду 0, 30 та 75 гра-
дусів. Для визначення діагностичної цінності 
оптичної сальпінгоскопії та епіфарингоскопії 
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при негнійних середніх отитах, було обстежено 
83 хворих віком 8-15 років з секреторним оти-
том, 120 хворих віком 21-56 років з ателектати-
чним середнім отитом І-ІІ ст. (хр. туботимпа-
ніт), 207 хворих віком 18-56 років з хронічними 
назофарингітами. 

За даними дослідженнями можна зробити 
наступні висновки: 

1. Оптичний огляд носоглотки та глотко-
вого вічка слухової труби (епіфарингоскопія та 

сальпінгоскопія) є необхідні у комплексній діа-
гностиці тубарної дисфункції. 

2. Ці методики, окрім огляду, дають мож-
ливість забору матеріалу на обстеження, а також 
введення медикаментів у СТ. 

3. Епіфарингоскопія та сальпінгоскопія 
показали високу діагностичну цінність у вияв-
ленні пускових механізмів розвитку негнійних 
середніх отитів при різних формах назофарингі-
тів. 

 
© М.Б. Крук, М.М. Крук, 2011 
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СТАН СЕРЕДНЬОГО ВУХА ТА СЛУХОВОЇ ТРУБИ  
ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГНІЙНОМУ РИНОСИНУСИТІ 

 
Функціональний стан тимпанальної по-

рожнини взаємозв’язаний з функцією носа, по-
рожнинами носа та слуховою трубою, яка є ана-
томічним продовженням (перетинчасто-
хрящова частина) верхніх дихальних шляхів. 

Слухова труба має основні функції: дре-
нажну (евакуаційну), еквіпресорну – вентиля-
ційну (аеродинамічну), захисну. Тому термін 
“прохідність слухової труби” тільки частково 
визначає еквіпресорну функцію. 

Ми пропонуємо термін для визначення 
основних функцій слухової труби-
”функціональний стан слухової труби”. 

Мета: Вияснити вплив гнійних риносину-
ситів на функціональний стан слухової труби і 
середнього вуха. 

Методи обстеження: тональна аудіомет-
рія, оптична риноскопія, епіфарингоскопія, са-
льпінгоскопія (оптичний огляд глоткового вічка 
слухової труби), імпедансна тимпанометрія в 
динаміці (в спокійному стані та при тестах Ва-
льсальви і Тойнбі), отомікроскопія (стан бара-
банної перетинки згідно класифікації p.flacida 
по М. Тосу і p.tensa по Дж. Саде), КТ приносо-
вих пазух. Обстежено 150 хворих з хронічним 
рецидивуючим гнійним риносинуситом віком з 
18 до 60 років.  

Результати. В I групу відібрано хворих 
які не мали скарг зі сторони слуху. 

В II групу відібрано хворих які мали скар-
ги на зниження слуху та мали рецидиви хроніч-
ного гнійного риносинуситу не менше 2 рази на 
рік і тривалість процесу від 5 до 10 років. Дані 
пацієнти не завжди проходили відповідного 
комплексного лікування.  

В I групі (65 чол) виявлено тубарну дис-
функцію 1-2 ст. згідно Ch. Bluеstоne. Отоскопі-
чно: ретракція в p.flacida 2-3 ст.-78%, p.tensa 
69%. 

В II групі(85 чол) тубарна дисфункція у 
всіх випадках середньої важкості 3 ст. Отоско-
пічно: p.flacida рефракція барабанної перетинки 
2ст у 79% випадків, 3 ст. з утворенням самоо-
чищуючої, видимої при тесті Вальсальва, ретра-
кційної кишені -21%, ретракція в p.tensa 2ст у 
33%, 3 ст -67%. 

Таким чином у хворих II групи виявлено 
хронічний середній аталектатичний отит з пере-
ходом в адгезивний, який супроводжувався ту-
барною дисфункцією. 

Стан барабанної перетинки залежав від 
тривалості захворювання і частоти рецидивів. 

Висновки 
У хворих з хронічним рецидивуючим 

гнійним риносинуситом виявлено тубарну дис-
функцію з ателектазом барабанної перетинки в 
залежності від тривалості патологічного проце-
су і його рецидивів. 

 
© М.Б. Крук, М.М. Крук, Р.М. Герон, А.Ю. Гаєвський, В.Ю. Гаєвський, 2011 
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ЗНАЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ 
 

Несмотря на высокую распространен-
ность хронического синусита (146/1000 населе-
ния) этиопатогенез его остается не до конца 
ясен и по сегодняшний день. Многие исследова-
тели приоритетное значение в этиопатогенезе 
хронического синусита придают персистирова-
нию в синусах различных микроорганизмов. 
Кроме того, бесспорно, что самыми тяжелыми 
своими клиническими проявлениями хрониче-
ские синуситы обязаны рецидивирующей бакте-
риальной инфекции. В этой связи мы предпри-
няли собственное исследование с целью опреде-
ление роли бактериальной флоры в инициации и 
развитии хронического гиперпластического си-
нусита.  

В этой связи нами обследовано 70 паци-
ентов вне и в период обострения полипозно-
гнойного синусита. Диагноз устанавливали на 
основании жалоб, анамнеза, данных объектив-
ного обследования, кроме того, всем больным 
были проведены эндоскопическое исследование 
полости носа и компьютерная томография око-
лоносовых пазух. 

В период обострения образцы содержи-
мого верхнечелюстных пазух для бактериоло-
гического исследования получали в день обра-
щения пациента с помощью пункции. Затем про-
изводился посев материала методом тампон/петля в 
соответствии с приказом МЗ СССР № 535 от 22 
апреля 1985 г. на кровяной и шоколадный агары 
для выделения аэробных микроорганизмов. В 
результате нами выделены следующие изоляты, 
являющиеся причиной возникновения обостре-
ния хронического гнойно-гиперпластического 
синусита: Str. Pneumoniae – в 9 случаях, H. 
Influenzae – в 6, St. Aureus – в 5, S. Piogenes – в 5, 
E. Coli – в 3, S. Epidermidis - в 2, St. Viridans – в 
3, Str. Haemolitikus – в 2, Pseud. Aerogenosae – в 
3, Str. Hemoliticus – в 1 случае, роста флоры не 
было получено у 8 пациентов, у 7 пациентов 
были обнаружены микробные ассоциации. Ка-
кой-либо явной зависимости между длительно-
стью, тяжестью течения обострения хрониче-
ского синусита и особенностями бактериальной 
флоры выявить не удалось. 

 Вне обострения синусита обследовано 33 
человека, причем 13 из них страдали одонтоген-
ным синуситом, у всех остальных диагностиро-

ван гиперпластический полисинусит. Возраст 
пациентов составил от 18 до 69 лет (средний 
показатель - 38,1 года). Мужчин было 26, жен-
щин - 44. Длительность заболевания составила 
от 2 до 15 лет (в среднем - 4,3 года).Для иссле-
дования микрофлоры пазухи забор материала 
для исследования осуществлялся интраопераци-
онно. Для этого после трепанации пазухи сте-
рильным инструментом забирался участок сли-
зистой оболочки, включая надкостницу, разме-
ром 0.5 х 0,5 см. Каждый образец после извле-
чения из пазухи был промыт в стерильном фи-
зиологическом растворе. Затем каждый препа-
рат был заморожен и хранился при температу-
ре в -70 °C пока не был обработан для анализа 
ПЦР. Меченые фрагменты генов 16S rRNA ана-
лизируемых микроорганизмов получали в ходе 
двух стадийной реакции амплификации. В по-
следующем микроорганизмы типировались с 
помощью ДНК - чипа собранного соответствен-
но предполагаемому биоценозу пазухи. 

Вне обострения синусита ни в одном слу-
чае не было выделено бактериальной 16S rRNA, 
хотя человеческая RNA присутствовала во всех 
образцах. Кроме того, в параллельно проанали-
зированном образце из стенки ороантрального 
свища была выделены и в последующем типи-
рованы фрагменты генов 16S rRNA E.fecalis, что 
подтверждает достоверность и эффективность 
описанной методики.  

Таким образом, исходя из полученных 
данных, можно сделать вывод о том, что при 
хроническом гиперпластическом синусите сли-
зистая оболочка пазух сохраняет свою сте-
рильность. При обострении бактериальное вос-
паление в синусе всегда возникает в результате 
реинфекции, при этом спектр микроорганиз-
мов, вызывающих обострение хронического 
синусита, во многом повторяет таковой при 
остром процессе. Из сказанного следует, что в 
этиопатогенезе хронического синусита бакте-
риальная флора играет значительно меньшую 
роль, чем считалось ранее. Таким образом, ан-
тибактериальная терапия имеет значение лишь 
во время обострения хронического процесса в 
пазухе и не играет определяющую роль для 
избавления больного от самого хронического 
заболевания.  

 
© А.И. Крюков, А.Б. Туровский, 2011 
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ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ,  
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 

 
Лікування дітей, хворих на хронічний се-

редній отит, незважаючи на значні досягнення, 
залишається актуальною проблемою дитячої 
оториноларингології. 

В ЛОР-клініці Національної дитячої спе-
ціалізованої лікарні «Охматдит» протягом 2008-
2011 років на стаціонарному лікуванні перебу-
вало 83 дитини, хворих на хронічний середній 
отит. З них хлопчиків було 58, дівчаток – 25. 
Розподіл за віком: 2-3 роки – 3 хворих, 4-5 років 
– 4, 6-8 років – 13, 9-11 років – 17, старші 12 
років – 46. У 21 пацієнта діагностовано хроніч-
ний мезотимпаніт, у 37 – хронічний епітимпа-
ніт, і у 23 – хронічний епімезотимпаніт. Внут-
рішньочерепних ускладнень не було. 

Клінічний діагноз ґрунтувався на основі 
анамнестичних даних, скарг, результатів стан-
дартного оториноларингологічного обстеження, 
а також за показаннями рентгенологічного об-
стеження і комп’ютерної томографії середнього 
вуха. В останні роки проводилась трьохмірна 
комп’ютерна томографія, яка дозволила оцінити 
стан слухової труби. Стан порожнини носа, но-
сової частини глотки оцінювались за допомогою 
візуальної ендоскопічної техніки. 

Проводились загальнолабораторні, мікро-
біологічні та імунологічні дослідження з вико-
ристанням сучасних методів. Серед імунологіч-
них методів здійснювалось дослідження рівня 
сироваткових імуноглобулінів і секреторної та 
мономерної форм імуноглобуліну А в ротоглот-
ковому секреті, визначення імунних комплексів, 
цитокінів. 

Проаналізувавши лікування дітей, хворих 
на хронічний середній отит, встановлено, що 
хронічний мезотимпанит і епітимпанит нехолес-
театомні форми можна повністю вилікувати у 
випадках слабко виражених деструктивних змін 
у порожнинах середнього вуха і встановлення 
етіологічних і патогенетичних чинників патоло-
гічного процесу. Починають лікування з санації 
верхніх дихальних шляхів хірургічними або 
консервативними методами, особливу увагу 
приділяють відновленню функції слухової тру-
би. З цією метою за допомогою катетеризації 

щодня протягом 2-3 тижнів уводять кортикосте-
роїди, антибіотики, антисептики та ферментні 
препарати. 

Місцеве лікування починали з ретельного 
туалету вуха, за наявності грануляцій, поліпів їх 
видаляли та промивали барабанну порожнину 
розчинами антибіотиків згідно з антибіотиког-
рамою чи антисептиками в поєднанні з протео-
літичними ферментами, кортикостероїдними 
препаратами та застосовували різні фізіотерапе-
втичні методи лікування.  

Серед загальних методів лікування засто-
совували антибіотики згідно з антибіотикогра-
мою, частіше антибіотики цефалоспоринового 
ряду, зокрема цефтриаксон, а дітям віком від 16-
ти років – фторхінолони. Призначали антигіста-
мінні і імуномодулюючі, загальнозміцнюючі 
лікарські засоби та раціональне харчування.  

 Дітям, хворим на хронічний епітимпаніт 
чи епімезотимпаніт, виконували різні методи 
консервативно-радикальних операцій з мастої-
допластикою або частіше без неї. Об’єм опера-
тивного втручання залежить від патоморфологі-
чних процесів у вусі і, по суті, визначається на 
операційному столі. Слід відмітити, що ми у 
даного контингенту хворих не робили класичну 
радикальну операцію.  

Таким чином, слід зробити такі висновки: 
1) Хронічний середній отит частіше зу-

стрічається у хлопчиків (69,9%). Патологічний 
процес у вусі частіше зустрічається у дітей ві-
ком після 9-ти років. 

2) У 72,3% пацієнтів виявляється хроніч-
ний епітимпаніт чи хронічний епімезотимпаніт. 

3) Патологія верхніх дихальних шляхів є 
одним з патогенетичних елементів у розвитку 
хронічного середнього отиту. Її необхідно ліку-
вати консервативними, але частіше хірургічни-
ми методами. 

4) При холестеатомній формі хронічного 
середнього отиту доцільно виконувати різні ме-
тоди консервативно-радикальних втручань. 
Об’єм останнього визначається на операційному 
столі.  

 
 

© А.А. Лайко, Н.Ю. Павловська, Л.А. Шух, В.В. Сегал, 2011 
 
 
 
 
 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2011 88 

В.А. ЛЕВЧУК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.А. БАШИНСЬКИЙ, І.М. ГОМЗА, М.М. МОГИТИЧ,  
Д.М. МОГИТИЧ, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ (КРЕМЕНЕЦЬ, ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА) 

МУКОРЕГУЛЯТОР «ФЛЮДИТЕК» В ЛІКУВАННІ  
ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО РИНІТУ У ДІТЕЙ 

 
Гострий катаральний риніт представляє 

собою неспецифічне запалення слизової оболо-
нки порожнини носа. Це захворювання нале-
жить до найбільш частих як у дітей, так і у до-
рослих. В клініці гострого катарального риніту 
виділяють три стадії перебігу, що послідовно 
переходять одна в іншу: 1) суха стадія подраз-
нення, 2) стадія серозних виділень, 3) стадія 
слизово-гнійних виділень (розрішення). Суха 
стадія звичайно продовжується декілька годин, 
рідко триває на протязі 1-2 діб, починається з 
відчуття сухості, напруження, печіння, шкря-
бання, лоскотання у носі, часто і горлі і гортані, 
турбує чхання, утруднюється носове дихання. В 
цій стадії слизова оболонка порожнини носа 
гіперемована, суха, вона поступово набрякає, а 
носові ходи звужуються. 

Стадія серозних виділень характеризуєть-
ся наростанням запалення, з‘являється велика 
кількість прозорої водянистої рідини, затим по-
ступово збільшується кількість слизу, виділення 
стають серозно-слизовими, з‘являється сльозо-
теча, залишається утрудненим носове дихання, 
продовжується чхання, турбують шум і поколю-
вання у вухах. Відмічається значна гіперемія і 
припухлість слизової оболонки носової порож-
нини. 

Стадія слизово-гнійних виділень настає 
на 4-5-й день від початку захворювання, харак-
теризується появою слизово-гнійних виділень, 
утрудненням носового дихання. Оскільки перша 
стадія гострого катарального риніту короткоча-
сна, то в цій стадії хворі рідко звертаються за 
медичною допомогою, а частіше в другій і тре-
тій стадіях. Для лікування гострого катарально-
го риніту застосовуються різні методи загальної 
і місцевої дії, залежно від стадії захворювання. 
В минулі роки у вітчизняній медицині не засто-
совувався «Флюдитек» для лікування гострого 
катарального риніту. 

Ми вивчали ефективність застосування 
мукорегулятора «Флюдитек» в якості загальної 
терапії гострого катарального риніту в другій 
стадії у дітей. Мукорегулятор «Флюдитек» ви-
робляється лабораторією «Іннотек інтернасіо-
наль» (Франція). Він випускається у вигляді 2% 
і 5% сиропу. «Флюдитек» сприяє заміщенню 
патологічно зміненого слизу на слиз, що має 
фізіологічний склад і реологічні властивості. 
Він також відновлює секрецію активного імуно-
глобуліну А, потенціює діяльність війчастих 

клітин. «Флюдитек» є муколітиком і мукорегу-
лятором. Крім розрідження слизу, цей препарат 
регулює його реологічні властивості, полегшує 
видалення слизу. «Флюдитек» значно знижує 
ризик надмірного розрідження секрету і погір-
шення мукоциліарного кліренсу, володіє помір-
ною протизапальною дією (Л.В. Гуляева, 2010). 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010рр. знаходилось 48 дітей, хворих на 
гострий катаральний риніт в другій стадії, віком 
від 7 до 16 років. 

Діти або їх батьки скаржились, що у ди-
тини відмічаються серозно-слизові виділення з 
носа, сльозотеча, утруднене носове дихання, 
шум і поколювання у вухах. При передній рино-
скопії відмічались виражена гіперемія і припух-
лість слизової оболонки порожнини носа. 

Діти були поділені на 2 групи: основну і 
контрольну. Групи були співставлені за віком і 
перебігом захворювання. В основну групу вхо-
дило 28 дітей, в контрольну – 20. Діти основної 
групи отримували мукорегулятор «Флюдитек» і 
загальноприйняте лікування, контрольної – 
тільки загальноприйняте лікування. «Флюди-
тек» призначали досередини в залежності від 
віку дитини. Дітям віком від 7 до 12 років засто-
совували 2% розчин цього препарату по 1 дозу-
вальній скляночці, наповненій до відмітки 5мл, 
3 рази на день перед їдою. Дітям від 12 до 16 
років призначали 5% розчин «Флюдитеку» по 1 
дозувальній скляночці, наповненій до відмітки 
15мл, 3 рази на день перед їдою до одужання, 
але не більше 10 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або 
їх батьками (вплив на виділення з носа, вплив на 
сльозотечу, вплив на носове дихання, вплив на 
чхання, вплив на шум у вухах, вплив на поко-
лювання у вухах), риноскопічна картина (колір, 
вологість, консистенція слизової оболонки по-
рожнини носа). 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів рині-
ту у дітей основної групи. Так, 26 із 28 дітей або 
їх батьків основної групи вказували на зникнен-
ня, 2 – на зменшення виділень з носа, 25 – на 
зникнення, 3 – на зменшення сльозотечі, 26 – на 
відновлення, 2 – на покращення носового ди-
хання, 27 – на зникнення чхання, 27 – на зник-
нення шуму у вухах, 27 – на зникнення поколю-
вання у вухах (на 3-4-й день лікування). В конт-
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рольній групі ці показники були значно нижчи-
ми. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
3-4-й день лікування у 26 дітей основної групи. 
Слизова оболонка носової порожнини у них ма-
ла рожевий колір, нормальну вологість, норма-
льну консистенцію. В контрольній групі рино-
скопічна картина нормалізувалась на 3-4-й день 
лікування у 13 із 20 дітей. 

Препарат «Флюдитек» всі діти переноси-
ли добре, побічних ефектів та інших небажаних 
явищ не відмічено у жодної дитини.  

Таким чином, на підставі одержаних нами 
даних можна заключити , що муко регулятор 

«Флюдитек» є ефективним препаратом в ліку-
ванні гострого катарального риніту (другої ста-
дії) у дітей. При застосуванні препарату «Флю-
дитек» мукоциліарний транспорт нормалізуєть-
ся, основна функція мукоциліарного апарату 
(захист слизової оболонки від зовнішніх пато-
генних агентів) відновлюється. Одержані нами 
позитивні результати застосування препарату 
«Флюдитек» у лікуванні гострого катарального 
риніту (другої стадії) у дітей дозволяють реко-
мендувати його для впровадження в клінічну 
практику при лікуванні даної патології порож-
нини носа.  

 
© В.А. Левчук, Г.С. Протасевич, В.А. Башинський, І.М. Гомза, М.М. Могитич, Д.М. Могитич,  
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В.І. ЛЕШАК, В.І. ПОПОВИЧ, І.Д. КОСТИШИН, Н.М. КУДЕРСЬКА  
(УЖГОРОД, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; УКРАЇНА) 

ІМУНОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ РАКУ НОСОГЛОТКИ 
 

На сьогоднішній день проведено багато 
фундаментальних робіт з вивчення етіології ра-
ку носоглотки (РН), проте залишається не до 
кінця зрозумілим вплив вірусу Епштейн-Барр 
(ВЕБ) на виникнення хвороби. Як наслідок, не 
вдалося наблизились до вирішення проблеми 
раннього виявлення РН. Сероепідеміологічні 
дослідження демонструють, що 80-90% пацієн-
тів РН, мають підвищені титри IgA та IgG до 
VCA ВЕБ, в той же час у здорових осіб цей по-
казник не перевищує 13%. 

Метою нашого дослідження було вияв-
лення можливих імунологічних маркерів РН для 
забезпечення його ранньої діагностики. 

Обстежено 95 осіб, у яких визначали си-
роватковий IgG до VCA р-18 ,EBNA-1 ВЕБ за 
допомогою імуноферментного методу (ELISA). 
Серед обстежуваних були 38 жінок та 57 чоло-
віків, що розподілились на чотири групи: І група 
хворі РН - 30 осіб, ІІ група - 25 хворих на епіфа-
рингіт не ВЕБ етіології, ІІІ група - 15 хворих на 
ВЕБ епіфарингіт та ІV група 25 здорових добро-
вольців. Крайні вікові межі 19 - 59 років. 

В першій групі підвищені титри IgG до 
VCA р-18 виявлені у 30 хворих (100%) , до 
EBNA-1 ВЕБ в 29 хворих (96%). В групі хворих 
на епіфарингіт не ВЕБ етіології підвищені титри 
IgG до VCA р-18 виявлені у 7-ми хворих (28%) , 

до EBNA-1 ВЕБ в 2-х хворих (8%), в контроль-
ній групі підвищені титри IgG до VCA р-18 ви-
явлені у 10 осіб (40%) , до EBNA-1 ВЕБ в 13 
осіб (52%), причому величина титрів у більшос-
ті хворих не виходила за межі нормативних для 
даної методики значень (5 Од/мл) і у частини 
хворих вона не перевищувала 50 - 60 Од/мл. В 
третій групі підвищені титри IgG до VCA р-18 
виявлені у 14 хворих (93%) , до EBNA-1 ВЕБ в 
15 хворих (100%). У групах хворих РН та ВЕБ 
епіфарингітом підвищені титри IgG як до VCA 
р-18 так і до EBNA-1 вище 300 Од/мл виявлено 
в 93,3% та у 80% відповідно. В той час, в другій 
та контрольній групах в осіб , які мали підвище-
ні титри антитіл вище 300 Од/мл виявлено тіль-
ки в 1 (4%) обстежуваного контрольної групи. 
Різниця показників у хворих на РН та епіфарин-
гіт ВЕБ етіології відносно контрольної групи та 
хворих не ВЕБ етіології – статистично достовір-
на. 

Таким чином, високі титри імуноглобулі-
нів до ВЕБ можна вважати маркером РН, а паці-
єнтів з епіфарингітом і високими титрами іму-
ноглобулінів - віднести до групи ризику по РН. 
Наступним етапом нашої роботи буде активне 
обстеження вказаних хворих з метою можливо-
го раннього виявлення у них пухлинного проце-
су.  

 
© В.І. Лешак, В.І. Попович, І.Д. Костишин, Н.М. Кудерська, 2011 
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О.В. ЛОБОВА, В.І.ТРОЯН, О.М. КОСТРОВСЬКИЙ, І.О. СІНАЙКО (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА) 

ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ АБЛАСТИЧНОСТІ ПРИ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ 
ОПЕРАЦІЯХ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

  
 Існуючи способи органозберігаючих 

операцій у хворих на рак гортані Т1-2N0М0 не 
завжди забезпечують гістологічно чистий край 
резекції, що не відповідає принципам абластики, 
та призводить до появи на першому році спо-
стереження рецидивів в 20-25% випадків. Нами, 
з метою підвищення рівня абластичності вико-
нання органозберігаючих операцій. удосконале-
но їх проведення шляхом інтраопераційного 
використання радіочастотної термоабляції 
(РЧТА) у 60 хворих на рак гортані Т1-2N0М0.  

 В розробленому нами способі поставлена 
задача вирішується тим, що після тіреотомії, під 
мікроскопічним дослідженням, яке дозволяє 
об’єктивно визначити зону і довжину пухлинного 

ложа перед ії вилученням, за лінією наміченої ре-
зекції в незмінену тканину гортані, відступивши 
на 0,5см від пухлини, імплантуємо біполярні елек-
троди, виконуємо радіочастотну термоабляцію, і 
за сформованою лінією коагуляційного некрозу 
виконуємо резекцію з послідуючою РЧТА пух-
линного ложа. Таким чином, при застосуванні 
РЧТА відбувається деструкція пухлинних клітин, 
які знаходяться на периферії пухлини, що забезпе-
чує гістологічно чистий край резекції. 

Безрецидивне 2-річне виживання у хворих 
на рак гортані Т1-2N0М0 після операції + РЧТА 
на першому етапі комбінованого лікування ста-
новило 94,3%, що свідчить про єфективність 
розробленої нами лікувальної тактики.  
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Д.Г. ЛОПАТИН, А.В. ТЕПЛОВ (КЕМЕРОВО, РОССИЯ) 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРИ 
«НЕУДОБНОЙ» ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРФОРАЦИИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ 

 
 Современные реконструктивные хирур-

гические вмешательства на звукопроводящей 
системе среднего уха демонстрируют впечат-
ляющие возможности реабилитации пациентов 
с кондуктивной тугоухостью. Одним из самых 
«благодарных» вмешательств этого рода являет-
ся тимпанопластика первого типа при хрониче-
ских туботимпанальных гнойных средних оти-
тах с интактной цепью слуховых косточек и 
больших травматических повреждениях бара-
банной перепонки. Помимо выбора варианта 
аутотрансплантата и хирургической техники в 
каждом конкретном случае значимую роль в 
достижении хороших результатов играет каче-
ственная визуализация оперируемой области. 
На практике довольно часто встречаются об-
стоятельства (конфигурация слухового прохода, 
экзостозы), которые не позволяют надежно ви-
зуализировать передние отделы перфорации при 
помощи операционного микроскопа, а в ряде 
случаев это просто невозможно. Сталкиваясь с 
подобной проблемой, врач не имеет возможно-
сти адекватно подготовить края перфорации и 
адаптировать к ним трансплантат. Достойной 
внимания альтернативой методам, рекомендо-
ванным Х. Вульштейном и другими авторами в 

подобных случаях, на наш взгляд, является 
применение ригидных эндоскопов 2.7 мм с уг-
лом обзора 00 и 300. Данная идея не нова, однако 
о применении ее на практике имеет ограничен-
ное распространение. Преимущества перед мик-
роскопом здесь состоят в том, что после прове-
дения эндоскопа сквозь суженный участок слу-
хового прохода за счет широкого угла обзора 
достигается качественная визуализация всех 
оставшихся отделов барабанной перепонки. 
Благодаря малому диаметру эндоскопа свобода 
манипуляций микроинструментами существен-
но не ограничена. Операцию удобно выполнять 
как с использованием монитора, так и при пря-
мом визуальном наблюдении, причем в послед-
нем случае качество обзора даже лучше, чем 
при использовании стандартной одночиповой 
видеокамеры Карл Шторц. 

 В 2010-2011 годах в нашем отделении с 
помощью эндоскопов выполнены тимпанопла-
стики первого типа 15 пациентам с односторон-
ними дефектами барабанной перепонки различ-
ной этиологии, которым ранее не удалось вос-
становить целостность барабанной перепонки в 
силу вышеуказанных причин. У 12 пациентов 
положительный был достигнут положительный 
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результат, у 2 пациентов потребовалось повтор-
ное вмешательство и с 1 пациентом наша связь, 
к сожалению, утрачена. 

 Таким образом, наш скромный опыт де-
монстрирует определенную пользу применения 
эндоскопической техники в отохирургии.  

 
© Д.Г. Лопатин, А.В. Теплов, 2011 
 
 
 
 

А.В. ЛУПИР, О.М. МІЩЕНКО (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОШИРЕНОСТІ ПОЛІПОЗНОГО РИНОСИНУЇТУ  
В М. ХАРКОВІ ТА ОБЛАСТІ 

 
Однієї з найбільш гострих проблем у ри-

нології на даний момент залишається проблема 
риносинуїту. На сьогоднішній день у багатьох 
країнах він є одним з найпоширеніших захво-
рювань. Однак ще дотепер світові науковці в 
повній мірі не змогли вирішити всіх проблем, 
пов'язаних з даною патологією. Про актуаль-
ність цієї проблеми свідчить велика пошире-
ність риносинуїту у світі: за даними офіційної 
статистики в США щорічно реєструється більше 
35 млн. випадків гострого риносинуїту, у Німе-
ччині – від 7 до 10 млн., у Росії гострий риноси-
нуїт щорічно переносять до 10 млн. мешканців. 
При цьому, за даними різних авторів, одна з 
найбільш складних форм риносинуїту за клініч-
ним перебігом та лікувальною тактикою є полі-
позний риносинуїт. Проблема його етіології, 
патогенезу, діагностики, лікування і інших ас-
пектів в останні роки залучає усе більш пильну 
увага багатьох фахівців усього світу, що обумо-
влено не тільки його широкою поширеністю, 
частими рецидивами, але й значним порушен-
ням якості життя пацієнтів. Враховуючи вище-
вказане, динамічне спостереження популяції 
щодо поширеності даної патології сприятиме 
кращому усвідомлюванню певних аспектів епі-
деміологічного процесу ПРС. 

Задля цього, нами проведено статистичне 
дослідження епідеміологічних особливостей 
поширеності поліпозного риносинуїту серед 
дорослого населення м. Харкова та області з 
використанням офіційної статистики лікуваль-
но-профілактичних закладів та закладів медич-
ної статистики; дослідженням контрольних карт 
диспансерного спостереження, медичних карт 
стаціонарного хворого та інших офіційних дже-
рел. 

За результатами нашого дослідження 
встановлено, що за 2004–2009 роки найвищі 
показники поліпозного риносинуїту відмічені у 
2008 році (9,6‰), найнижчі у 2004 – 7,8‰ (для 
порівняння: 2005 рік – 8,4‰; 2006 – 8,2‰; 2007 

– 8,7‰; 2009 – 8,6‰). При цьому простежено 
тенденцію збільшення даної патології серед на-
селення м. Харкова та області з 7,8‰ у 2004 ро-
ці до 8,6‰ в 2009 році, як і зріст загальної по-
ширеності хронічних синуїтів серед усіх захво-
рювань за даними звертань за медичною допо-
могою у лікувально-профілактичні заклади м. 
Харкова та області з 34,3‰ (2004 рік) до 37,3‰ 
(2009 рік). Також нами констатовано збільшен-
ня процентного співвідношення поліпозного 
риносинуїту від загальної кількості хронічних 
синуїтів з 22,7% у 2004 році проти 23,1% в 2009 
році. 

Окрім цього, за даними дослідження, на-
ми встановлені віко-статеві аспекти поширенос-
ті поліпозного риносинуїту в дорослій популяції 
м. Харкова та області. Так, більшість хворих з 
високою вірогідністю (р < 0,001) констатовано в 
2008 році (18,7±0,44%). При цьому, максималь-
на їх кількість за даними 2004–2009 років віро-
гідно (р < 0,001) зареєстрована в 2008 році серед 
вікової групи 46–55 років у осіб чоловічої статі 
(13,5±0,90%). На другому та третьому місцях 
знаходяться показники, що зареєстровані за 
2005 рік у пацієнтів чоловічої статі 36–45 років 
(12,7±0,94%) та вірогідно (р < 0,001) у віковій 
групі 46–55 років, зареєстровані в 2004 та 2006 
роках (по 12,5±0,95% відповідно). 

Таким чином, на основі проведеного епі-
деміологічного дослідження основних аспектів 
поширеності поліпозного риносинуїту серед 
дорослого населення м. Харкова та області нами 
встановлено вірогідний невпинний зріст даної 
патології серед дорослого населення, констато-
вано перевагу даного захворювання у віковій 
групі 46–55 років осіб чоловічої статі. Отримані 
дані дозволяють виявляти механізми надання 
медико-санітарної допомоги цим хворим, пок-
ращання шляхів їх реабілітаційно-інтегративної 
спрямованості у суспільстві включаючи профіла-
ктичні та реабілітаційні заходи серед даних па-
цієнтів з урахуванням виявлених особливостей. 

 

© А.В. Лупир, О.М. Міщенко, 2011 
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О.Н. ЛЫСЕНКО (СВЕРДЛОВСК, УКРАИНА) 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ БАКТЕРИОГРАММ ПОЛОСТИ НОСА, 
ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ, УХА И РОТОГЛОТКИ 

 
В медицинских публикациях  последних 

лет, как наиболее часто встречающиеся в бакте-
риальных посевах из ЛОР-органов, упоминают-
ся Klebsiella (Str.) pneumoniae, Moraxella cata-
rrhalis и Haemophilus influenzae. Изучив бакте-
риограммы пациентов ЛОР-отделения ЦГБ №1 
г. Свердловска Луганской области, мы пришли к 
выводу, что эти данные не характерны для на-
шего региона. Для обзора взяты бактериограм-
мы за  2009-2011 годы. Как видно из таблицы 
более 50 % микроорганизмов составляет золо-
тистый стафилококк, что является естественным 

для полости носа. Эпидермальный стафилококк 
встречается более чем в 20%. В 2011 году его 
удельный вес составил 36,2%. Чувствительность 
данного микроорганизма к антибиотикам не 
определяется. 

 На третьем месте по частоте высеваемо-
сти – кишечная палочка, которая сопровождает 
одонтогенные синуситы. Удельный вес других 
микроорганизмов не превышает 3%. Ни разу не 
обнаружена синегнойная палочка. Интересна 
тенденция к росту удельного веса Klebsiella  
pneumoniae и Enterobacter aerugenosa. 

 
Таблица 1  

Результаты бактериологического обследования полости носа и ППН 

Годы 
микроорганизм 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Staph. aureus 91 - 57,9% 53 – 52,4% 76 – 40,2% 
Staph. epidermidis 43 - 27,3% 21 – 20,7% 62 – 32,8% 
Enterobacter aerugenosa 8 -  5,0% 8 – 7,9% 14 – 7,4% 
Enterobacter 
cloacea 3 - 1,9%   

Klebsiel. pneumon. 3 – 1,9% 4 – 3,9% 8 – 4,2% 
E. coli 5 – 3,1% 6 – 5,% 18 – 9,5% 
Pseud. aerugenosa    
Proteus vulgaris 4 – 2,5% 3 – 2,9% 5 – 2,6% 
Proteus mirabilis  2 – 1,9% 1 – 0,5% 
Streptococcus pneumoniae   1 – 0,5% 
Streptococcus pyogenes  3 – 2,9% 4 – 2,1% 
Candida albicans  1 – 0,9%  
Всего положительных посевов 157 – 100% 101 – 100% 189 – 100% 

 
 
 

Таблица 2  
Результаты бактериологического обследования  отделяемого среднего уха 

Годы 
микроорганизм 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Staph. aureus 26 – 43% 36 – 56% 33 – 47,1% 
Staph. epidermidis 12 – 20% 11 – 17,1% 12 – 17,1% 
Enterobacter aerugenosa 5 – 8,3% 3 – 4,6% 2 – 2,8% 
Enterobacter 
cloacea 2 – 3,3% 1 – 1,5%  

Klebsiel. pneumon. 1 – 1,6% 2 – 3,1% 2 – 2,8% 
E. coli 2 – 3,3% 2 – 3,1% 5 – 7,1% 
Pseud. aerugenosa 11 – 18,3% 9 – 14% 13 – 18,5% 
Proteus vulgaris   2 – 2,8% 
Proteus mirabilis 1 – 1,6%  1 – 1,4% 
всего 60 – 100% 64 – 100% 70 – 100% 
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Микрофлора отделяемого среднего уха 
ассоциируется с микрофлорой полости носа, что 
объясняет высокий удельный вес золотистого и 
эпидермального стафилококков.  

Грамотрицательная микрофлора – энте-
робактер, кишечная палочка –обнаруживалась в 
среднем ухе при сочетании с риносинуситом 
одонтогенной природы или рефлюксом микро-
флоры из кишечника и полости рта.  

Обнаружение синегнойной палочки в от-
деляемом среднего уха в 14% – 18% случаев 
было нетипично. Проанализировав истории бо-
лезни, в которых идентифицировалась синег-
нойная палочка, ассоциирующаяся обычно с 
наружными отитами, оказалось, что чаще всего 
она сопутствует диагнозу хронический средний 
отит. Очевидно, происходит миграция данного 
микроорганизма из слухового прохода в среднее 
ухо через перфорацию перепонки.  

В 6% бактериограмм идентифицированы 
сразу 2 микроорганизма, одним из которых яв-
лялся золотистый стафилококк, а сопутствую-
щим – синегнойная палочка или энтеробактер. 
Это может быть примером симбиоза данных 
видов бактерий, повышающих конкурирующие 
способности друг друга в среде микробов и  ре-
зистентность к АБТ.  

Золотистый  стафилококк сохраняет свои  
лидирующие позиции, несмотря на то, что его 
среда обитания – слизистые оболочки. 

Синегнойная палочка является ведущим 
микроорганизмом, вызывающим наружный отит 
более чем в 40% случаев.  

В бактериограммах мазков наружного 
слухового прохода полностью отсутствуют 
представители вида кишечной палочки, протея, 
стрептококка и кандиды, характерные для мик-
рофлоры слизистых оболочек. 

 
Таблица 3 

Результаты бактериологического обследования микрофлоры наружного слухового прохода 
Годы 

микроорганизм 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Staph. aureus 5 – 35,7% 6 – 40% 2 – 18,1% 
Staph. epidermidis 1 – 7,1% 2 – 13,3% 1 – 9,0% 
Enterobacter aerugenosa    
Enterobacter cloacea 1 – 7,1% 1 – 6,6%  
Klebsiel. pneumon. 1 – 7,1% 1 – 6,6%  
E. coli    
Pseud. aerugenosa 6 – 42,8% 6 – 40% 8 – 72,7% 
Proteus vulgaris    
Proteus mirabilis    
Streptococcus pneumoniae    
Streptococus pyogenes    
Candida albicans    
всего 14 – 100% 15 – 100% 11 – 100% 

 
 

Таблица 4 
Результаты бактериологического обследования микрофлоры ротоглотки и нёбных миндалин 

Годы 
микроорганизм 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Staph. aureus 10 – 45,4% 15 – 50% 10 – 47,6% 
Staph. epidermidis 5 – 22,7% 6 – 20% 3 – 14,2% 
Enterobacter aerugenosa    
Enterobacter cloacea    
Klebsiel. pneumon. 2 – 9,0% 2 – 6,6% 3 – 14,2% 
E. coli 1 – 4,5% 1 – 3,3%  
Pseud. aerugenosa    
Proteus vulgaris    
Proteus mirabilis    
Streptococcus pneumoniae    
Streptococсus pyogenes 4 – 18% 6 – 20% 5 – 23,8% 
Candida albicans    
всего 22 – 100% 30 – 100% 21 – 100% 
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Золотистый и эпидермальный стафило-
кокк во истину можно назвать вездесущими. 
Удельный вес этих микроорганизмов остаётся 
самым высоким и в посевах из ротоглотки. 

Отличительной особенностью микрофло-
ры ротоглотки и нёбных миндалин является 
гноеродный стрептококк, являющийся причи-
ной большинства острых гнойных тонзиллитов. 
Определяется в 20% случаев.  

Выводы: 
- общий микробиологический фон лор за-

болеваний в нашем регионе Украины не соот-
ветствует данным зарубежной литературы; 

-  лидирующие позиции занимает золоти-
стый стафилококк, как причина заболеваний 
полости носа, синусов, среднего уха, тонзилли-
та. Синегнойная палочка является основной 
причиной наружного отита и одной из причин 
обострений хронического среднего отита. Гное-
родный стрептококк является особенностью 
заболеваний ротоглотки и миндалин; 

- в ассоциациях микроорганизмов всегда 
определялся золотистый стафилококк и пред-
ставитель грамотрицательной флоры. 

 
© О.Н. Лысенко, 2011 
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М.М. МОГИТИЧ, Д.М. МОГИТИЧ, І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ 

(ТЕРНОПІЛЬ, БУЧАЧ, УКРАЇНА) 

МУКОРЕГУЛЯТОР «ФЛЮДИТЕК»  
В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СИНУЇТУ У ДОРОСЛИХ 

 
Захворюваність гострим синуїтом щоріч-

но зростає і посідає перше місце як серед хво-
рих в стаціонарах, так і на амбулаторному при-
йомі (Л. В. Гуляева, 2010). Основний принцип у 
лікуванні гострого синуїту заключається у від-
новленні вентиляції і дренажу приносових па-
зух, налагоджуванні адекватної моторики миго-
тливого епітелію, оптимізації процеса мукоре-
гуляції. Якщо протинабрякова, антибактеріаль-
на, протизапальна терапія застосовуються для 
лікування таких хворих, то адекватні мукоакти-
вні препарати використовуються ще рідко. Ці 
препарати розріджують в‘язкий густий секрет, 
що знаходиться у приносових пазухах, активі-
зують моторику миготливого епітелію приносо-
вих пазух. Подібний терапевтичний ефект на-
дають лікарські препарати, що об‘єднані в групу 
муколітичних, секретомоторних і секретолітич-
них середників. Головні вимоги до мукомодифі-
каторів переслідують в основному 2 головні ме-
ти: 1) звільнення від патологічно зміненого сек-
рету приносових пазух; 2) полегшення синтезу 
фізіологічного слизу і допомога реструктуриза-
ції слизової оболонки, яка забезпечує зміну сек-
реції. 

Значне місце в групі секретолітичних 
препаратів займають карбоцистеїни. Серед пре-
паратів на основі карбоцистеїнів в оторинола-
рингології застосовується «Флюдитек». Він ви-
робляється лабораторією «Іннотек інтернасіо-
наль» (Франція). Випускається у вигляді 2% і 

5% сиропу. «Флюдитек» сприяє заміщенню па-
тологічно зміненого слизу на слиз, що має фізі-
ологічний склад і реологічні властивості. Він 
також відновлює секрецію активного імуногло-
буліну А, потенціює діяльність війчастих клі-
тин. «Флюдитек» є муколітиком і мукорегуля-
тором. Крім розрідження слизу, цей препарат 
регулює його реологічні властивості, полегшує 
видалення слизу. «Флюдитек» значно знижує 
ризик надмірного розрідження секрету і погір-
шення мукоциліарного кліренсу, володіє помір-
ною протизапальною дією і полегшує проник-
нення антибіотиків в секрет приносових пазух. 

Ми застосували мукорегулятор «Флюди-
тек» в комплексному лікуванні гострого синуїту 
(верхньощелепного, етмоїдиту, верхньощелеп-
ного в поєднанні з етмоїдитом) у дорослих. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010рр. знаходилось 38 хворих віком 
від 22 до 52 років. У 18 із них мав місце верх-
ньощелепний синуїт, у 8 – етмоїдит, у 12 – по-
єднання верхньощелепного синуїту і етмоїдиту.  

Хворі скаржились на закладеність носа, 
виділення з носа, утруднення носового дихання, 
головний біль, підвищення температури тіла. 

При риноскопічному дослідженні відмі-
чались гіперемія і набряк слизової оболонки 
середнього носового ходу, слизові чи слизово-
гнійні виділення в середньому носовому ході. 
На рентгенограмах приносових пазух мало міс-
це затемнення відповідних пазух. При діагнос-
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тичній пункції верхньощелепної пазухи визна-
чалась наявність виділень в пазусі (слизових чи 
слизово-гнійних). 

Пацієнти були поділені на 2 групи: осно-
вну і контрольну. Групи були співставлені за 
віком і характером захворювання. В основну 
групу входило 20 хворих, в контрольну – 18. 

Пацієнти основної групи отримували му-
корегультор «Флюдитек». «Флюдитек» призна-
чали в 5% розчині досередини по 1 дозувальній 
скляночці, наповненій до відмітки 15мл, 3 рази 
на день перед їдою, затим (по досягненні кліні-
чного ефекту) по 10мл 3 рази на день до оду-
жання, але не більше 10 днів. 

Алергійних реакцій, індивідуальної нестер-
пності при його застосуванні не спостерігалось. 

Хворим контрольної групи проводилось 
протизапальне лікування. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на головний біль, вплив на секрецію з 
носа, вплив на носове дихання), риноскопічна 
картина (відсутність виділень у середньому но-
совому ході, колір, вологість, консистенція сли-
зової оболонки середнього носового ходу), по-
казники температури тіла, дані про стан верх-
ньощелепної пазухи (об‘єм пазухи, відсутність 
виділень в пазусі). 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів сину-
їту у пацієнтів основної групи. Так, 16 із 20 па-
цієнтів, яким застосовувався «Флюдитек», вка-
зували на зникнення головного болю, 4 – на йо-
го зменшення, 17 – на зникнення, 3 – на змен-
шення секреції з носа, 15 – на відновлення носо-

вого дихання, 5 – на його покращення (на 5-6-й 
день лікування). В контрольній групі ці показ-
ники були значно нижчими і відмічались через 
10-11 днів від початку лікування. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
5-6-й день лікування у 16 пацієнтів основної 
групи. Слизова оболонка середнього носового 
ходу у них мала рожевий колір, була нормальної 
вологості, нормальної консистенції, без виді-
лень, прохідність носа виявилась нормальною. 
У осіб контрольної групи риноскопічна картина 
нормалізувалась на 10-11-й день лікування у 13 
із 18 хворих. 

Температура тіла нормалізувалась на 5-6-
й день лікування у всіх хворих основної групи. 
В контрольній групі нормалізація температури 
тіла на 5-6-й день лікування настала у 13 хво-
рих, а на 10-11-й день у всіх пацієнтів. 

Стан верхньощелепної пазухи (збільшен-
ня її об‘єму, відсутність виділень у пазусі) пок-
ращився на 5-6-й день лікування у 17 хворих 
основної групи. В контрольній групі стан верх-
ньощелепної пазухи покращився на 10-11-й 
день лікування у 11 із 18 хворих. 

Після застосування препарата «Флюди-
тек» мукоциліарний транспорт нормалізується. 
Мукоциліарний апарат знову може виконувати 
функцію по захисту слизової оболонки від зов-
нішніх патогенних агентів. 

Таким чином, препарат «Флюдитек» ви-
явився ефективним середником у лікуванні гос-
трого синуїту у дорослих. Одержані нами ре-
зультати дають підставу рекомендувати його 
для широкого впровадження в клінічну практи-
ку при лікуванні гострого синуїту у дорослих. 

 
© А.І. Гавура, М.М. Могитич, Д.М. Могитич, І.В. Войнаровський, 2011 
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ЦІЛОРІЧНИЙ АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РОЗВИТКУ ДИСФОНІЇ  
У ОСІБ ГОЛОСОМОВНИХ ПРОФЕСІЙ 

 
Частота алергічного риніту (АР) в загаль-

ній популяції становить 10–40 %. В Україні, за 
даними експертів Всесвітньої організації з алер-
гії поширеність АР досягає 40 %. Пізня діагнос-
тика алергічного риніту і несвоєчасне призна-
чення адекватного і цілеспрямованого лікування 
призводить до серйозних ускладнень з боку 
ЛОР органів. Відомо, що носова порожнина ві-
діграє важливу роль у процесі голосоутворення, 
виступаючи у ролі верхніх резонаторів. Тому 

патологічні стани цих органів значно порушу-
ють як процес голосоутворення, так і резонато-
рну функцію і можуть сприяти розвитку функ-
ціональних розладів голосу.  

Мета роботи. Провести дослідження фу-
нкціонального стану голосового апарату у осіб 
голосомовних професій із цілорічним алергіч-
ним ринітом (ЦАР). 

У нашому дослідженні брало участь 62 
хворих (32 мужчин та 30 жінок), осіб голосомо-
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вних професій (вокалістів, викладачів, священ-
нослужителів, продавців, тощо) із ЦАР, які про-
ходили обстеження та лікування в ЛОР відді-
ленні Львівської обласної клінічної лікарні про-
тягом 2008-2010 років та 20 осіб голосомовних 
професій у яких не виявлено патології носа та 
голосу. Досліджуваних було розділено на три 
групи: перша – 39 пацієнтів із АР, які мали ска-
рги на зміну голосу; друга – 23 пацієнтів із АР, 
які не мали скарг зі сторони голосу; третя (кон-
трольна) – 20 практично здорових людей.  

На кожного пацієнта заповнювалася карта 
дослідження хворого, у якій відмічалися скарги, 
дані анамнезу життя, анамнезу захворювання і 
об'єктивного обстеження ЛОР-органів. Усім 
пацієнтам проводилась ларингостробоскопія на 
апараті "Брюль и Кьер" (синхронність, асинх-
ронність коливання голосових складок; стробо-
скопічний комфорт). Визначався час максима-
льної фонації. У план обстеження хворих вхо-
дило дослідження транспортної функції мигот-
ливого епітелію, мазків-відбитків з носа на ео-
зинофілію, скарифікаційні проби та імунологіч-
ні обстеження: дослідження рівня імуноглобулі-
нів в сироватці крові, секреторного та мономер-
ного IgA в секреті ротової частини глотки; ви-
значення вмісту загального імуноглобуліну Е в 
сироватці крові. Усі пацієнти проходили алер-
гологічне обстеження з використанням стандар-
тних діагностичних тестів (prick test) виробниц-
тва ТзОВ “Імунолог” (Вінниця, Україна).  

Основною скаргою пацієнтів, що увійшли 
у першу та другу групу, була на порушення но-
сового дихання, 48 пацієнтів відмічали постійне 
порушення носового дихання. У 41 пацєнтів 
були постійні слизисті та слизисто-гнійні виді-
лення з носа, у 12 - періодичні, у 32 осіб- пос-
тійні виділення у носоглотку. Постійне погір-
шення нюху відмічали 26 пацієнти і тільки у 13 
- періодичні розлади. 39 пацієнтів віднесені до 
першої групи, скаржилися на швидку втомлю-
ваність та виснаження голосу, зменшення сили 
та польотності голосу, відчуття «протікання» 
повітря крізь голосові складки. У 24 (62,8%) із 
них голос відновлювався після відміни голосо-
вого навантаження (мовчання), а у 15 (37,2%) 
зміни голосу були стійкими.  

Аналізуючи анамнез захворювання було 
виявлено, що 31 особа страждає на ЦАР 10 і 
більше років, 12 – від 5 до 10 років і 19 - від 1 до 
5 років. Причому, всі 31 пацієнти з тривалістю 
ЦАР від 10 років та 8 осіб з тривалістю ЦАР від 
5 до 10 років мали розлади зі сторони голосу. 
При обстеженні носової порожнини у хворих 
першої та другої груп виявлено, що у 34 осіб 
носові ходи були практично непрохідні, з низ 26 
належали до першоїх групи. У 28 пацієнтів з 

ЦАР набряк слизової носа був виражений, у 9 – 
помірний. Патологічні виділення в носі були 
слизистого (36 осіб) та слизисто-гнійного харак-
теру (26). Дослідження транспортної активності 
миготливого епітелію слизової оболонки поро-
жнини носа за допомогою сахаринової проби 
показало, що у всіх пацієнтів відмічалось збіль-
шення часу появи солодкого присмаку в роті. 
При цитологічному дослідження мазків-
відбитків з порожнини носа у 42 осіб першої і 
другої групи виявлено збільшення кількості ео-
зинофілів. При аналізі алергологічного обсте-
ження з використанням шкірних прик тестів 
було встановлено, що у більшості хворих спо-
стерігався помірний та високий рівень чутливо-
сті до побутових алергенів. Практично у всіх 
обстежених мали місце зміни в системному та 
місцевому імунітеті, імунологічних показників 
крові та слини. Показник вмісту IgA в крові па-
цієнтів був достовірно підвищеним у порівнянні 
з нормою. 

При непрямій ларингоскопії запальних 
змін та органічних захворювань слизової оболо-
нки гортані не спостерігалося у жодного обсте-
жуваного. Рухомість голосових складок була 
збережена у всіх випадках. У 39 осіб першої 
групи відмічалося зниження тонусу голосових 
складок, що проявлялося утворенням щілини 
між складками у вигляді витягнутого овалу, 
іноді трикутника в задній третині при фонації. 
При вимовлені високих, або гучних звуків на 
«стакато» голосова щілина змикалася повністю 
у 27 із них. Крім цього у 11 із вищенаведених 
хворих відмічався підвищений тонус вестибуля-
рних складок. Слід відмітити, що у осіб, відне-
сених до першої групи ларингоскопічна картина 
була мінливою, тобто, вигляд голосової щілини 
міг змінюватися не тільки від одного огляду до 
наступного, але навіть і на протязі одного спо-
стереження.  

При проведенні ларигостробоскопії у па-
цієнтів зі скаргами на зміну голосу виявлено, що 
фонаторні коливання послаблені та асинхронні, 
також у них спостерігався позитивний симптом 
зміщення слизової оболонки. Визначення часу 
максимальної фонації голосних звуків показало 
зниження його тривалості в усіх досліджуваних 
хворих, віднесених до першої групи: у жінок – 
12 + 1,3 с (N – 16с), а у чоловіків – 16 + 1,5 с(N – 
21с). Незначне вкорочення часу максимальної 
фонації відмічалося і у осіб, віднесених до дру-
гої групи: у жінок 14 + 1,1 с, у чоловіків – 19 + 
1,3 с. У осіб контрольної групи він складав: у 
жінок 15 + 0,9с, у чоловіків – 20 + 1,1 с.  

Висновки. При дослідженні стану голо-
сового апарату у 62 осіб голосомовних професій 
з ЦАР у 39 виявлено функціональні розлади мо-
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ви. Тривалість ЦАР має вплив на розвиток фун-
кціональних розладів у осіб голосомовних про-
фесій (у 31 осіб першої групи тривалість ЦАР 
від 10 років і більше та у 8 - від 5 до 10 років). 

Іншим впливом фактором на дисфункцію горта-
ні є прохідність носових ходів (у 26 осіб з функ-
ціональними розладами носові ходи були прак-
тично непрохідні). 

 
© О.Є. Москалик, А.Ю. Бариляк, Ю.Р. Бариляк, 2011 
 
 
 
 

 
А.А. НЕЕЗЖАЛЫЙ, В.М. РАХМАНОВ, Д.И. КЛИМЕНКО, С.Г. ПАТУК 

(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ, С НЕЙРОСЕНСОРНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА, ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ И ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ 

 
Гиперреактивность с дефицитом внима-

ния (ГРДВ) наблюдается у 70% детей, страдаю-
щих нейросенсорными нарушениями слуха, и 
рассматривается как одна из самых распростра-
ненных причин, которая приводит к нарушению 
поведения и трудностям обучения в дошколь-
ном и школьном возрасте. В связи с резкой воз-
будимостью, импульсивностью, отсутствием 
реакций на обращенную речь, нигилизмом, а, 
нередко, агрессивностью по отношению к ок-
ружающим, такие дети часто отстают в психо-
речевом развитии.  

Цель настоящей работы – совершенство-
вать методические подходы по ранней реабили-
тации детей с нейросенсорными нарушениями 
слуха, имеющих синдром ГРДВ, для своевре-
менной адаптации и интеграции их в обществе. 

Под нашим наблюдением находилось 26 
детей в возрасте 2,5 - 8 лет, имеющих нейросен-
сорную тугоухость и ГРДВ. Во всех случаях 
прослеживалась связь заболевания с последст-
виями ранних (пре- и перинатальных) пораже-
ний головного мозга, что, с нашей точки зрения, 
обусловливало возрастную незрелость отдель-
ных высших психических функций, сенсорных 
систем и их дисгармоничное развитие. Шесть 
детей уже имели слуховые аппараты (СА) для 
коррекции слуха, однако во всех случаях кате-
горически отказывались им пользоваться. 

На предварительном этапе слухопротези-
рования 20 пациентов прошли обследование и 
психофизиологическую реабилитацию по мето-
дике проф. В.М.Рахманова в Днепропетровском 
Центре психотерапевтической реабилитации 
детей с ограниченными возможностями, а 6 де-
тей — в центре медико-социальной реабилита-
ции на базе специализированного дома ребенка 
№1 г. Днепропетровска. 

Реабилитационные мероприятия включа-
ли: воздействие на биологически активные зоны 
по традиционным и специальным схемам; вы-

полнение заданий по развитию слуха в условиях 
бодрствования и искусственного суггестивного 
сна при вербальных и невербальных воздейст-
виях; массаж и физиотерапевтические процеду-
ры; занятия с дефектологом (сурдопедагогом); 
тренинг по развитию слуха и коррекции психи-
ческой функций в условиях дозированного ис-
ключения зрительного анализатора; индивиду-
альные и коллективные психотерапевтические 
занятия с детьми и их родителями. На занятиях 
применяли компьютерные программы: «Мир 
звуков», «Видимая речь» и др. В зависимости от 
тяжести и выраженности психических рас-
стройств проведено от 2 до 4 курсов лечения, 
что позволило у 20 (77%) детей нормализовать 
психологический статус и у 6 (23%) – значи-
тельно уменьшить проявления синдрома ГРДВ. 
За период проведения психофизиологической 
реабилитации все дети освоили методики слухо-
речевого тренинга. Аудиометрия, исследование 
коротколатентных слуховых вызванных потен-
циалов (КСВП) позволило объективно осущест-
влять подбор слуховых аппаратов и качествен-
ную адаптацию к ним. 

Для слухопротезирования использовались 
зарегистрированные в Украине современные 
цифровые аппараты с искусственным интеллек-
том фирмы Oticon, семейства Safran, Sumo DM, 
а также новые модели, – СА Epoq, Vigo и Vigo 
Pro, HIT, Acto и Agil. Для настройки СА исполь-
зован специальный детский алгоритм DSL v 5,0 
m (i/o). Данный метод размещает нормальный 
динамический диапазон (ДД) в (ДД) пациента, 
это способствует лучшему пониманию речи и 
повышает возможность усвоения информации в 
разные возрастные периоды. Рассчитанные оп-
тимальные параметры входа/выхода звука, не-
обходимой звуковой компрессии особенно важ-
ны для детей, которые ранее не слышали, как 
правильно звучат слова и звуки. Динамическое 
наблюдение детей в течение 6 месяцев показало, 
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что 22 из них пользовались СА постоянно, а 4 – 
в ситуациях, требующих высокой остроты слу-
ха. У всех детей значительно расширился сло-
варный запас и улучшилась дикция. 

ВЫВОДЫ. В системе реабилитации детей 
с нейросенсорными нарушениями слуха и ГРДВ 
необходимо строго придерживаться этапности – 

на первом этапе дети нуждаются в психофизио-
логической реабилитации и лишь после норма-
лизации психических функций они подлежат 
слухопротезированию с использованием цифро-
вых СА и специального детского алгоритма их 
настройки. 

 
© А.А. Неезжалый, В.М. Рахманов, Д.И. Клименко, С.Г. Патук, 2011 
 
 
 
 
 
 

П.В. НЕЧИПОРЕНКО, М.И. СИТУХО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ХОЛЕСТЕАТОМНОМ 
ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ У ДЕТЕЙ 

 
Холестеатома у детей демонстрирует аг-

рессивный рост с большим распространением и 
высокой частотой резидуальных и рецидивных 
процессов в сравнении с взрослыми из-за ана-
томических и физиологических различий. До 
сих пор ведутся споры по поводу оптимального 
хирургического лечения. Выбор между закры-
той и открытой техникой операции, необходи-
мость плановой ревизии структур среднего уха, 
этапность оссикулярной реконструкции опреде-
ляется непосредственно хирургом на основании 
своего опыта и навыков. 

Цель: выработать оптимальную тактику 
хирургического лечения детей с ХГСО, ослож-
ненным холестеатомой, на основе ретроспек-
тивного анализа пациентов ЛОР-клиники ИНВХ 
с 1996 по 2011 гг. 

Материал и методы.  
С 1996 по 2011 гг. в ЛОР-клинике ИНВХ 

наблюдались 298 детей с ХГСО и холестеато-
мой, которым было произведено 396 хирургиче-
ских вмешательств. Средний возраст пациентов 
составил 10,7 лет, из них мужского пола 157 
человек (52,7%), женского – 141 (47,3%). Сроки 
наблюдения – до 15 лет. 

Результаты. Аттикоантротомия с откры-
тым вариантом тимпанопластики проведена в 
128 случаях (32%), аттикоантротомия с мастои-
допластикой и открытым вариантом тимпано-
пластики в 45 случаях (11%), передняя антрото-
мия с задней тимпанотомией и закрытым вари-
антом тимпанопластики в 104 случаях (26%), 
мастоидэктомия с закрытым вариантом тимпа-
нопластики в 15 случаях (4%), радикальная опе-
рация в 6 случаях (2%), плановая ревизия сред-
него уха после закрытого варианта тимпанопла-
стики в 98 случаях (25%). Открытому варианту 
тимпанопластики отдавалось предпочтение во 
всех случаях инвазивной холестеатомы. Резиду-
альная и рецидивная холестеатома наблюдались 
в 16 случаях (9%) после открытых вариантов 
тимпанопластики, в 19 случаях (16%) после за-
крытых вариантов тимпанопластики, в 2 случа-
ях (33%) после радикальной операции. 

 Выводы: несмотря на функциональные и 
морфологические преимущества закрытых ва-
риантов тимпанопластики, процент рецидивной 
и резидуальной холестеатомы сохраняется вы-
соким, что требует дальнейших исследований в 
этой области. 

 
© П.В. Нечипоренко, М.И. Ситухо, 2011 
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Н.В. ПИЛИПЮК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, А.Н. ЧУМАКОВ, Д.Н. ПИЛИПЮК  
(ОДЕССА, УКРАИНА) 

 ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОМОДИФИКАТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОЛОСТИ НОСА И ППН 

 
В структуре онкологической заболевае-

мости злокачественные опухоли полости носа 
(ПН )и придаточных пазух носа (ППН) составляют 
0,2—3%. Преимущественной локализацией опухо-
лей являлись: верхнечелюстная пазуха (43%) и ре-
шетчатый лабиринт (22%). Значительно реже они 
встречались в ПН(14,3%), альвеолярном отростке 
верхней челюсти и твердом небе (12,4%). Для этой 
локализации опухолей характерен местнораспро-
страненный процесс. Сложность лечения этой 
патологии обусловлена анатомическими осо-
бенностями, близостью жизненно важных орга-
нов, запущенностью процесса, функциональны-
ми и косметическими дефектами после опера-
ции. 

Целью работы - повышение эффективно-
сти лечения больных раком ПН и ППН за счет 
применения радиомодифицирующих средств с 
предоперационным курсом облучения. Изучены 
результаты лечения 82 больных с раковыми по-

ражениями ПН и ППН. На первом этапе лече-
ния, после гистологической верификации, диаг-
ноза, проводили предоперационное облучение 
(СОД 35-40Гр), на втором этапе выполнялось 
хирургическое лечение. 36 больным проводили 
радимодификацию с применением химиопрепа-
ратов. У 46 больных контрольной группы ра-
диомодификаторы не использовали. 

Результаты: В группе, в которой были 
применены радиомодификаторы пятилетняя 
безрецидивная выживаемость составила 63.2%. 
В контрольной – 42.2%.  

Выводы :Предоперационное облучение в 
сочетании радиомодификацией химиопрепара-
тами повышает эффективность комбинирован-
ного лечения больных местнораспространенным 
раком ПН и ППН и позволяет получить у боль-
шей части пациентов хорошие функциональные 
и косметические результаты. 

 
© Н.В. Пилипюк, Т.А. Гобжелянова, А.Н. Чумаков, Д.Н. Пилипюк, 2011 
 
 
 
 
 

Н.В. ПИЛИПЮК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, А.Н. ЧУМАКОВ, Д.Н. ПИЛИПЮК  
(ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПАРАТРАХЕАЛЬНЫЕ МЕТАСТАЗЫ РАКА ГОРТАНИ 
 

Целью нашего исследования было уста-
новление зависимостей возникновение метаста-
зов в пара− и претрахеальной клетчатке с уче-
том локализации первичной опухоли в области 
гортани. 

 Для этого были проанализированы исто-
рии болезни 372 больных, лечившихся в отделе-
нии в период с 2001 по 2010 г., которым было 
проведено комбинированное лечение по поводу 
рак гортани. У 250(67,2%) из них опухоль рас-
пространялась на все этажи гортани. Складочно 
- подскладочная локализация выявлена у 
102(27,4%) больных. Поражение опухолью под-
складочного отдела было диагностировано у 
20(5,3%) пациентов. 

После проведенного лечения до одного 
года диагностировано метастазирование в пара− 
и претрахеальные зоны, при распространении 
опухоли на три этажа гортани, у 13(3.4%) боль-
ных, при складочно – подскладочной локализа-
ции у 8 (2,4%) , а при поражении подскладочно-
го отдела гортани у 15(74%) пациентов. 

Учитывая особенности метастазирования 
в пара− и претрахеальную клетчатку, при лока-
лизации опухоли в подскладочном отделе гор-
тани, считаем целесообразным при выполнении 
ларингэктомии проводить с превентивной це-
лью диссекцию пара− и претрахеальной клет-
чатки с лимфоузлами.  

 
© Н.В. Пилипюк, Т.А. Гобжелянова, А.Н. Чумаков, Д.Н. Пилипюк, 2011 
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М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.С. ЮРИН (ОДЕССА, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ РАДИОЭПИТЕЛИИТОВ  
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  

РАКА ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 

По данным мировой онкологической ста-
тистики, среди злокачественных поражений 
орофарингеальной локализации, наиболее часто 
встречается плоскоклеточный рак (64%-81%), 
чаще средней и низкой зрелости вплоть до ана-
пластического. Общеизвестно, что радиочувст-
вительность раковой опухоли повышается пря-
мопорпоционально понижению степени диффе-
ренцировки опухоли, причем, чем ниже указан-
ная степень, тем эффективнее лучевая терапия 
(ЛТ). Подобные опухоли, носящие исторически 
сложившееся и не всегда отобра- 

жающее тканевую принадлежность на-
звание «тонзиллярные» буквально «тают» в по-
токах лучистой энергии. Так, для анапластиче-
ского рака среднего отдела глотки со степенью 
распространения опухоли не более Т2, после 6-8 
сеанса ЛТ при РД=2,5 Гр визуально следов на-
личия опухоли определить уже не удается, а в 
случаях возможного химиолучевого воздейст-
вия – после 5 сеанса. Однако, незрелые опухоли 
этой локализации также быстро и рецидивиру-
ют, поэтому продолжать лечение необходимо до 
оптимальных величин эффективных поглощен-
ных доз, вызывающих полное подавление мито-
тической активности, и гибель опухолевых кле-
ток с неизбежным лучевым поражением окру-
жающих нормальных тканей. Существующая 
разница в радиочувствительнояти нормальных и 
опухолевых тканей называется терапевтическим 
интервалом (ТИ). Чем больше ТИ, тем эффек-
тивнее ЛТ, тем меньше повреждаются нормаль-
ные ткани, окружающие опухоль. Оптимальным 
способом повышения ТИ в общей онкологии 
является изменение ритма облучения по дозам и 
времени. Из существующих сегодня режимов 
облучения, наиболее широко применяются че-
тыре основных: 1) одномоментное облучение, 
когда необходимая доза подводится за один се-
анс при средней, высокой и сверхвысокой ин-
тенсивности ( «Кибер-нож»); 2) непрерывное 
облучение (внутритканевое, внутриполостное, 
аппликационное); 3) фракционно-дробное облу-
чение при дистанционной гамма-терапии; 4) 
метод расщепленного курса дистанционной 
гамма-терапии. 

 Для современной ЛОР-онкологии, не-
смотря на несомненные преимущества первых 

трех режимов облучения в вопросах повышения 
ТИ в ходе ЛТ, желательно применение метода 
расщепленного курса дистанционной гамма-
терапии. Адекватность выбора этого метода 
продиктована известными сложностями анато-
мо-физиологического строения ЛОР-органов. 
Расщепленный курс дистанционной гамма-
терапии оптимален для наших локализаций, так 
как при его выполнении нормальные ткани , 
окружающие опухоль, страдают в меньшей сте-
пени по сравнению с выше приведенными мето-
диками. Нормальные ткани, окружающие опу-
холь ЛОР-органов,а в частности орофаринге-
альную зону, обеспечивают жизненно важные 
функции – такие как дыхание, пищеварение, 
голосообразование и т.д. Слизистая оболочка 
глотки, пищевода, гортани одна из наиболее 
радио- чувствительных тканей организма. Порог 
радиочувствительности последней сравним 
лишь с гемапоэтической и лимфоидной тканью, 
поэтому уже при относительно небольших лу-
чевых нагрузках (СОД до 15-20 Гр) появляются 
различной степени тяжести диффузные эпите-
лииты на фоне которых могут развиться тяже-
лые расстройства дыхания и пищепроведения с 
необходимостью прерывания лечения, что не-
допустимо при лечении незрелых форм опухо-
лей. Несмотря на известный прогресс в изуче-
нии радиобиологического действия ионизи-
рующего излучения на ткани организма, про-
блема защиты нормальных тканей, окружающих 
опухолевой очаг, в ЛОР-онкологии остается не-
решенной. Высокую степень клинической эф-
фективности показал разработанный в базовом 
ЛОР-онкологическом отделении кафедры ото-
риноларингологии ОНМедУ комплексный спо-
соб профилактики и лечения острых лучевых 
эпителиитов ВДП с применением ингибиторов 
протеаз общего резорбтивного действия (вобэн-
зим, контрикал), протеалитического и иммуно-
модулирующего (террилитин, диба-
зол),ингибиторов «протонного насоса» Н+/К+-
АТФазу секреторной мембраны , блокаторов 
гиалуронидазы (аскорутин). 

Использование предложенных методик 
позволило повысить ТИ радиочувствительности 
при ЛТ и ХЛТ рака орофарингеальной зоны во 
всех случаях наблюдений.  

 
© М.Б. Пионтковская, А.С. Юрин, 2011 
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В.І. ПОПОВИЧ, Р.А. АБИЗОВ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, КИЇВ; УКРАЇНА) 

КЛАСИФІКАЦІЯ МІСЦЕВИХ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ 
У ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

 
У 2005 році був запропонований проект 

клінічної класифікації променевих ушкоджень 
при променевій терапії пухлин ЛОР локалізації 
(Попович В.І., Абизов Р.А., 2005). Її викорис-
тання в повсякденній практичній роботі показа-
ло високу зручність і відповідність стандартним 
означенням, прийнятих ВООЗ. В процесі обго-
ворення проекту на конференціях і в пресі, за-
пропоновано ряд уточнень і доповнень (Боєнко 
С.К. і співавт., 2007; Троян В.І. і співавт., 2009; 
Мардинський Ю.С. і співавт., 2010). 

Класифікаційні підходи основані на двох 
основних критеріях – вид тканини, в якій розвива-
ється 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 відносяться 
ушкодження органів і тканин, які виникають в 
процесі променевої терапії або найближчим часом 
(до трьох місяців) після неї. Ранні променеві 

ушкодження – це зворотні зміни, що виникають у 
ділянці опромінення і проходять з часом або після 
медикаментозного лікування і тому носять назву 
променевих реакцій. Патогенез ранніх променевих 
реакцій визначається гострим розладом мікроцир-
куляції опромінених тканин, впритул до ішеміч-
ного некрозу.  

Променеві зміни, які розвиваються в термі-
ни більше як три місяці і мають незворотній хара-
ктер, відносять до пізніх, або просто до промене-
вих ушкоджень. Провідним патогенетичним ме-
ханізмом пізніх променевих ускладнень є пору-
шення тканинної мікроциркуляції, але вже як на-
слідок виразних органічних (склеротичних) змін 
структурних елементів опромінених тканин, на-
самперед судин. Принциповим є положення про 
те, що раз виниклі пізні променеві ускладнення 
мають тенденцію до прогредієнтного і прогресу-
ючого перебігу. Це значно погіршує якість життя 
пацієнтів і часто нівелює позитивні результати 
лікування злоякісних пухлин. 

 

Тканина 
Променеві ушкодження 

ранні (до 3-х міс) пізні (після 3-х міс.) 

Шкіра 

еритема рання (години) 
еритема основна (розвинута)  
сухий дерматит 
вологий дерматит 
рання променева виразка 

гіперпігментація 
телеангіектазії 
атрофічний дерматит 
гіпертрофічний дерматит 
променевий фіброз (індуративний набряк) 
пізня променева виразка 
променевий рак (саркома шкіри) 

Слизова оболонка 

катаральний мукозит 
острівцевиймукозит 
зливний (плівчатий) мукозит 
виразково-некротичний мукозит 
променевий набряк 

субатрофічниймукозит 
атрофічний мукозит (в т.ч. периодонтит) 
пізній променевий набряк 
атрезія хоан, слухових труб 
променева виразка 
променевий рак 

Хрящова тканина гострий перихондрит 
гострий хондроперихондрит 

хронічний променевий хондроперихондрит (в 
т.ч. хрящів хребта) 

Судини рання арозивна кровотеча (із країв 
виразки) пізня арозивна кровотеча(із крупних судин) 

Мозок, його оболонки,  
периферичні нерви 

гострий менінгоенцефаліт 
гострий неврит 

хронічний променевий арахноїдит 
хронічна променева енцефалопатія 
хронічний променевий мієліт 

Щитовидна залоза гострий тиреоідит хронічний склерозуючийтиреоїдит з гіпофунк-
цією залози 

Слинна залоза гострий сіалоаденіт хронічний фіброзуючийсіалоаденіт 

Сльозна залоза гострий дакріоаденіт 
гострий дакріоцистит 

хронічний фіброзуючий дакріоденіт, 
дакріоцистит (синдром "сухого ока") 

Кістка гострий променевий остеоперіостит кістозно-склерозуючий остеїт (променева осте-
опатія) 
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Чітке визначення класифікаційних крите-
ріїв забезпечить диференційовану і адекватну 
діагностичну і лікувальну тактику в клініці 
ускладнень променевої терапії, що з однієї сто-
рони забезпечить кращі її безпосередні і відда-
лені результати, а з іншої покращить якість 

життя радикально лікованих хворих, особливо у 
віддаленому періоді. 

Прийняття класифікації особливо актуа-
льне в світлі переходу до роботи по уніфікова-
них клінічних протоколах в рамках страхової 
медицини. 

 
© В.І. Попович, Р.А. Абизов, 2011 
 
 
 
 
 

В.І. ПОПОВИЧ, В.М. РИЖИК, Н.В. АЛЕКСАНДРУК, 
Н.М. КУДЕРСЬКА, В.П. КРАВЕЦЬ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ В ПАЦІЄНТІВ  
ІЗ ОСТЕОПОРОЗ АСОЦІЙОВАНОЮ ВТРАТОЮ СЛУХУ 

 
За останні роки увагу багатьох дослідни-

ків привертає проблема остеопорозу. Патогене-
тично значущим етапом формування остеопоро-
зу є розвиток вторинного або третинного гіпер-
паратиреозу, який утворюється внаслідок пору-
шення обміну кальцію, фосфору та вітаміну D. 
Остеопоротичні зміни розвиваються не тільки у 
великих кістках, а й у кістках черепа, в тому 
числі й скроневих кістках та їх внутрішніх стру-
ктурах (лабіринт, слухових кісточках), які бе-
руть безпосередню участь у функціонуванні пе-
риферичних відділів слухового аналізатора. 
Процес остеосклерозу та остеопорозу в скроне-
вих кістках – це складний біологічний процес, 
що перебігає одночасно. 

Метою нашої роботи є вивчення стану кі-
сткової тканини скроневих кісток у хворих із 
остеопорозом. 

Обстежено 71 хворого віком від 20 до 70 
років, із нефрогенним гіперпаратиреозом. 

Вміст кальцію становив від 1,80 до 
2,2±0,15 ммоль/л ( норма – 2,25-2,75 ммоль/л); 
фосфору – 1,32 – 1,42±0,08ммоль/л (0,75-1,60 
ммоль/л); лужна фосфатаза – від 2105 до 
3070±54 ммоль/лсек (740-2290 ммоль/лсек); па-
ратгормон – від 650 до 750±23 нг/мл (15-60 
нг/мл). 

За даними комп'ютерної денситометрії 
мінеральна щільність кісткової тканини відпові-
дає остеопоротичним змінам. Втрата кісткової 
маси становить 41 – 45% у 49 хворих (69%) та 
22 - 30% у 15 хворих (21%). 

Рентгенологічні симптоми ураження кіст-
кової тканини зустрічались на ранніх стадіях 
остеопорозу в 13% пацієнтів, а при прогресу-
ванні остеопоротичного синдрому - у 67,6% 
осіб, що вказує на швидкий розвиток остеопо-
ротичного процесу в скроневій кістці в пацієнтів 

із ГПТ. Мало місце зростання частоти рентгено-
логічних симптомів ураження кісткової тканини 
в залежності від тяжкості остеопоротичного си-
ндрому.  

Явища остеопорозу проявлялись у 34 
(47,9%) осіб на вершинах пірамід скроневих 
кісток, у кістках основи черепа (кистозні зміни). 
Зміни в кістковій капсулі півколових каналів 
спостерігались у 62 (87,3%) пацієнтів із гіперпа-
ратиреоїдними остеопоротичними станами. У 
частини хворих (8 осіб – 25,4%) спостерігалось 
ураження кісткового каналу лицевого нерва. 
Спостерігалось звуження виходу внутрішнього 
слухового проходу у 18 (25,4%) обстежених, за 
рахунок бульозних поротичних стінок пірамід 
скроневих кісток. У більшості випадків (59 осіб 
– 83,1%) спостерігався остеосклероз або остео-
пороз ланцюжка слухових кісточок. 

При остеопорозі в кістковій капсулі внут-
рішнього вуха добре видно вогнища порозу та 
склерозування кісткової тканини. При цьому 
кісткову капсулу внутрішнього вуха оточує зона 
розрідження кісткової речовини. Такі зміни спо-
стерігалися в 47 (66,2%) осіб. Склеротичні зміни 
виявлені ретрофенестрально в ділянці завитка, 
півколових каналів, які є асиметричними на фо-
ні поширеного присінка та овального вікна спо-
стерігалися в 53 (74,6%) пацієнтів із гіперпара-
тиреоїдною остеодистрофією. Щільність кістко-
вої тканини перевищувала норму в 1,5 рази. 

Отже, дані комп’ютерної томографії спів-
падають із результатами двофотонної рентгенів-
ської денситометрії: спостерігається розвиток 
виражених остеопоротичних процесів однаково 
часто як у хребцях, так і у скроневих кістках 
пацієнтів із різною тяжкістю гіперпаратиреозу. 
Враховуючи однакову діагностичну цінність у 
діагностиці остеопоротичного характеру ура-
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ження слуху у даної категорії пацієнтів та різну 
вартість проведення обстеження, двофотонну 
рентгенівську денситометрію можна розглядати 

як метод вибору діагностики порушень слуху 
невизначеної етіології для виключення остеопо-
ротичної природи ураження слуху. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОЗНЫХ  
И КИСТОЗНЫХ РИНОСИНУСИТОВ 

 
В типичных случаях диагностика полипо-

зных риносинуситов не представляет больших 
трудностей. Из анамнеза удается установить, что 
многие из этих пациентов страдают нарушением 
носового дыхания длительное время, часть из 
них неоднократно были оперированы. Основная 
жалоба этих пациентов - стойкое нарушение ды-
хания, обоняния,  а также наличие гнусавого го-
лоса, серозных выделений из носа, которые не 
исчезают даже при использовании сосудосужи-
вающих средств. Однако такие жалобы могут 
быть и у больных страдающих хроническим ги-
пертрофическим ринитом, а также с травмами 
носа, искривлением носовой  перегородки и др. 

Кроме анамнеза, диагноз у этих больных 
подтверждается данными передней, средней и 
задней риноскопии при которой наблюдается 
отек слизистой оболочки и наличие образований 
бледно-голубого цвета, по форме напоминаю-
щих мелкие груши или капли. Особенно тща-
тельно осматривается средний носовой ход, так 
как назальные полипы чаще всего образуются 
со слизистой оболочки его. Обращает внимание, 
что часто поверхность полипов имеет ярко-
розовый цвет и выраженный сосудистый рису-
нок, особенно если эти образования располага-
ются ближе ко входу в нос. Это свидетельствует 
о том, что они часто травмируются и об их ак-
тивном росте. Обычно полипы в носу имеют 
гладкую блестящую поверхность и студенистую 
консистенцию. Другие образования в носу кис-
ты, фибромы, гематомы, гемангиомы имеют 
другой цвет и природу. Некоторые из них часто 
кровоточат. При риноскопии удается опреде-
лить, что часть полипов имеют «ножку» и быва-
ет важно определить место выхода ее и направ-
ление роста. Это в определенной мере показы-
вает заинтересованность околоносовых пазух в 
этом процессе и чаще всего выявляется при 
производстве средней риноскопии. В ряде слу-
чаев для лучшего обзора перед этим исследова-
нием в средний носовой ход вводится турунда с 
раствором адреналина на 5 минут. 

Д.И. Тарасов (1967) указывает, что мно-
жественные полипы, растущие кпереди, исходят 
из клеток решетчатого лабиринта, одиночные 
крупные - из верхнечелюстных пазух. Эти мел-
кие полипозные образования исходят преиму-
щественно из задних клеток решетчатого лаби-
ринта, как при первичном росте, так и при реци-
дивах этого заболевания. 

Полипы, исходящие со слизистой оболоч-
ки лобных пазух и основной пазухи встречаются 
редко. 

В настоящее время для диагностики ри-
носинуситов широко используется рентгено-
графия носа и околоносовых пазух. Особенно 
большой разрешающей способностью обладает 
компьютерная томография (КТ). Последняя по-
зволяет не только доказать наличие полипов в 
пазухах, но и определять место локализации их 
и размеры. При производстве рентгенографии, 
если нет возможности использовать КТ, произ-
водят контрастирование пазух. В отдельных 
случаях верхнечелюстную пазуху пунктируют. 
Если в ней оказываются полипы, то конец иглы 
Куликовского упирается в мягкое как подушка 
образование. На рентгенограммах верхнечелю-
стных пазух полипы определяются как нерав-
номерные плотные тени, нередко с частичным 
снижением прозрачности их, утолщением сли-
зистой оболочки и уменьшением объема пазухи. 
Что касается решетчатого лабиринта, то диагно-
стировать полипозное поражение клеток его с 
помощью рентгенографии задача достаточно 
трудная. Полипоз лобных пазух обычно на 
рентгенограммах выражается в неравномерной 
пятнистости их и нередко снижением их воз-
душности, но такая картина может быть и в здо-
ровой лобной пазухе за счет многокамерности 
этих пазух и разной глубины некоторых участ-
ков. В хорошо оснащенных клиниках оконча-
тельный диагноз полипоза верхнечелюстных 
пазух устанавливается, когда эндоскопом через 
естественные соустье пазухи осматривается 
стенки и полость ее. 
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В дифференциальной диагностике поли-
позных и кистозных риносинуситов следует об-
ратить внимание, что полипы в верхнечелюст-
ных пазухах локализуются, как правило, на ме-
диальной стенке, а кисты исходят из слизистой 
дна этой пазухи. На рентгенограммах они име-
ют полукруглые и круглые тени с ровной по-
верхностью. Особенно они хорошо выявляются 
на КТ, можно определить количество кист и 
определить их размеры. Наконец при необходи-
мости производится диагностическая пункция 
пазухи и при наличии в ней кисты, а не полипов, 
через прокол поступает соломенно-желтого цве-
та прозрачная жидкость. 

Консервативное лечение полипозных и 
кистозных риносинуситов малоэффективно. По-
липозные риносинуситы имеют аллергическую 
природу, но назначение антигистаминных 
средств и кортикостероидов дает лишь времен-
ный эффект. Полипы из носа удаляются с по-
мощью полипных петель, окончатых конхото-
мов, кюреток, костных ложек. Чем меньше по 
размеру удаленные полипы, тем чаще возника-
ют рецидивы. Средние сроки появления их 3-4 

месяца до 1 года, это те полипы, которые исхо-
дят из слизистой оболочки клеток решетчатого 
лабиринта. Удаляя эти полипы, часто приходит-
ся разрушать и клетки решетчатого лабиринта, 
но и это не гарантирует от возникновения ран-
них рецидивов заболевания. При этих операци-
ях нужно быть очень осторожным, чтобы не 
разрушить ситовидную пластинку, иначе воз-
никновения внутричерепных осложнений не 
избежать. Для уменьшения частоты рецидивов, 
места удаленных полипов в полости носа обра-
батываются раствором трихлоруксусной кисло-
ты, кристаллическим ляписом, электрокаутером, 
производится криовоздействие. При удалении 
полипов из верхнечелюстных пазух неизменен-
ную слизистую оболочку оставляют нетрону-
той, соустье в настоящее время с полостью носа 
часто не накладывается. Одиночные, небольшие 
полипы из этих пазух удаляют с помощью мик-
рогайморотомии через переднюю или медиаль-
ную стенки этих пазух. 

Кисты верхнечелюстных пазух удаляют 
не путем пункций их, а обязательно с оболоч-
кой, иначе рецидив кисты неизбежен.   
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

КРОВОТЕЧА З АОРТИ, ЩО УСКЛАДНИЛА СТОРОННЄ ТІЛО СТРАВОХОДУ 
 

Випадки смертельної кровотечі із аорти і 
великих судин (підключичної, безіменної, зов-
нішньої сонної артерій) при перфорації їх стінки 
стороннім тілом стравоходу неодноразово опи-
сувались в літературі. Частіше така кровотеча 
буває із аорти. Кровотеча може виникати в ре-
зультаті безпосереднього поранення аорти сто-
роннім тілом стравоходу або в результаті арозії 
її стінки стороннім тілом. Звичайно кровотеча із 
аорти буває двохфазною (К. Б. Радугин и соавт., 
1973). 

Ми особисто спостерігали один курйоз-
ний випадок смертельної кровотечі із аорти, 
обумовленої перфорацією її стінки стороннім 
тілом стравоходу з гострими краями (м‘ясною 
кісткою). Цей випадок в деталях мені «бачить-
ся» вже довгі роки. Описуємо його. 

В один з березневих днів 1973 р. вранці в 
ЛОР-відділення Тернопільської обласної клініч-
ної лікарні (нині університетської лікарні) посту-
пив хворий 72 років з діагнозом: стороннє тіло 
стравоходу (м‘ясна кістка). Зі слів пацієнта, 5 
днів тому під час споживання м‘яса він «проков-

тнув» м‘ясну кістку. Всі ці дні його турбував не-
значний біль за грудиною, особливо при проков-
туванні їжі. Він з великим трудом споживав тве-
рду їжу. Пацієнту проведена езофагоскопія і із 
другого фізіологічного звуження стравоходу ви-
далена м‘ясна кістка з гострими краями. Хворий 
був госпіталізований. Йому призначено суворий 
ліжковий режим. Пацієнт почувався задовільно. 
В цей день мені довелось нести добове чергуван-
ня в ЛОР-відділенні. Під час вечірнього обходу 
хворих біля 21-ї години на моє запитання як він 
почувається, пацієнт відповів, що добре. Між 
нами відбувся наступний діалог. Хворий сказав: 
«Доктор, я буду помирати, у мене в селі є хата, я 
написав заповіт на одного з родичів, хочу, щоб 
Ви його підписали». На це я йому відповів: «Чого 
це Ви будете помирати, Вам видалили стороннє 
тіло, лежіть спокійно і все буде добре; крім того, 
заповітів я не підписую, то компетенція нотаріу-
са (він складає і підписує заповіти)». І дійсно 
вночі (біля першої години) хворий помер від ма-
сивної горлової кровотечі. Біля нього сиділа чер-
гова медична сестра, яка повідомила мені, що 
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хворий розповідав їй про своє життя-буття і по-
вернувся в ліжку набік. В момент цього незнач-
ного фізичного напруження (повороту тіла в ліж-
ку) у хворого виникла масивна кровотеча з горла. 
Коли я прийшов в палату, то застав біля ліжка 
хворого велику калюжу крові, хворий був без 
ознак життя, пульс не визначався, дихання було 
відсутнє. На секції виявлено пролежень страво-
ходу, з якого в аорту вів точковий отвір. 

Аналізуючи цей випадок ретроспективно, 
слід відмітити наступне. Стороннє тіло (м‘ясна 
кістка з гострими краями) викликала арозію сті-
нки стравоходу. Аорта при пульсації весь час 
натикалась на гострий край стороннього тіла, 
пошкодилась її зовнішня і середня стінка, зали-
шилась неушкодженою одна інтима. Пока сто-

роннє тіло знаходилось в стравоході, воно явля-
лось ніби тампоном для аорти і кровотечі не 
було. Після видалення стороннього тіла явище 
такої «тампонади» ліквідувалось. Під тиском 
крові в аорті і під час повороту тіла в ліжку її 
внутрішня стінка не витримала і перфорувалась. 

Таким чином, в даному випадку кровоте-
ча із аорти настала в результаті арозії її стінок, 
викликаної стороннім тілом стравоходу 
(м‘ясною кісткою). Практикуючим лікарям слід 
пам‘ятати про те, що стороннє тіло з гострими 
краями, яке тривалий час знаходиться в страво-
ході, може викликати перфорацію стінки аорти з 
послідуючою смертельною кровотечею, і прий-
мати заходи щодо недопущення подібного 
ускладнення. 

 
© Г.С. Протасевич, 2011 
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(ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК, УКРАЇНА) 

ДО ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО АДЕНОЇДИТУ У ДІТЕЙ 
 

Гострий аденоїдит – це гостре запалення 
горлового мигдалика. Дане захворювання опи-
сується ще під назвами: «ангіна горлового миг-
далика», «ретроназальна ангіна». В більшості 
випадків гострий аденоїдит зустрічається у ді-
тей, що пов‘язано з розростанням в цьому віці 
аденоїдної тканини носової частини горла; у 
відносно рідкісних випадках гострий аденоїдит 
зустрічається і у дорослих, коли цей мигдалик 
не піддався віковій інволюції (В. Т. Пальчун, Н. 
А. Преображенский, 1978). Для лікування гост-
рого аденоїдиту застосовуються різні засоби, в 
основному місцевої дії.  

Ми використали препарат Фламіфікс (це-
фіксим) в лікуванні гострого аденоїдиту у дітей. 

Фламіфікс (цефіксим) представляє собою 
сучасний пероральний цефалоспориновий анти-
біотик ІІІ-го покоління для терапії бактерійних 
інфекцій. Цей препарат має широкий спектр 
антимікробної дії та високу активність відносно 
грамнегативних мікроорганізмів. Він також ак-
тивний щодо грампозитивних мікроорганізмів. 

Фламіфікс (цефіксим) застосовується при 
багатьох інфекціях, в тому числі інфекціях ЛОР-
органів (риносинусит, отит, гострий і хронічний 
тонзиліти, аденоїдит). Виробляється фірмою 
Ananta Medicare (Великобританія). Випускаєть-
ся в капсулах по 100мг, 200мг №10, застосову-
ється 1 – 2 рази на добу. Дорослим і дітям стар-
ше 12 років з масою тіла понад 50кг признача-

ють по 400мг 1 раз або по 200мг 2 рази на добу, 
дітям від 7 до 12 років – 100мг двічі на добу або 
200мг 1 раз на добу. Курс лікування складає від 
3 до 10 – 14 днів (в залежності від захворюван-
ня). 

Під нашим спостереженням знаходилось 
25 дітей, що страждали на гострий аденоїдит, 
віком від 10 до 15 років. Серед них було 8 дітей 
віком від 10 до 12 років, 17 – віком 13 – 15 ро-
ків. 

Діти скаржились на біль та відчуття па-
ління в носовій частині горла і порожнині носа, 
утруднене носове дихання, слизово-гнійні вида-
лення з носа, хропіння під час сну, закриту гуг-
нявість, загальну слабкість. При передній рино-
скопії визначались явища гострого риніту. При 
задній риноскопії відмічалось збільшення і гіпе-
ремія горлового мигдалика, слизово-гнійні виді-
лення. В мазках з носа і зіва палички Лефлера не 
знайдені. Діти були розподілені на 2 групи – 
основну і контрольну. В основну групу входило 
15 дітей, в контрольну - 10. Групи були співста-
влені за віком і перебігом захворювання. Паціє-
нти основної групи отримували препарат Фла-
міфікс (цефіксим) і загальноприйняте лікування, 
контрольної – лише загальноприйняте лікуван-
ня. Фламіфікс (цефіксим) призначався в дозах 
згідно рекомендаціям фірми-виробника (Ananta 
Medicare - Великобританія): досередини дітям 
10 – 12 років по 1 капсулі (100мг) двічі на добу, 
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дітям 13 – 15 років – по 1 капсулі (200мг) також 
двічі на добу. Лікування проводилось протягом 
7 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми 
(вплив на біль в носовій частині горла, вплив на 
відчуття паління в носовій частині горла і поро-
жнині носа, вплив на утруднене носове дихання, 
вплив на слизово-гнійні виділення з носа, вплив 
на хропіння під час сну, вплив на закриту гугня-
вість, вплив на загальну слабкість), риноскопіч-
на (передня і задня риноскопія) картина (наяв-
ність чи відсутність гострого риніту, величина і 
колір горлового мигдалика, слизово-гнійні виді-
лення в носовій частині горла). 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів аде-
ноїдиту у пацієнтів основної групи. Вказані ска-
рги у переважної більшості дітей основної групи 

зникали або зменшувалась їх інтенсивність на 5 
– 6-й день лікування. У пацієнтів контрольної 
групи ці показники на 5 – 6-й день лікування 
були значно нижчими. 

Нормалізація риноскопічної картини (пе-
редня і задня риноскопія) наставала на 5 – 6-й 
день лікування у переважної більшості дітей 
основної групи і значно рідше у пацієнтів конт-
рольної групи. Всі діти переносили препарат 
Фламіфікс (цефіксим) добре, алергійних реакцій 
та інших небажаних явищ не відмічалось у жод-
ної дитини. 

Таким чином, застосування антибіотика 
Фламіфікс (цефіксим) для лікування гострого 
аденоїдиту у дітей виявилось ефективним. 
Отримані результати дають підставу рекомен-
дувати препарат Фламіфікс (цефіксим) для зага-
льного лікування гострого аденоїдиту у дітей як 
антибактерійний засіб. 
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АНТИБАКТЕРІЙНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ 
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУСИТ 

 
Проблема лікування гострого гнійного 

верхньощелепного синуситу є актуальною в су-
часній оториноларингології. Це зумовлено та-
кими факторами як зниження реактивності ор-
ганізму, зростання кількості антибіотикорезис-
тентних штампів мікроорганізмів, збільшення 
частоти та тяжкості риногенних орбітальних і 
внутрішньочерепних ускладнень. Тому голов-
ним в лікуванні гострого гнійного верхньоще-
лепного синуситу поряд з відновленням дрена-
жу та вентиляції верхньощелепної пазухи є аде-
кватна антибактерійна терапія. Завдання адеква-
тної антибактерійної терапії може бути успішно 
вирішене через наявність широкого вибору ан-
тибактерійних препаратів. Одним з таких пре-
паратів є фторхінолон Гатилин (гатифлоксацин). 
У вітчизняній оториноларингології відсутні ві-
домості щодо використання цього препарату в 
лікуванні гострого гнійного верхньощелепного 
синуситу. Ми застосували препарат Гатилин 
(гатифлоксацин) як антибактерійний засіб в лі-
куванні гострого гнійного верхньощелепного 
синуситу. Гатилин (гатифлоксацин) – це сучас-
ний фторхінолон ІV-го покоління. Механізм дії 
цього препарату забезпечує широкий спектр 

антибактерійної активності. Він діє як на грам-
позитивні і грамнегативні мікроорганізми, так і 
на атипові мікроорганізми і на анаероби. Засто-
совується при багатьох інфекціях в організмі, в 
тому часлі інфекціях ЛОР-органів (гострий отит 
та загострення хронічного отиту, гострий сину-
сит та загострення хронічного синуситу). Гати-
лин (гатифлоксацин) виробляється фірмою 
Ananta Medicare (Великобританія). Випускаєть-
ся в таблетках по 200мг, 400мг №10. застосову-
ється в ЛОР-практиці по 400мг 1 раз на добу або 
по 200мг двічі на добу протягом 5-7 днів. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
42 хворих на гострий гнійний верхньощелепний 
синусит віком від 19 до 45 років. Пацієнти були 
розподілені на 2 групи – основну і контрольну. 
В основну групу входило 28 хворих, в контро-
льну – 14. Групи були співставлені за віком і 
перебігом захворювання. В схему лікування 
хворих основної групи вводили Гатилин (гатиф-
локсацин). Лікування пацієнтів контрольної 
групи проводилось за традиційною схемою. Га-
тилин (гатифлоксацин) призначався в дозах згі-
дно рекомендаціям фірми-виробника (Ananta 
Medicare - Великобританія): досередини по 1 
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таблетці (200мг) двічі на добу протягом 7 днів. 
В комплекс лікування включали судинозвужу-
вальні краплі до носа. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове ди-
хання, вплив на головний біль), риноскопічна 
картина (відсутність виділень в середньому но-
совому ході, колір, вологість, консистенція сли-
зової оболонки порожнини носа), стан верхньо-
щелепної пазухи (об‘єм пазухи, відсутність 
гнійних виділень в пазусі). 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів запа-
лення верхньощелепної пазухи у пацієнтів ос-
новної групи. Так, 25 хворих із 28, що приймали 
Гатилин (гатифлоксацин), вказували на зник-
нення, 3 – на зменшення секреції з носа, 26 – на 
зникнення, 2 – на зменшення головного болю 
(на 5-6-й день лікування); в контрольній групі ці 
показники були значно нижчими. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
5-6-й день лікування у 25 пацієнтів основної 

групи. Слизова оболонка носової порожнини у 
них була рожевою, нормальної вологості, нор-
мальної консистенції, без виділень, прохідність 
носа виявилась нормальною; в контрольній гру-
пі нормалізація риноскопічної картини на 5-6-й 
день лікування відмічена у 7 із 12 пацієнтів. 

Стан верхньощелепної пазухи (збільшен-
ня об‘єму пазухи, відсутність гнійних виділень в 
пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 25 
хворих основної групи; в контрольній групі стан 
верхньощелепної пазухи покращився на 5-6-й 
день лікування у 6 пацієнтів. Препарат Гатилин 
(гатифлоксацин) всіма пацієнтами переносився 
добре, алергійних реакцій та інших небажаних 
явищ не спостерігалось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування фторхінолону 
Гатилин (гатифлоксацин) в лікуванні хворих на 
гострий гнійний верхньощелепний синусит під-
вищує ефективність терапії пацієнтів з цією па-
тологією. Отримані результати дають підставу 
рекомендувати Гатилин (гатифлоксацин) для 
лікування хворих на гострий гнійний верхньо-
щелепний синусит як антибактерійний засіб. 

 
© Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Д.В. Береговий, Д.Д. Береговий, 2011 
 
 
 
 

 
Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, Д.В. БЕРЕГОВИЙ, Д.Д. БЕРЕГОВИЙ  

(ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК, УКРАЇНА) 

АНТИМІКРОБНЕ І ПРОТИЗАПАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ  
ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 

 
Ангіна – це гостре запалення піднебінних 

мигдаликів. Зустрічається доволі часто. Серед 
дорослих захворюваність ангіною складає 4 – 
5%, а серед дітей - більше 6% (В. Т. Пальчун, Н. 
А. Преображенский, 1978). Ангіни бувають пер-
винні і вторинні. Серед первинних ангін найчас-
тіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і 
лакунарна. Одна з первинних ангін – фолікуля-
рна – перебігає тяжче від катаральної і дещо 
легше від лакунарної. Для лікування фолікуляр-
ної ангіни застосовуються різні засоби загальної 
і місцевої дії. Ми застосували препарат Азиклар 
(кларитроміцин) як антибактерійний і протиза-
пальний засіб при лікуванні фолікулярної ангіни 
у дорослих.  

Азиклар (кларитроміцин) представляє со-
бою 14-членний напівсинтетичний макролідний 
антибіотик, що має унікальні фармакодинамічні 
та фармакокінетичні властивості. Механізм дії 
цього препарату пов‘язаний з порушенням син-
тезу білка в клітинах чутливих мікроорганізмів. 

Азиклар (кларитроміцин) має широкий спектр 
антибактерійної активності щодо типових і ати-
пових збудників. Азиклар (кларитроміцин), крім 
антибактерійної, має неантибактерійну актив-
ність (Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина, 2008). Неа-
нтибактерійна властивість препарату Азиклар 
(кларитроміцин) – це імуномодулювальна, про-
тизапальна, мукорегулювальна дія. Азиклар 
(кларитроміцин) має «збалансований» антибак-
терійний ефект, виявляючи активність проти 
патогенів, які мають як поза-, так і внутрішньо-
клітинну локалізацію (С. А. Рачина и соавт., 
2005). Препарат виробляється фірмою Ananta 
Medicare (Великобританія), випускається в таб-
летках 250мг, 500мг №10. В оториноларинголо-
гії Азиклар (кларитроміцин) показаний при гос-
трому фарингіті (тонзиліті), викликаному S. 
рyogenes, гострому синуситі, викликаному S. 
pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, гостро-
му середньому отиті, викликаному S. pneumo-
niae, H. influenzae, M. catarrhalis. Застосовується 
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в наступних дозуваннях: при гострому фарингіті 
(тонзиліті) по 250мг 2 рази на день, протягом 10 
днів; при гострому синуситі по 250мг – 500мг 2 
рази на день протягом 7 – 14 днів; при гострому 
середньому отиті по 500мг 2 рази на день протя-
гом 7 – 10 днів. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
38 хворих на фолікулярну ангіну віком від 22 до 
43 років. Хворі скаржились на головний біль, 
підвищення температури тіла в межах 38,0 – 
39,0 0 С, сильний біль в горлі при ковтанні. Час-
то спостерігалась ірадіація болю у вухо, підви-
щена салівація. 

При фарингоскопії відмічались розлита 
гіперемія і інфільтрація м‘якого піднебіння і 
піднебінних дужок, збільшення і гіперемія миг-
даликів, наявність на їх поверхні жовтавих чи 
жовтаво-білих крапок (нагноєних фолікулів ми-
гдаликів). В мазках з носа і зіва паличок Лефле-
ра не знайдено. 

Хворі були розподілені на 2 групи – осно-
вну і контрольну. В основну групу входило 28 
хворих, в контрольну – 10. Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. Пацієн-
ти основної групи отримували Азиклар (кларит-
роміцин) і загальноприйняте лікування, контро-
льної – тільки загальноприйняте лікування. 
Азиклар (кларитроміцин) призначався в дозах 
згідно рекомендаціям фірми-виробника (Ananta 
Medicare - Великобританія): досередини по 1 
таблетці (250мг) двічі на день протягом 10 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на головний біль, вплив на біль в горлі 
при ковтанні), фарингоскопічна картина (колір, 
консистенція слизової оболонки м‘якого підне-

біння і піднебінних дужок, величина і колір ми-
гдаликів, відсутність на їх поверхні нагноєних 
фолікулів), показники температури тіла. 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів за-
хворювання у пацієнтів основної групи. Так, всі 
хворі з цієї групи вказували на зникнення голо-
вного болю, 26 із 28 - на зникнення, 2 – на зме-
ншення болю в горлі при ковтанні (на 5-6-й день 
лікування). У пацієнтів контрольної групи ці 
показники були значно нижчими.  

Нормалізація фарингоскопічної картини 
настала на 5-6-й день лікування у 25 хворих ос-
новної групи. Слизова оболонка м‘якого підне-
біння і піднебінних дужок у них мала рожевий 
колір, нормальну консистенцію, мигдалики ма-
ли звичайну величину і колір, нагноєні фолікули 
були відсутні. В контрольній групі нормалізація 
фарингоскопічної картини відмічалась на 5-6-й 
день лікування у 7 із 10 хворих. 

Температура тіла нормалізувалась на 5-6-
й день лікування у всіх хворих основної групи. 
В контрольній групі нормалізація температури 
тіла на 5-6-й день лікування настала тільки у 7 
пацієнтів. Стерпність препарату Азиклар (кла-
ритроміцин) у всіх пацієнтів була доброю, побі-
чних ефектів та інших небажаних явищ не спо-
стерігалось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування препарату 
Азиклар (кларитроміцин) в лікуванні 
фолікулярної ангіни у дорослих виявилось 
ефективним. На підставі отриманих результатів 
можна рекомендувати препарат Азиклар 
(кларитроміцин) для загального лікування 
фолікулярної ангіни у дорослих як 
антимікробний і протизапальний засіб. 
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СТОРОННІ ТІЛА ПОРОЖНИНИ НОСА У ДІТЕЙ 
 

В порожнину носа у дітей можуть потра-
пляти самі різноманітні сторонні предмети (де-
талі іграшок, ґудзики, камінці, зерна бобів, кіс-
точки з вишні, пластмасові і металеві кульки, 
шматки паперу та ін..) Діти самі собі або один 
одному заштовхують в носову порожнину поді-
бні предмети. Сторонні тіла носової порожнини 
у дітей бувають органічні і неорганічні. 

Наводимо дані про сторонні тіла носової 
порожнини у дітей, що спостерігались нами за 
період з 2006 по 2010 рр. Під нашим спостере-
женням за вказані роки знаходилось 68 дітей 
віком від 3 до 12 років з сторонніми тілами но-
сової порожнини. Серед сторонніх тіл у спосте-
режуваних нами дітей були: зерна бобових (го-
роху, квасолі) (у 4 дітей), гарбузові зернята (у 
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4), соняшникові зернята (у 3), шолуха з гарбузо-
вих зернят (у 3), шолуха з соняшникових зернят 
(у 2), кісточки з вишні (у 8), дрібні металічні 
кульки (у 3), дрібні пластмасові кульки (у 4), 
частини металічних запонок (у 2), маленькі ко-
ліщатка від іграшок (у 2), ґудзики (у 4), камінці 
(у 3), обломки олівця (у 2), шматки газетного 
паперу (у 7), шматки паперу із зошита (у 5), 
шматки обгортувального паперу від цукерок (у 
12 дітей). Всі перелічені сторонні тіла потрап-
ляли в носову порожнину за обставин, коли діти 
самі собі заштовхували їх туди, або через ша-
лість дітей, коли вони один одному заштовхува-
ли їх у порожнину носа. Діагностували сторонні 
тіла порожнини носа виявленням скарг, збиран-
ням анамнезу і за допомогою передньої рино-
скопії. 

На амбулаторному прийомі інколи діти 
повідомляли лікаря про наявність в порожнині 
носа того чи іншого стороннього тіла, але в пе-
реважній більшості випадків цього не відбува-
лось. Клінічно сторонні тіла порожнини носа 
проявлялись утрудненням носового дихання 
(коли стороннє тіло перебувало в порожнині 
недовго) або утрудненням носового дихання і 
гнійними виділеннями з тієї чи іншої половини 
порожнини носа (при тривалому знаходженні 
стороннього тіла в носовій порожнині). Ми від-
мітили патогномонічний симптом однобічного 
стороннього тіла (гнійні виділення з тієї поло-
вини носа, в якій перебуває стороннє тіло). Осо-
бливо це відмічається при наявності шматка 
паперу або зерна гороху, квасолі в носовій по-

рожнині. За наявності такого симптому майже в 
100% випадків можна думати про перебування 
стороннього тіла в носовій порожнині.  

Медична допомога при наявності сторон-
нього тіла в порожнині носа у дітей заключалась 
у його видаленні. Ми вважаємо, що цю маніпу-
ляцію повинен проводити лише лікар оторино-
ларинголог. При цьому застосовувались 2 ін-
струменти – пінцет або гачок Трельча. Пінцетом 
видаляли шматки паперу, гарбузові і соняшни-
кові зерна або їх шолуху. Всі інші сторонні тіла 
видаляли гачком Трельча. Слід застерегти прак-
тикуючих лікарів, особливо початківців, від не-
безпеки спроби видалення круглих сторонніх 
тіл з носової порожнини пінцетом. Пінцет не 
захопить такого стороннього тіла, а буде про-
штовхувати його в носову частину горла. Звідти 
воно може потрапити в ротову частину горла, 
гортань, трахею і накінець в бронх (частіше 
правий), спричинивши задуху. Такі сторонні 
тіла слід видаляти гачком Трельча. 

Таким чином, у спостережуваних нами ді-
тей в носовій порожнині були самі різноманітні 
сторонні тіла. Діагностувати їх не тяжко. Кліні-
чно сторонні тіла проявлялись утрудненням но-
сового дихання або утрудненням носового ди-
хання і гнійними виділеннями з однієї половини 
носа. Видаляли сторонні тіла за допомогою пін-
цета або гачка Трельча. Застосування цих ін-
струментів зумовлювалось характером сторон-
нього тіла. Видаляти стороннє тіло з порожнини 
носа у дітей (а також у дорослих) повинен тіль-
ки лікар оториноларинголог. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ  
ПРИ ОСТРОМ РИНОСИНУСИТЕ 

 
Термин «острый риносинусит» (РС) тра-

диционно используется для обозначения бакте-
риального поражения околоносовых пазух. В то 
же время исследования показали, что у 80-90 % 
больных ОРВИ развивается риносинусит, кото-
рый следует расценивать, как вирусный, и толь-
ко 1-2% из них осложняются острым бактери-
альным синуситом.  

Симптомы риносинусита являются ре-
зультатом воспалительной реакции. Единожды 
начавшийся воспалительный каскад ведет к оте-

ку слизистой оболочки, увеличению выделения 
слизи и потере реснитчатых клеток. В после-
дующем развиваются сужение носовых ходов, 
закупорка устьев околоносовых пазух, наруше-
ние клиренса и застой, накопление и окисление 
содержимого околоносовых пазух – т.е. образо-
вание среды, благоприятной для роста бактерий. 
Все эти изменения проявляются в основных 
симптомах острого риносинусита: лицевой бо-
ли/давлении, заложенности, выделениях из носа 
и ухудшении обоняния. Эмпирически приме-
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няемая антибиотикотерапия нацелена на пред-
полагаемые этиологические факторы, а не на 
воздействие на воспаление как первичный па-
тофизиологический механизм, непосредственно 
вызывающий симптомы острого РС. Европей-
ский документ ЕР3ОS, а также другие руково-
дства , определяют РС как воспалительное забо-
левание носа и околоносовых пазух. 

При исследовании образцов, взятых у па-
циентов с острым РС, выявлены высокая ин-
фильтрация воспалительными клетками – ней-
трофилами и эозинофилами, высокое содержа-
ние маркеров воспаления – миелопероксидазы, 
лактоферрина, эозинофильного катионного бел-
ка и др.  

Независимо от этиологии РС, основным 
патофизиологическим механизмом, ответствен-
ным за характерные симптомы РС (заложен-
ность носа, передняя и задняя ринорея, сниже-
ние\потеря обоняния) является воспаление си-
ноназальных ходов, которое и должно быть 
главной терапевтической мишенью у данных 
пациентов.  

Цель проведенного наблюдения: оценить 
терапевтический эффект и переносимость пре-
парата Назонекс в комплексной терапии боль-
ных с острым бактериальным РС. Проведена 
оценка данных, полученных при наблюдении за 
46 пациентами в возрасте от 18 до 63 лет, полу-
чавших лечение по поводу среднего и тяжелого 
течения острого РС. Больные основной группы 

(№24) получали препарат Назонекс по 100 мкг 
(2 дозы) в каждую ноздрю 2 раза в сутки (общая 
суточная доза 400 мкг) в комплексе с антибак-
териальной терапией (амоксициллин или цефа-
лоспорин), без пункций пазухи; больные кон-
трольной группы (№22) получали антибактери-
альую терапию без Назонекса, им также прово-
дились пункции. Дополнительно пациентам 
обеих групп были назначены назальный душ, 
секретолитики и антигистаминные препараты. 
Проводилась оценка по шкале субъективных 
ощущений и данным объективного осмотра до 
начала терапии и после завершения лечения. 
Результаты: все пациенты основной группы от-
метили снижение симптомов заболевания на 1-2 
дня раньше, чем пациенты контрольной группы, 
симптомы ОРС были достоверно менее выраже-
ны в основной группе по сравнению с кон-
трольной при оценке на 3-й и 5-й дни наблюде-
ния.  

Применение препарата Назонекс в ком-
плексной терапии острого бактериального рино-
синусита обеспечило хороший клинический эф-
фект без пункции верхнечелюстных пазух, что 
делает такой подход привлекательным в глазах 
пациентов и снижает риск возможных осложне-
ний. Мы рекомендуем препарат Назонекс в ка-
честве дополнительного средства в комбиниро-
ванной терапии острых бактериальных риноси-
нуситов для повышения эффективности и опти-
мизации лечения. 

 
© С.М. Пухлик, 2011 
 
 
 

 
 

А.И. РОЗКЛАДКА, А.С. ЖУРАВЛЕВ, Е.В. ДЕМИНА (КИЕВ, ХАРЬКОВ; УКРАИНА) 

СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ЗВУКОВЫХ НАГРУЗКАХ 
 

Отрицательным фактором научно-
технического прогресса является постоянная 
звуковая нагрузка на орган слуха. Причем, она 
оказывает свое действие практически 24 часа в 
сутки. Наибольшее негативное влияние на внут-
реннее ухо получают люди на шумном произ-
водстве и на различного рода дискотеках, а так-
же при прослушивании плееров. Выраженность 
негативного влияния звуковых нагрузок будет 
зависеть от их стажа. 

Нами изучено 1026 анкет, которые запол-
няли студенты Харьковского национального 
медицинского университета. В них отражено 
использование плееров студентами в повсе-
дневной жизни. Установлено, что слушают 

плееры 625 человек, не используют их – 401 
человек. При обследовании пользователей плее-
ров изучалась тональная пороговая аудиометрия 
(ТПА) в расширенном диапазоне частот. Уста-
новлено, что у большинства меломанов (52%) 
имеет место повышение порогов восприятия 
звуков на частоте 12 кГц, а у 34% обследован-
ных имеет место повышение порогов на частоте 
6 кГц. Выраженность этих изменений колеба-
лась в пределах: на 12 кГц – 25-30 дБ; на 6 кГц – 
20-25 дБ. Она зависела от стажа использования 
плеера. Причем, эта зависимость была прямо 
пропорциональна: чем дольше использование 
плеера в повседневной жизни, тем более выра-
женные изменения на ТПА. 
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Кроме того, следует отметить, что у 
большинства обследованных выявленные изме-
нения на ТПА никак не проявлялись субъектив-
но. Поэтому, полученные изменения слуховой 

функции у пользователей плееров следует счи-
тать прогностически неблагоприятными. Это 
диктует необходимость расширения профилак-
тической работы среди молодежи. 
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ПОРУШЕННЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ ЯТРОГЕННОГО ГЕНЕЗУ 
 

Лікарські помилки зустрічаються в роботі 
лікарів всіх спеціальностей, і отоларингологи, в 
цьому відношенні, не являються вийнятком. 
Нерідко вестибулярна дисфункція (ВД) є нас-
лідком ятрогенної травми (помилкою лікаря), 
що проявляється запамороченням, вегетативни-
ми та стато-кінетичними розладами, зниженням 
слуху. Ятрогенні фактори впливають також на 
психологічні особливості хворого, посилюючи 
вираженість вестибулярних порушень. 

 Мета роботи полягала в підвищенні ефекти-
вності клініко-діагностичного обстеження хворих з пору-
шенням вестибулярної функції ятрогенного генезу.  

 Обстеження вестибулярного аналізатора 
проводили за методикою, розробленою в лабо-
раторії клінічної аудіології та вестибулології.  

Нами було обстежено 15 хворих з них 6 
чоловіків та 9 жінок з вестибулярною дисфунк-
цією ятрогенного генезу. Вік цих хворих скла-
дав від 20 до 62 років. В залежності від причи-
ни, яка викликала запаморочення, всі хворі були 
розподілені на 2 групи. В першу групу увійшло 
9 осіб, у яких запаморочення виникло після 
проведенної мануальної терапії через 1-2 дні до 
1 місяця. В другій групі було 6 пацієнтів. Запа-
морочення почало турбувати цих хворих після 
маніпуляціі на вусі. 

 При обстеженні стато-кінетичної стійко-
сті у хворих I групи після мануальної терапії та 
масажу індекс кефалографії ІІІ ст. тяжкості (7,9 
ум. од) виявлявся у одного пацієнта, у решти – 
ІІ ст. (4,8±1,2) ум. од.) «Танцююча» хода визна-
чалась у всіх хворих, а порушення флангової 
ходи було у 4 осіб. При обертальній пробі дисо-
ціація експериментальних реакцій виявлена у 4 
пацієнтів, у 2 - асиметрія і в одного – арефлексія 
лабіринтів. Оптокінетична стимуляція не визна-
чила порушень у трьох хворих, в інших випад-
ках була дизритмія експериментального ністаг-
ма на фоні гіперрефлексії сенсорної і у одного 
пацієнта – вегетативної реакції. 

У 6 пацієнтів другої групи запаморочення 
відмічалось після маніпуляцій на вусі. Результа-

ти дослідження рівноваги у II групі показали, 
що у 2-х пацієнтів була порушена статична рів-
новага ІІІ ст., в інших - ІІ ст. При цьому у 7 хво-
рих відхилення в позі Ромберга було в бік здо-
рового лабіринту, що свідчить про порушення 
периферичного відділу вестибулярного аналіза-
тора. Ці дані узгоджуються з результатами 
«крокуючого» тесту у 5-ти осіб і параметрами 
флангової ходи – у 7 пацієнтів. Спонтанний ніс-
тагм також був направлений у бік більш збу-
дженого лабіринту. 

При обертальній пробі спостерігалась 
асиметрія, яка проявлялась гіперрефлексією 
ураженого лабіринту у 6 хворих, у одного – 
арефлексія і ще в одному випадку була дисоціа-
ція з вестибуло-вегетативними реакціями ІІ- ІІІ 
ст. При реєстрації ОКН виявлено гіпорефлексію 
у 5 осіб, а у трьох – норморефлексія.  

При психологічному обстежені виявлено, 
що у хворих з вестибулярною дисфункцією ят-
рогенного генезу в основному мало місце зворо-
тна реакція – недооцінка хвороби, відмова хво-
рих від певних діагностичних заходів і від ліку-
вання в стаціонарі. Такі пацієнти мали дезадап-
таційні психічні стани, поведінкові і межові 
психічні розлади, високу тривогу, яка поясню-
валася страхом та агресивністю. На нашу думку, 
коли сприйняття хворим власного захворюван-
ня, не відповідає дійсності, існує реальна загро-
за адекватного повноцінного лікування та на-
дання своєчасної медичної допомоги цим хво-
рим. А це передбачає ризик ускладнення вести-
булярної дисфункції з можливою хронізацією 
захворювання та зростанням інвалідності в кра-
їні. 

З проведеного дослідження можна зроби-
ти наступні висновки. 

Дуже обережно треба підходити до ліку-
вання хворих з діагнозом хронічний гнійний 
середній отит, особливо, ускладнений холестеа-
томою. За нашими даними після проведення 
маніпуляцій на вусі (закапування спиртовим 
розчином левоміцетину, промивання розчином 
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діоксидина, стрептоміцина, дімексида, гаразона) 
у хворих може виникнути запаморочення з ну-
дотою та блювотою. 

У хворих з ятрогенними захворюваннями 
вестибулярні розлади були пов’язані з асиметрі-
єю збудливості лабіринтів при маніпуляціях 

(операціях) на вусі, що свідчило про переважно 
периферичні порушення.  

 Встановлено, що психічні стани істотно 
впливають на перебіг ВД та ефективність ліку-
вально-діагностичного процесів. 

 
© А.І. Розкладка, В.І. Луценко, І.А. Бєлякова, Т.П. Лоза, Л.М. Вакуленко, Т.О. Шевченко, 2011 
 
 
 

 
 

М.А. РЯБОВА, Н.А. ШУМИЛОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)  

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПОТОМИИ НОСА У БОЛЬНЫХ  
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 
Выполнение полипотомии носа у больных 

с сопутствующей бронхиальной астмой требует 
максимально щадящего подхода с использова-
нием методик, позволяющих уменьшить риск 
нарастания бронхообструкции интраоперацион-
но и в послеоперационном периоде. 

Целью работы явилось уменьшение трав-
матичности и повышение безопасности лечения 
полипозно-гнойного риносинусита у больных с 
сопутствующей бронхиальной астмой средней и 
тяжелой степени тяжести. 

Применение лазерного излучения и ра-
диочастотной петли позволяют оперировать 
бескровно, избежать тампонады полости носа, 
обеспечить минимальное повреждение окру-
жающих тканей. С целью выбора оптимальных 
режимов воздействия лазерным излучением и 
радиочастотной петлей, обеспечивающих адек-
ватный гемостаз и минимальное повреждение 
подлежащих тканей, в том числе, рецепторных 
полей слизистой оболочки полости носа, прове-
дено экспериментальное исследование. 

Изучение биологических эффектов лазе-
ров с длиной волны 810 нм и 970 нм осуществ-
лялось в контактном режиме при мощности 3, 5, 
7 и 9 Вт, радиочастотного скальпеля (3,8 МГц) – 
в режимах «Резка», «Коагуляция», «Резка-
коагуляция» при мощности 3 и 6 усл. ед. на уда-
ленных полипах полости носа, печени крупного 
рогатого скота, мышечной ткани курицы, уда-
ленном хряще перегородки носа. Выполнялся 
линейный разрез с последующим измерением 
ширины зоны абляции и боковой зоны коагуля-
ции в условиях микроскопии с помощью оку-
ляр-микрометра, а также производилось точеч-
ное воздействие на ткань в течение 5 секунд с 
целью оценки степени вапоризации путем взве-
шивания образцов до и после выполнения воз-
действия. Стандартизация скорости воздействия 

осуществлялась посредством подвижной равно-
мерно двигающейся ленты самописца. 

Выявлено, что лазерное излучение с дли-
ной волны 970 нм, в сравнении с лазерным из-
лучением длиной волны 810 нм, приводит к 
формированию более выраженной боковой зоны 
коагуляции (на 45% больше), что имеет пре-
имущества при воздействии на биологические 
ткани с обильным кровоснабжением. Воздейст-
вие радиочастотного скальпеля сопоставимо с 
действием лазерного излучения по режущему 
эффекту, слегка уступает по коагулирующему 
эффекту (на 27% меньше), однако приводит к 
глубокому рассечению подлежащих тканей, что 
создает риск нанесения непрогнозируемого воз-
действия. 

В группу исследования вошли 39 больных 
с часто рецидивирующим полипозно-гнойным 
риносинуситом и бронхиальной астмой тяжелой 
и средней степени тяжести (средний возраст 
56,7), неоднократно перенесших полипотомии 
носа (до 20 полипотомий). 49% больных предъ-
являли жалобы на ухудшение течения бронхи-
альной астмы. 

Консервативное лечение включало пунк-
ции верхнечелюстных пазух, системную тера-
пию глюкокортикостероидами, антибиотикоте-
рапию препаратами из группы макролидов. 29 
больным в связи с недостаточной эффективно-
стью консервативной терапии произведено хи-
рургическое лечение после подготовки к опера-
ции, включающей системную терапию глюко-
кортикостероидами и премедикацию (атропин, 
промедол, релиум). 

Операция проводилась в условиях мест-
ной аппликационной анестезии 10% раствором 
лидокаина. На первом этапе ножки полипов от-
секались радиочастотной петлей в режиме «Рез-
ка-коагуляция» при мощности 6 усл.ед., что по-
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зволяло быстро и бескровно удалить основной 
объем полипозных масс. Полипозная ткань, ко-
торую не удалось удалить петлей, подвергалась 
воздействию лазером с длиной волны 810 нм 
при мощности 7,0 Вт путем отсечения ножки 
полипа и/или вапоризации полипозной ткани. 
Во всех случаях к концу операции был адекват-
ный гемостаз. После операции пункционное 
лечение продолжено 25 больным. Всем больным 
через сутки после операции назначались интра-
назальные глюкокортикостероиды на срок не 
менее месяца. 

При сроке наблюдения в среднем в тече-
ние 19 месяцев рецидив отмечен у 7 больных 
(24%). Всем больным потребовалось пункцион-

ное лечение и коррекция терапии интраназаль-
ными глюкокортикостероидами, одному боль-
ному выполнена повторная полипотомия по 
предложенной методике. 

Сочетание выше перечисленных методик 
позволило сократить время операции до 18 ми-
нут (лазерная полипотомия носа обычно зани-
мает 42 минуты), выполнить операцию бескров-
но, исключить этап тампонирования полости 
носа, исключить риск нарастания бронхиально-
го сопротивления во время операции и раннем 
послеоперационном периоде, в ранние сроки 
после операции провести дренирование верхне-
челюстных пазух. 

 
© М.А. Рябова, Н.А. Шумилова, 2011 
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О.Л. КОСТЮЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ПЕРЕДРАКОВІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ 

 
Відомо, що система інтерферону є найва-

жливішим чинником захисту організму, яка, 
крім широкого спектру противірусної активнос-
ті, реалізує також антипроліферативний, імуно-
модулюючий , протизапальний та антибактеріа-
льний ефекти, як безпосередньо впливаючи на 
різні механізми реплікації вірусів та пригнічую-
чи ріст пухлин, так і опосередковано, модулюю-
чи функціональну активність клітин системи 
імунітету, насамперед, різних популяцій цито-
токсичних клітин, фагоцитів, антитілопродуцен-
тів та інш. Дія інтерферонів є плейотропною , а 
їх продукція регулюється іншими імунорегуля-
торними цитокінами, зокрема таким поліфунк-
ціональним цитокіном, яким є фактор некрозу 
пухлин (ФНП- α). 

Широкий спектр біологічної активності 
системи інтерферону обумовлює його ключову 
роль в забезпеченні протипухлинних та протиі-
нфекційних механізмів захисту організму, збе-
реженні його гомеостазу . Порушення же про-
дукції інтерферону значною. мірою впливає. на 
характер перебігу вірусних інфекцій, проліфера-
тивних та інш. захворювань, в патогенезі яких 
система інтерферону відіграє провідну роль і до 
яких , безумовно, можна віднести і такі хронічні 
запальні захворювання верхніх дихальних шля-
хів (ВДШ), як респіраторний папіломатоз, хро-
нічній гіперпластичниій ларингіт та інш., які за 

перебігом, частотою рецидивів та схильністю до 
малігнізації можна віднести до передракових. 

Дослідження були проведені у 20 хворих 
із ПЗ ВДШ. Отримані дані співтавляли з анало-
гічними показниками практично здорових осіб 
контрольної групи . Результати досліджень по-
казали, що у хворих на ПЗ ВДШ визначаються 
підвищення вмісту циркулюючого ендогенного 
інтерферону в сироватці крові , зниження про-
дукції клітинами крові як α - , так і γ - інтерфе-
рону на тлі підвищення продукції ФНП – α та 
збільшення його вмісту в сироватці крові. Най-
більш вираженими ці порушення були у хворих 
на папіломатоз . 

 Значна частота виявлення у обстежених 
пацієнтів зазначених змін інтерферонового ста-
тусу разом із суттєвими порушеннями низки 
клітинних та гуморальних реакцій імунітету, 
стали підставою для використання в складі ком-
плексного лікування таких хворих імуномоду-
люючих засобів, зокрема лаферобіону, індукто-
рів ендогенного інтерферону, вітамінних ком-
плексів Три Ві плюс , аевіт.  

Результати повторного обстеження хво-
рих через 1 – 3 місяці після лікування засвідчи-
ли нормалізацію у них γ -інтерфероногенезу. 
Збільшені рівень спонтанної продукції ІНФ клі-
тинами крові , рівні сироваткового інтерферону 
та ФНП – α зменшувалися, проте залишались 
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ще підвищеними, що свідчать про тривалий 
дисбаланс системи інтерфероногенезу у пацієн-
тів з ПЗ ВДШ та вказують на доцільність прове-

дення подальшого клініко-імунологічного моні-
торингу таких хворих.  

 
© М.Б. Самбур, Д.І. Заболотний, Т.Д. Савченко, Л.Д. Кривохатська, Ю.В. Кікоть, О.Л. Костюченко, 2011 
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ЛЕЧЕНИЕ СФЕНОИДИТОВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В течение последнего десятилетия на-
блюдается увеличение числа острых сфеноиди-
тов у детей. Так, сравнивая два десятилетия 
(1991-2000 и 2001-2011 гг.) по данным област-
ной ЛОР-клиники г.Донецка можно говорить о 
семикратном росте заболеваемости (3 случая за 
первый период и 21 за последующий). В основе 
такого роста лежит распространение современ-
ных методов диагностики: магнитно-
резонансной и компьютерной томографии (за 
этот же период произошло трехкратное увели-
чение количества томографов в области).  

За последние десять лет с подозрением на 
на наличие острого воспалительного процесса в 
основной пазухе в ЛОР-клинику ОДКБ обрати-
лось 232 пациента в возрасте от 8 до 16 лет. Из 
них 197 направлены врачами-невропатологами. 
Поводом для консультации служило наличие 
различной неврологической симптоматики и 
изменения в околоносовых пазухах, выявленные 
преимущественно при МРТ исследовании. В 194 
случаях наблюдалось сочетанные изменения в 
нескольких группах синусов, у 38 больных на-
блюдалось изолированное поражение основной 
пазухи. При сборе анамнеза, классическом ос-
мотре и эндоскопии полости носа у 52 пациен-
тов не выявлено никаких проявлений, объяс-
няющих изменения, выявленные при обследо-
вании. У 76 пациентов выявлено катаральное 
воспаление слизистой оболочки носа, связанное 
с переносимой вирусной инфекцией, у 21 – про-
явления аллергического ринита, у оставшихся 
83 - клиническая картина синусита. 

С изолированными формами сфеноидитов 
на лечении в ЛОР-клинике находилось 27 паци-
ентов. Из них 3 пациентов поступили в реани-
мационное отделение с симптомами риногенно-
го менингита и были прооперированы в ургент-

ном порядке (проводилась эндоназальная эндо-
скопическая сфеноидотомия). У 2 пациентов 
наступило выздоровление в сроки от 1,5 до 2 
недель. Один ребенок умер от генерализованно-
го менингоэнцефалита, протекавшего на фоне 
сахарного диабета. 24 пациентам находившимся 
на лечении в ЛОР-отделении изначально назна-
чалась консервативная терапия включающая: 
антибиотикотерапию, муколитики и препараты 
ускоряющие отток (синуслифт, синуфорте), 
ишемизация слизистой оболочки, промывание 
ОНП по Проетцу. У 17 пациентов удалось до-
биться клинического и рентгенологического 
выздоровления после проведенного консерва-
тивного лечения. 7 больным выполнена эндо-
скопическая эндоназальная сфеноидотомия. В 2 
случаях выявлено мукоцеле основной пазухи, у 
5 пациентов гнойный воспалительный процесс. 

Таким образом, при обращении пациента 
с подозрением на острый или хронический про-
цесс в основной пазухе можно рекомедовать 
следующий лечебно диагностический алгоритм. 
Первоначально пациенту с изменениями в ос-
новной пазухе, выявленными при МРТ исследо-
вании, проводится эндоскопия полости носа. 
При отсутствии видимых проявлений и харак-
терных жалоб (головные боли, стекание слизи 
(гноя) по задней стенке глотки, диэнцефальный 
синдром) пациент в специфическом лечении не 
нуждается. При наличии вышеописанных жалоб 
необходимо проведение контрольного, но уже 
рентгенологического исследования (аксиальной 
или спиральной томографии). При подтвержде-
нии патологии в основной пазухе – курс выше-
описанной консервативной терапии (при отсут-
ствии показаний к ургентной сфеноидотомии). 
И только в случае неэффективности последней 
проводится оперативное вмешательство. 

 
© К.Г. Селезнев, П.В. Андреев, С.Н. Сердюк, А.В. Харьковский, 2011 
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, П.В. АНДРЕЕВ, А.В. ХАРЬКОВСКИЙ, С.Н. СЕРДЮК (ДОНЕЦК, УКРАИНА)  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ АЦЕТОНЕМИЧЕСКОГО 
КРИЗА У ДЕТЕЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 
В условиях бурного социально-

экономического развития общества появилась 
проблема адаптации к новым мощным негатив-
ным факторам окружающей среды. Значитель-
ную роль в этом играет и изменившийся в тече-
ние последних 10-15 лет характер питания. Поя-
вились продукты, которые лишь напоминают 
натуральные и содержат эмульгаторы, консер-
ванты, условно безопасные красители, различ-
ные сублимированные продукты и генетически 
модифицированные организмы. Генетически 
обусловленная норма реакции имеет эволюци-
онно-исторический приспособительный харак-
тер, она может «не успевать» за новыми темпа-
ми изменения окружающей среды. Именно эти 
факторы обусловливают развитие болезней ци-
вилизации – болезней адаптации, значительная 
часть которых принадлежит к психосоматозам. 
Наряду с астенией, вегетативно-сосудистыми 
дисфункциями, соматоформными заболевания-
ми, психастениями и неврозами к дизадаптозам 
можно отнести и метаболические нарушения, в 
частности те, которые в детском возрасте проте-
кают как ацетонемический синдром (АС). 

 АС – это симптомокомплекс, обуслов-
ленный повышенным уровнем в крови кетоно-
вых тел: ацетона, ацетоуксусной и β-
оксимасляной кислот – продуктов, образую-
щихся при распаде кетогенных аминокислот.  

Кетоновые тела относятся к токсическим 
веществам, которые влекут за собой цепочку не-
благоприятных последствий для организма: мета-
болический ацидоз, вазоконстрикцию, гиповоле-
мию, гипокапнию, гипогликемию. Избыток кето-
нов раздражает слизистую оболочку пищевари-
тельной системы, модулируя спастическую абдо-
минальную боль и рвоту, оказывая токсическое 
действие на центральную нервную систему, вызы-
вая нарушение сознания и даже кому. АС страда-
ют 2,3 % австрийцев, 1,9 % жителей Шотландии. 
В Индии АС является причиной 0,51 % всех гос-
питализаций в детское отделение. По данным оте-
чественной литературы, первичный АС встречает-
ся у 4–6 % детей в возрасте от 1 до 13 лет. Пуско-
вым фактором развития кетоза является стресс с 
относительным преимуществом контринсулярных 
гормонов и алиментарные нарушения в виде голо-
дания или чрезмерного потребления жирной и 
белковой пищи (кетогенных аминокислот) при 
недостатке углеводов. 

Развитие ацетонемического состояния в 
послеоперационном периоде у детей следует 
отнести к осложнениям лечения поскольку оно 
приводит к утяжелению состояния ребенка, 
ухудшению заживления и удлинению послеопе-
рационного периода. Помимо этого, дополни-
тельные страдания ребенка производят негатив-
ное психоэмоциональное воздействие на роди-
телей.  

Целью работы было изучение развития 
ацетонемических кризов в послеоперационном 
периоде у детей, перенесших оперативное вме-
шательство на лимфоглоточном кольце, выяв-
ление предрасполагающих и провоцирующих 
факторов формирование концепции профилак-
тики. 

Объем исследования: 564 ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет, перенесших операцию на 
лимфоглоточном кольце. Из них 283 аденото-
мии, 254 аденотонзиллотомии, 27 тонзиллэко-
мий.  

Результаты исследования. Частота воз-
никновения ацетонемического синдрома в по-
слеоперационном периоде составила 8,3% (47 
случаев) из них тяжелые кризы наблюдались у 9 
пациентов (1,5%). 

При ретроспективном анализе установле-
но, что предрасполагающими факторами явля-
ются морфофенотипические признаки нервно-
артритической аномалии конституции, наличие 
функциональных расстройств пищеварения ли-
бо сопутсвующая патология ЖКТ, перенесен-
ные накануне инфекционные заболевания. К 
провоцирующим факторам – длительный пери-
од предоперационного голодания, повышенная 
температура и влажность окружающей среды, 
недостаточное анестезиологическое пособие.  

На основании проведенного исследования 
составлена анкета - опросник на основании ко-
торой рассчитывается риск развития ацетонеми-
ческого состояния у ребенка в послеоперацион-
ном периоде. При наличии среднего и высокого 
риска в раннем предоперационном периоде про-
водится профилактическое лечение с использо-
ванием инфузионной, антикетогенной терапии 
(ксилат, сорбитол), противорвотных препаратов, 
послеоперационной диеты. Использование по-
добной тактики позволило снизить частоту воз-
никновения ацетонемического состояния до ми-
нимума. 

 
© К.Г. Селезнев, П.В. Андреев, А.В. Харьковский, С.Н. Сердюк, 2011 
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РАСПРАСТРАННЕНОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Распространенность аллергических забо-
леваний имеет более высокие значения в регио-
нах с экологически неблагоприятной обстанов-
кой, обусловленной антропогенными воздейст-
виями на окружающую среду. В Донецкой об-
ласти, по официальной статистике, этому забо-
леванию подвержены 23% населения. Аллерги-
ческий ринит является большой проблемой для 
пациентов. Это связано с докучливыми симпто-
мами, которые могут принести ущерб повсе-
дневной жизни.  

Нами были опрошены 863 случайно вы-
бранных взрослых в период с 2007 по 2011 гг. 
Мы уточняли есть ли такие жалобы: ринорея, 
заложенность носа, приступы чихания, зуд в 
носу, слезотечение, чувство песка в глазах. У 
337 исследованных были выявлены типичные 
симптомы.. У 49.4 % пациента жаловались на 
отделяемое из носа, 48.6 % на заложенность но-
са, зуд в носу отметили 44,5%, приступы чиха-
ния 70,6%, слезотечение.47% 

318 пациентов с выявленными назальны-
ми симптомами были обследованы ЛОР врачом 
и аллергологом. Диагностика аллергического 
заболевания основывалась на сборе анамнеза 
жизни и анамнеза болезни. Проводилась перед-
няя риноскопия, эндоскопическое исследование, 
рентгенография околоносовых пазух. Выполне-
ние общеклинического и аллергологического 
исследований. Кожные тесты проводили prick – 
методом, используя только стандартизирован-
ные лечебно-диагностические аллергены (пыль-
цевые, аллергены домашней пыли, клещей до-

машней пыли). Использовалось количественное 
определение общего IgE в сыворотке крови.  

У 264 (83 %) пациентов был поставлен 
диагноз аллергический ринит. Наиболее распро-
страненными другими диагнозами являлись: 
вазомоторный ринит, ринит, вызванный анато-
мическими аномалиями, синуит. У 63.4 % боль-
ных с подтвержденным аллергическим ринитом 
была ринорея, 60.5 % отмечали заложенность 
носа, зуд в носу у 55,4%, приступы чихания 
73,7%, слезотечение.54% 

  Наиболее часто обнаружена сенсибили-
зация к аллергенам пыльцы амброзии (53%), к 
аллергенам клещей домашней пыли 48%, 31% к 
пыльце деревьев, 29% злаковых и сорных трав.  

Среди пациентов с выявленным аллерги-
ческим ринитом 19 % никогда не посещали ЛОР 
врача. Из них 15 больных не принимали необ-
ходимого медикаментозного лечения. 

Проблема аллергических болезней явля-
ется важнейшей медико-социальной проблемой 
современности, значение которой, безусловно, 
будет возрастать в последующие годы. Решение 
собственно практических медицинских вопро-
сов этой проблемы в значительной степени за-
висит от уровня профессиональной подготовки 
по аллергологии не только врачей-аллергологов, 
но и отоларингологов, врачей общей практики, 
основная задача которых состоит в своевремен-
ном первичном отборе пациентов с предпола-
гаемым диагнозом аллергических болезней и 
направлении больных в специализированные 
лечебно-профилактические подразделения. 

 
© К.Г. Селезнев, С.А. Долженко, О.В. Малеев, С.Н. Сердюк, 2011 
 
 
 
 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, З.Т. КЛИМОВ, А.В. УТКИНА (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО  
И ПОЛИПОЗНО-ГНОЙНОГО СИНУСИТА 

 
В диагностике синусита ведущее место 

занимает эндоскопическое исследование носа, 
при этом не всегда удается определить распро-
страненность патологического процесса в око-
лоносовых пазухах (ОНП) (C.В.Кузнецов и со-
авт., 1990). Компьютерная томография (КТ) и 
магнитно-резонанская томография (МРТ) помо-
гают хирургу избежать вскрытия не вовлечен-
ных в патологический процесс ОНП, предотвра-

тить повреждения важных анатомических 
структур: мягкие ткани глазницы, зрительный 
нерв, крупные сосуды, основание черепа 
(А.С.Лопатин, 1998). 

КТ ОНП может быть произведено в 2-х 
проекциях - коронарной и аксиальной. КТ выяв-
ляет даже незначительные костные деструкции 
ОНП, однако дифференциальная диагностика 
мягнотканных структур при этом исследовании 
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не велика. КТ сопряжена с ионизирующим из-
лучением и ограничивает краткость исследова-
ний у одного пациента в узкий период времени. 

МРТ ОНП выполняется в любой плоско-
сти без изменения положения пациента, может 
производиться в динамике многократно, не об-
разует артефакты при наличии пломбировочно-
го материала и металла. МРТ в отличие от КТ 
дает хорошую дифференциальную диагностику 
мягкотканых образований. 

В нашей клинике с 2010 по 2011 гг. про-
изведено 164 полисинусотомии. Из них КТ вы-
полнена 115 (69,7%) пациентам, МРТ - 37 
(22,6%). За это время проконсультировано 67 
больных, которым было произведена МРТ го-
ловного мозга, и выявлены случайные находки в 
ОНП.  

Наиболее часто наблюдались расхожде-
ния между данными полученными при эндоско-
писеском исследовании носа и данными МРТ 
ОНП, расхождение составило 62,4%. 

При проведении КТ и МРТ следует учи-
тывать, что плоскость “среза” может проходить 
по стенке синуса или в непосредственной его 
близости, в этом случае может возникнуть лож-
ное впечатление тотального или частичного за-
темнения пазухи.  

Наиболее часто встречающаяся погреш-
ность - это неправильная интерпретация прихо-

дящих изменений кровенаполнения слизистой 
оболочки полости носа и ОНП, происходящих в 
процессе «носового цикла». При этом желатель-
но повторить МРТ предварительно анемизируя 
слизистую оболочку.  

Вазомоторные проявления со стороны 
нижних носовых раковин часто интерпретиру-
ются как явления острого или хронического ри-
нита. Повторное исследование проводится по-
сле изменения положения головы пациента.  

Применительно к исследованию ОНП 
многие нормальные и патологически изменен-
ные ткани могут иметь одинаковые характери-
стики (В.Р.Гофман, В.В.Бондарчук,1997; 
И.С.Пискунов,1998.), для этого МРТ должно 
проводиться в двух режимах Т1 и Т2 для более 
точной интерпретации и детализации процесса. 

Следует отметить, что в 19 (40,4%) случа-
ях после МРТ для уточнения диагноза необхо-
димо было произведение КТ, т.к. клиническая 
картина и полученные эндоскопические данные 
не соответствовали данным МРТ. 

В заключении следует отметить, что КТ 
является наиболее информативным методом 
исследования в диагностике неопухолевых за-
болеваний ОНП. При наличии выявленной па-
тологии ОНП при МРТ исследовании в некото-
рых случаях целесообразно дополнительно при-
бегнуть к КТ или рентгенографии. 

 
© К.Г. Селезнев, З.Т. Климов, А.В. Уткина, 2011 
 
 
 
 

 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, М. МАКНИ, О.С. ОКУНЬ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ДИНАМИКА ТВЕРДОЙ ФАЗЫ НОСОВОГО СЕКРЕТА У БОЛЬНЫХ 
СЕЗОННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТОВ МОРСКОЙ ВОДЫ 
 

В современной ринологии препараты, 
созданные на основе морской воды, позициони-
руются, как средство элиминации причинного 
аллергена с поверхности слизистой оболочки 
полости носа. Однако,терапевтическая ценность 
морской воды, какуникального нативного рас-
твора,определяется составом содержащихся в 
ней солей и ионов. Калий и магний, являются 
именно теми микроэлементами, 
от присутствияи концентрации которых 
в окружающей эпителиальные клеткисреде 
в значительной степени зависит активностьму-
коцилиарного аппарата слизистой оболочки но-
са. 

Специфические морфологические струк-
туры твердой фазы(фации) носового секрета, 

полученной методом клиновидной дегидрата-
ции, отражают молекулярный уровень био-
физико-химических процессов в тканях и явля-
ются чувствительным диагностическим марке-
ром, по которому становится возможным оце-
нить степень реабилитации слизистой оболочки 
полости носа. 

Целью проведенного исследования было 
изучение динамики характеристик фаций носо-
вого секрета у больных сезонным аллергиче-
ским ринитом (САР) при использовании в мест-
ном лечении препаратов морской воды в виде 
спреев.   

Объектом исследования послужили 75 
пациентов с САР, получавших лечение препара-
том ринитал. Исследуемую группу составили 45 
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пациентов, получавших также носовой душ 
спреем «Чистонос» (по 2 распыления в каждую 
половину носа 6-8 раз в день в течение месяца). 
Остальные пациенты составили группы контро-
ля (по 15 человек в каждой): в первой больные 
получали носовой душ физиологическим рас-
твором (по 2 распыления в каждую половину 
носа6-8 раз в день в течение месяца), а во вто-
рой – местное воздействие не проводилось. 

В процессе исследования контролировали 
субъективные ощущения и объективный статус 
пациентов, изучали динамику функционального 
состояния носа. До лечения и по его окончании 
изучали морфотип фаций носового секрета, по-
лученных методом клиновидной дегидратации. 
Забор материала осуществлялся по методике, 
предложенной Берест И.Е. и соавторами (2010), 
исследование проводили по методу Шабалина 
В.Н.,Шатохиной С.Н. (2001). 

В процессе наблюдения статистически 
значимых отличий в отношении сравниваемых 
объективных параметров в контрольных груп-
пах выявлено не было: регресс клинических 
симптомов начинался с 10-11 дня лечения и не 
носил стремительного характера. К концу курса 
терапии в обеих группах зарегистрировано хо-
рошее восстановление дыхательной и секретор-
ной функций носа, показатели же рН носового 
секрета и скорости мукоцилиарного клиренса 
только проявляли тенденцию к нормализации. 
При индивидуальном анализе морфотипа фаций 
носового секрета оказалось, что значимых из-
менений после месячного курса проведенной 

терапии не определяется. Однако, пациенты, 
получавшие назальный душ, отмечают более 
быстрое и выраженное исчезновение таких по-
явлений САР, как зуд в носу и приступы чиха-
ния. 

Другая картина наблюдается при включе-
нии в лечение морской воды. Положительная 
клиническая динамика, хоть и начинается в те 
же сроки, что и в группах контроля, но протека-
ет значительно более быстро. Пациенты отме-
чают выраженные темпы купирования не только 
зуда и приступов чихания, но и ринореи. По 
окончании лечения отмечается хорошее восста-
новление дыхательной и секреторной функций 
носа, а скорость мукоцилиарного клиренса и 
уровень рН статистически достовернее, чем в 
группах контроля, приближаются к нормальным 
показателям. Самые заметные отличия зареги-
стрированы в отношении динамики особенно-
стей фаций носового секрета: у 8 человек 
(17,78%) наблюдалось восстановление нормаль-
ной структурной картины фации, у 32 человек 
(71,11%) выявлено стремление к нормализации 
кристаллобразования, и только у 5 человек 
(11,11%) морфотип твердой фазы носового сек-
рета не претерпел изменений.  

Таким образом, применение препаратов 
морской воды в виде назальных спреев при ле-
чении САР не только обеспечивает механиче-
ское удаление аллергена, но и является средст-
вом патогенетической терапии, обеспечиваю-
щим восстановление слизистой оболочки, ремо-
делированной аллергическим воспалением. 
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ТВЕРДАЯ ФАЗА НОСОВОГО СЕКРЕТА В ДИАГНОСТИКЕ  
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПОЛОСТИ НОСА 

 
На сегодняшний день представляет инте-

рес развитие нового направления диагностики – 
клинической кристаллографии, которое заклю-
чается в изучении структурообразования биоло-
гических жидкостей.Метод клиновидной дегид-
ратации(Шабалин В.Н.,ШатохинаС.Н., 
2001)основан на исследованииэтого явления при 
переходе биологической жидкости из жидкой в 
твердую фазу во время дегидратации. Специфи-
ческие морфологические структуры высушен-
ной капли (фации, твердой фазы) отражают мо-
лекулярный уровень био-физико-химических 

процессов в биологической жидкости и являют-
ся диагностическим маркером.  

Целью нашей работы было изучение ха-
рактеристик твердых фаз носового секрета при 
различных патологических состояниях полости 
носа. 

Объектом исследования послужили 105 
больных сезонным аллергическим ринитом 
(САР) , 56 хроническим полипозным этмоиди-
том ХПЭ), 50 вазомоторным (ВР), 33 хрониче-
ским гипертрофическим (ХГР) и 35 хрониче-
ским катаральным ринитом (ХКР). 
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В ходе проведенного исследования были 
установлены следующиеморфотипы фаций но-
сового секрета для каждой патологии.  

В фациях носового секрета только у 
больных ВР сохраняется характерное для нормы 
разделение на три зоны: центральную, переход-
ную и периферическую. У всех остальных об-
следуемых групп переходная зона отсутствова-
ла. Особенно наглядны нарушения, выявленные 
в центральных зонах фаций.У больных ВР цен-
тральная зона выполнена по всей поверхности 
густой сеткой кристаллических образований, 
которые взаимноперекрещиваются, наслаивают-
ся друг на друга, имеют различные размеры и 
форму («кораллов», «елочек», «снежинок», «ли-
стков папоротника»). Переходная зона занимает 
небольшую площадь относительно центральной, 
содержит большое количество мелкозернистого 
аморфного вещества и у 11(22%) лиц представ-
лена в виде 1-2 концентрационных волн.  

У больных САР папоротниковидные кри-
сталлы утрачивают симметричность, уменьша-
ется количество и размеры ветвей, появляется 
тенденция к формированию окружностей и спи-
ралей.У больных с выраженными проявлениями 
САР и при наличии мелких полипов в среднем 
носовом ходе вид фации принимал характер 
беспорядочного скопления разнокалиберных 
пятнистых сегментов неправильной формы, ок-
руженных фестончатой линией границы и со-
держащих кристаллы в виде симметричных 
«снежинок».  

Для фаций больных ХГР характерно по-
явление плотной сетки густорасположенных, 
преимущественно, древовидных объемных кри-
сталлов, имеющих четкие границы, осевой от-
росток и отростки только первого порядка. 

У 22(62,9%) больных ХКР выявлены по-
луразрушенные кристаллы, в 13(37,1%) случаях 
визуально не было найдено очагов кристаллиза-
ции, а располагались структуры, которые ранее 
не обнаруживались: зернистые крупно- и мел-
коячеистые белковые образования, занимающие 
всю площадь данной зоны и сдвигающие кри-
сталлические образования к периферии. Ближе к 
периферии располагались кристаллические об-
разования нитевидной формы с наличием отро-
стков первого и второго порядка. 

Периферическая зона у всех обследуе-
мыхгрупп занимала меньшую площадь по от-
ношению ко всей площади фации,была выпол-
нена аморфным веществом с хаотично располо-
женными трещинами и аркадами. Для больных 
ХКР в этой зоне характерно наличие асиммет-
ричных островков кристаллов папоротникооб-
разной формы.  

Таким образом, морфотипы твердых фаз 
носового секрета при различных патологиче-
ских состояниях полости носа имеют свои спе-
цифические черты, объективно и динамично 
отражают состояние слизистой оболочки полос-
ти, что открывает новые возможности в диффе-
ренциальной диагностике заболеваний полости 
носа.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ  
 

Назальная ликворея – симптомокомплекс, 
проявляющийся истечением ликвора в полость 
носа. По происхождению различают травматиче-
скую, ятрогенную и спонтанную ликворею. Наи-
более часто встречается травматическая ликво-
рея, которая сопровождает 80% тяжелых череп-
но-мозговых травм. Ятрогенная ликворея наблю-
дается чаще всего после этмоидотомии при низ-
ком стоянии дна передней черепной ямки. Спон-
танная ликворея составляет не более 3-4%всех 
случаев и считается редким заболеванием. 

До последнего времени основным досту-
пом к ликворным фистулам был травматичный 
транскраниальный, который позволял получить 
прекрасный обзор дна передней черепной ямки. 

Однако при этом после операции наступала ги-
посмия или аносмия, у 25% пациентов возникал 
рецидив ликвореи, а послеоперационный период 
отличался продолжительностью. С внедрением 
в практику эндоназальной эндоскопической хи-
рургии основным доступом к ликворным фис-
тулам стал эндоназальный, который впервые 
был осуществлен O.Hirsch в 1952году. 

В. С. Пискунов (2002) предложил исполь-
зовать для закрытия ликворных фистул сред-
нюю носовую раковину. Поскольку костная 
пластинка средней носовой раковины в том мес-
те, где она начинается от основной пластинки, 
тонка, раковину легко надломить и переместить 
в любое требуемое положение.  
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В ЛОР-клинике ДонНМУ применяется 
методика операции, когда ликворный свищ за-
крывается двумя современными пластическими 
материалами, а только потом укрывается деэпи-
телизированной средней носовой раковиной. 
После этого полость носа тампонируют тампо-
ном «Merocel», пропитанным антисептиком, на 
трое суток. Из пластических материалов мы 
применяем медицинский клей «Левкин», разра-
ботанный в Институте химии высокомолеку-
лярных соединений НАН Украины. Другой ма-
териал – «Тахокомб». 

Обязательным условием является уста-
новка пациенту сразу после операции ликворно-
го дренажа для снижения давления, что препят-
ствует возникновению рецидивов в послеопера-
ционном периоде. Поэтому операция прово-
диться только совместно с нейрохирургами. 

В нашей клинике проведено сравнение 
эффективности двух методик пластики ликвор-

ных свищей. В первую группу вошли пациенты, 
которым была выполнена операция по стан-
дартной методике (пластика средней носовой 
раковиной), во второй группе мы применили 
методику, разработанную в нашей клинике. Ко-
личество пациентов в первой группе – 18, во 
второй – 26. Всем пациентам в обеих группах 
устанавливали люмбальный дренаж. После вы-
писки пациенты находились под наблюдением в 
нашей клинике в течение 5-ти лет. У 6-ти 
(33,3%) человек из первой и у 3-х (11,5%) боль-
ных из второй группы мы наблюдали рецидив 
ликвореи в различные сроки наблюдения.  

Учитывая полученные нами данные, 
можно сказать, что применение двух современ-
ных пластических материалов в совокупности с 
обязательной установкой ликворного дренажа 
позволило добиться снижения рецидивов на-
зальной ликвореи. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ КРЮЧКОВИДНОГО ОТРОСТКА 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

НА ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЕ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
 

Важнейшим фактором, определяющим 
эволюцию воспалительного процесса в полости 
носа, являются анатомические особенности 
«ключевых» зон полости носа, в частности, ос-
тиомеатального комплекса (W.Messerklinger, 
1979). Вместе с тем, состояние структур остио-
меатального комплекса, в частности, крючко-
видного отростка, у больных с хроническими 
синуситами изучено недостаточно. 

Целью работы являлось изучение особен-
ностей строения крючковидного отростка у 
больных хроническими воспалительными забо-
леваниями передней группы околоносовых па-
зух (ОНП) с помощью эндориноскопии и ком-
пьютерной томографии (КТ). 

Материалы и методы. В 2010 г в Донец-
ком дорожном ринологическом центре опериро-
вано 126 больных с хроническими воспалитель-
ными заболеваниями передней группы ОНП. 
Мужчин было 74 (58,7%), женщин – 52 (41,3%). 
Возраст больных колебался от 17 до 72 лет. 
Длительность заболевания составляла от 10 ме-
сяцев до 17 лет. Предоперационное обследова-
ние включало видеоэндориноскопию, КТ полос-
ти носа и ОНП на томографах High Speed CT 

фирмы General Electric в аксиальной и коронар-
ной проекциях и переднюю активную ринома-
нометрию. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
При риноэндоскопии у у 113 (89,7%) пациентов 
выявлены различные типы искривлений носо-
вой перегородки, у 42 (33,3%) - аномалии сред-
ней носовой раковины. Патологические вариан-
ты строения крючковидного отростка отмечены 
при риноэндоскопии у 35 (27,8%) пациентов. В 
большинстве случаев это были различные виды 
его гиперплазии, девиации, смещение отростка 
вглубь среднего носового хода. У 4 (3,2%) боль-
ных крючковидный отросток был пневматизи-
рован, что вызывало сужение среднего носового 
хода. 

Аномалии крючковидного отростка обна-
ружены на КТ у 39 (30,9%) больных. В боль-
шинстве случаев они были двухсторонними. У 6 
(4,8%) пациентов крючковидный отросток был 
пневматизирован. У 10 (7,9%) отмечена его ги-
перплазия, 9 (7,1%) – его девиация и смещение 
вглубь среднего носового хода, что превосходи-
ло данные риноэндоскопии. Двухстороння апла-
зия крючковидных отростков констатирована на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Messerklinger%20W%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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КТ у одного (0,8%) больного, она сочеталось с 
аплазией решетчатых пузырей. У большинства 
пациентов крючковидные отростки были интег-
рированы в латеральную стенку носа, однако в 
некоторых случаях их строение было асиммет-
ричным. Так, у 6 (4,8%) обследованных верхняя 
часть одного из крючковидных отростков при-
креплялась к основанию черепа, у 9 (7,1%) – к 
средней носовой раковине, у 10 (7,9%) – к бу-
мажной пластинке орбиты и у 3 (2,4%) - к клет-
ке бугорка носа. Проведенное исследование по-
казало, что форма и расположение крючковид-
ного отростка подвержены значительным изме-
нениям. Выявленные на КТ особенности его 
строения существенно дополняли данные рино-
эндоскопии, когда он был необозрим при эндо-

назальном осмотре из-за искривления носовой 
перегородки или прикрыт полипом, а также за 
счет визуализации его верхней части. Это имеет 
большое клинические значение у больных с ре-
цидивирующими фронтитами, так некоторые 
его аномалии (гиперплазия, девиация, пневма-
тизация, парадоксальный изгиб, смещение 
вглубь среднего носового хода) приводят к зна-
чительному сужению лобного кармана.  

Выводы: 1. Крючковидный отросток, на-
ряду со средней носовой раковиной, является 
одной из наиболее вариабельных структур ос-
тиомеатального комплекса. 2. Изучение особен-
ностей строения крючковидного отростка чрез-
вычайно важно при планировании и выполне-
нии хирургических вмешательств на ОНП. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ  
ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНИХ ГНІЙНИХ РИНОСИНУСИТІВ  

 
Метою роботи було визначення ефектив-

ності неінвазивного методу лікування хворих із 
загостренням хронічного гнійного риносинуси-
ту шляхом порівняння з результатами пункцій-
ного методу.  

Під нашим спостереженням знаходилось 
46 дітей із загостренням хронічних гнійнихи 
риносинуситов. Пацієнтів було розподілено на 
дві групи. В основну групу, де лікування прово-
дилось неінвазивним методом, увійшло 30 хво-
рих та 16 дітей ввійшло до контрольної групи, 
де лікування включало пункцію верхньощелеп-
них пазух. 

В лікування хворих двох груп входили: 
антибіотикотерапія, антигістамінні препарати, 
муколітики та секретолітики, інтраназальні де-
конгестанти, фізіотерапія. В основній групі ді-
тям проводилось промивання носової порожни-
ни по Проетцу та вони додатково отримували 
протизапальний препарат ереспал, а хворим ко-
нтрольної групи виконувалась пункція з дрену-
ванням верхньощелепних пазух.  

Обстеження включало отоларингологіч-
ний огляд, ендоскопічне дослідження носової 
порожнини, рентгенографію (УЗД) ППН (перед 
початком та після закінчення кусу лікування), 
оцінку стану функцій носової порожнини (саха-
ринова проба, визначення прохідності природ-

ного отвору верхньощелепних пазух, 
ринопневмометрія), локальної імунної системи, 
мікробіологічне дослідження носового секрету. 
Хворі обстежувались до лікування, на 5-7 дні 
після його початку та наприкінці курсу 
лікування (10-14 дні) 

Для статистичної обробки отриманих да-
них ми використовували параметричну методи-
ку (критерій Стьюдента) та для невеликих вибі-
рок (n≤12) - статистичний метод з використан-
ням непараметричного критерію “U” Вілконсо-
на-Мана-Уітні. 

В результаті отриманих даних встановле-
но, що у дітей основної групи клінічна картина, 
покращення мікробіологічної картини, дихаль-
ної функциї носа, транспортної функції миголи-
вого епітелію слизової оболонки носової поро-
жнини та прохідності природного отвору верх-
ньощелепних пазух на 5-7 дн. та 10-14 дн. від 
початку лікування були достовірно кращими в 
порівнянні з даними, отриманими у хворих кон-
трольної групи, р<0,05.  

Що стосується даних місцевого імунітету, 
то рівні sIgA, IgA, IgG достовірно не змінюва-
лись в процесі лікування у хворих обох груп.. 

Отже на сьогоднішній день неінвазивний 
метод лікування – є метод вибору лікування за-
гострень хронічних гнійних риносинуситів. 

 
© Г.Е. Тімен, Л. А. Кудь, 2011 
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ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНОЮ 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНТРАТИМПАНАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ МЕДИКАМЕНТІВ 
 

Лікування сенсоневральної 
приглухуватості (СНП) залишається складним 
питанням, не зважаючи на велику кількість нау-
кових праць, присвячених цій темі. Необхідно 
зазначити, що більшість існуючих методів 
лікування СНП не враховують специфіку кро-
вопостачання внутрішнього вуха, яка полягає в 
існуванні потужних гістогематичних 
(гематоенцефалічного та гематолабіринтного) 
бар`єрів, а також специфічних метаболічних 
процесів, що обумовлюють механізм слухової 
рецепції. Методи терапії СНП ґрунтуються на 
емпіричному підході до вирішення проблеми 
без урахування особливостей патогенезу того 
або іншого розладу у внутрішньому вусі, тоді як 
вони повинні ґрунтуватися на закономірностях 
перебігу патологічних процесів (ішемії, 
інтоксикації, набряку і т. ін.).  

Одним із шляхів підвищення ефективнос-
ті терапії хворих з СНП є можливість надхо-
дження медикаментів до внутрішнього вуха, 
обминаючи гематолабіринтний бар`єр, за раху-
нок дифузії препаратів із середнього вуха крізь 
мембрану вікна завитки, що достовірно підви-
щує концентрацію препаратів у рідинах внутрі-
шнього вуха у порівнянні з їх вмістом там при 
парентеральному введенні (Chandrasekhar, 
2000). 

Експериментально доведено (Тімен Г.Е., 
Кобзарук Л.І., 1991) надходження у рідини вну-
трішнього вуха низько- та високомолекулярних 
біологічноактивних речовин (від 131 до 26000 
Дальтон), що вводились у зовнішній слуховий 
хід, шляхом їх локального фоноелектрофорезу. 

 Під нашим наглядом знаходилось 101 ди-
тина з прогресуючим перебігом хронічної СНП 
обох статей у віці від 3 до 18 років, з них 64 
хворих складали основну групу, 37 – контроль-
ну. Пацієнтам основної групи при надходженні 
до клініки відразу проводили шунтування бара-

банної порожнини. Одночасно всім хворим (ос-
новної і контрольної груп) лікування розпочи-
нали призначенням парентерально дезітоксика-
ційних (реосорбілакт), дегідратаційних препара-
тів та глюкокортикоїдів на протязі 3 діб. Після 
цього призначали препарати, що покращують 
кровообіг та метаболічні процеси в нервовій 
тканині, вітаміни, фізіотерапію.  

 Після шунтування барабанної порожнини 
хворим основної групи  1 раз на добу на протязі 
5 діб інтратимпанально вводили 1 мл розчину 
преднізолону (30 мг/мл) або дексаметазону (4 
мг/мл). Після інтратимпанального введення 
здійснювали ендауральний фонофорез зазначе-
них препаратів. 

Аналіз результатів лікування засвідчив 
достовірне зниження порогів звукосприйняття 
на 5 дБ і більше на 3-х і більше частотах, або 
появу сприйняття, як мінімум, 1-ї “нової” часто-
ти при відповідній зміні результатів мовного 
тесту у 58% хворих основної групи (із застосу-
ванням глюкокортикостероїдів) порівняно із 
16% у контрольній групі. 

Після проведеного курсу лікування хворі 
з прогресуючим перебігом хронічної СНП 
спостерігались на протязі 2 років. За цей час у 2 
хворих основної групи (3%) відмічалось зни-
ження слуху через 8-12 місяців (прогресування 
процесу). У інших 62 хворих основної групи 
(97%) за час спостереження погіршення слуху 
не відмічалось (стабілізація процесу). Стосовно 
хворих контрольної групи, за даний період часу 
спостереження після проведеного курсу 
лікування зниження слуху спостерігалось у 6 
пацієнтів (16%).  

Отримані нами результати свідчать про 
доцільність включення в комплексну терапію 
дітей з хронічною сенсоневральною 
приглухуватістю інтратимпанального введення 
глюкокортикостероїдних гормонів.  

 
© Г.Е. Тімен, В.М. Писанко, Л.І. Кобзарук, В.В. Кобзарук, 2011 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕМБОЛІЗАЦІЇ СУДИН АНГІОФІБРОМИ ОСНОВИ ЧЕРЕПА 
ПЕРЕД ОПЕРАЦІЄЮ 

 
Основна проблема, з якою зустрічаються 

хірурги, під час видалення ангіофіброми, явля-
ється інтраопераційна кровотеча. 

На сьогодення метод ендоваскулярної 
оклюзії являється одним із найбільш ефектив-
них способів попередження вираженої крововт-
рати (С.В. Яблонский, 2000). 

Під нашим наглядом знаходилось 8 хво-
рих з ангіофібромою основи черепа (АОЧ) з 4 
стадією процесу за класифікацією В.С. Погосова 
та співавт., 1987, яким була виконана емболіза-
ція судин: привідної судини у 3 хворих і дисе-
мінована емболізація у 5 хворих. При оператив-
ному втручанні не пізніше 3 - 5 діб після оклюзії 
було підтверджено значне зменшення інтраопе-
раційної крововтрати. 

 Після емболізації привідної судини у 
хворих майже завжди виникає головний біль, 
порушення чутливості в області іннервації трій-
частого нерву, трофічні зміни слизової оболон-
ки порожнини роту на відповідній стороні. Ін-
коли ці симптоми достатньо інтенсивні і збері-
гаються не тільки в перші дні після оклюзії, але 

подекуди декілька місяців. При дисемінованій 
емболізації судинної сітки вказана патологія 
практично не зустрічалась. 

Визначення кровонаповнення пухлини: 
хворим з АОЧ виконували КТ голови, після чо-
го проводили емболізацію привідної судини, з 
повторним КТ. 

Було встановлено: одна і таж ділянка пух-
лини має різну структуру до, та після емболіза-
ції: на КТ – зрізі (після емболізації) з’явились 
ділянки білого кольору (більш наближеного до 
кісткової консистенції), що свідчило, що після 
емболізації кровонаповнення пухлини суттєво 
зменшилось. Аналогічна рентгенологічна кар-
тина спостерігались при проведенні дисеміно-
ваній емболізації судинної сітки, але ці зміни 
були менш виражені. Таким чином, в передопе-
раційному періоді для попередження масивної 
інтраопераційної крововтрати доцільно викори-
стовувати метод емболізації привідної судини, 
ніж проводити дисеміновану емболізацію су-
динної сітки.  

 
© Г.Є. Тімен, В.П. Яценко, В.Н. Писанко, С.П. Чубко, С.Н. Алхімова, 2011 
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СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ ПРИ ГРИППОЗНЫХ ОТИТАХ 
 

Морфологической структурой гриппозного 
среднего отита является образование экстраваза-
тов, тромбоза и геморрагических булл на барабан-
ной перепонке и слизистой оболочке барабанной 
полости, нередко располагающихся в надбарабан-
ном пространстве. Воспаление  сопровождается 
выраженным отеком названных образований, их 
некрозом и обильной серозно-кровянистой секре-
цией, что обуславливает тяжелое течение заболе-
вания. Обладая высокой нейротропностью, вирус 
гриппа часто одновременно вызывает инфекцион-
ный васкулит структур внутреннего уха и пред-
дверно-улиткового нерва. Попадая в них  гемато-
генным путем, он репродуцируется в нейросен-
сорных клетках кохлеарного и вестибулярного 
аппаратов, вызывая стойкую сенсоневральную 
тугоухость (СНТ), которая может прогрессировать 
в течение нескольких лет.  

По данным Шидловской Т.В. и соавт. 
(2006), внезапную острую СНТ больные в 27% 
случаев связывали с ОРВИ или гриппом. Учи-
тывая, что в механизме развития СНТ наруше-
ние микроциркуляции предшествует развитию 
заболевания, в первую очередь, следует уделять 
внимание состоянию мозгового кровообраще-
ния, применяя в комплексе терапии препараты, 
нормализующие тонус сосудов (кавинтон, сер-
мион, папаверин, дибазол, пентоксифиллин и 
др.) 

В течение года нами было пролечено 27 
больных с гриппозным средним отитом, у кото-
рых в 22 случаях аудиометрически выявлена 
острая СНТ. В первые 5 дней пациентам назна-
чались противовирусные медикаменты, анти-
бактериальная, а также инфузионная терапия, 
включающая кортикостероидные гормоны, ноо-
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тропные, дезинтоксикационные препараты. С 6 
дня заболевания инфузионная терапия корриги-
ровалась и была направлена на снятие спазма 
сосудов, улучшение реологических показателей 
крови, улучшение проведения нервного импуль-
са, нормализацию микроциркуляции. Однако 
мы заметили, что у 11 больных на фоне назна-
чения препаратов сосудорасширяющего дейст-
вия (кавинтон, ницерголин, трентал и др.) воз-
никало обострение течения острого гриппозного 
среднего отита, сопровождающееся усилением 
выделений из уха (11 человек), появлением 
«пульсации» (7), боли в ухе и проекции сосце-
видного отростка (3), повышении температуры 
тела (4), ухудшении слуха за счет кондуктивно-
го (11) и сенсоневрального (6) компонентов. КТ 
височных костей у данных пациентов выявила 

мукопериостит сосцевидных отростков без на-
личия костных деструкций, что не требовало 
немедленного оперативного вмешательства. 
Отмена сосудорасширяющих препаратов с уси-
лением противоотечной терапии на фоне про-
должающегося антибактериального лечения во 
всех случаях дало положительный терапевтиче-
ский эффект. 

Таким образом,  в комплексе лечения ост-
рой СНТ при гриппозных средних отитах мы 
считаем опасным назначение сосудорасширяю-
щих препаратов. Возникающий в этом периоде 
воспаления периферический сосудистый спазм 
является попыткой организма ограничить вос-
палительный процесс, и мы его разрушаем, при-
водя к активизации воспалительного процесса в 
полостях среднего уха. 

 
© О.В. Титаренко, С.М. Пухлик, Ф.Д. Евчев, И.В. Добронравова, В.С. Лисовецкая, 2011 
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ЛАРИНГОТРАХЕОПЛАСТИКА В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  
НА ХРОНІЧНІ СТЕНОЗИ ГОРТАНІ ТА ТРАХЕЇ. ВИБІР МЕТОДА 

 
До комбінованих стенозів гортані та тра-

хеї відносяться складні пошкодження вказаних 
органів, що проявляються рубцевими змінами 
на різних рівнях (вестибулярний, відділ голосо-
вої щілини, підскладковий відділ, трахеогортан-
не з’єднання, рівень трахеоканюлі) в поєднанні з 
паралітичним стенозом, дефектом хрящового 
скелету в різноманітних комбінаціях та рубце-
вими звуженнями або атрезією дихального шля-
ху. 

В таких випадках перед ларінгохірургом 
стоїть серйозна проблема. Як і з чого почати 
відновлення цієї складної в анатомічному і фун-
кціональному відношеннях ділянки дихального 
шляху. 

Нерідко такі зміни поєднуються із заро-
щенням глотки і шийного відділу стравоходу. 

1. Якщо має місце останнє, то зрозуміло, в 
першу чергу доцільно відновити ковтальну фу-
нкцію. 

З цією метою шляхом підпод'язичної фа-
рінгостомії проводиться відновлення порожни-
ни гортаноглотки та вестибулярного відділу го-
ртані з паралельним відновленням шийного від-
ділу стравоходу шляхом реканалізації останньо-
го через формування на шиї езофагостоми. 

2. Наявність рубцевих стенозів чи атрезії 
на окремих чи на всіх рівнях гортані потребує 
рутинної операції – ларингостомії. 

І тут є важлива особливість, що стосуєть-
ся направляючої регенерації тканин, описаної 
мною ще в 1967 році. Якщо збереглася хоча б 
маленька смужка слизової оболонки задньої сті-
нки гортані, то формування ларингостоми доці-
льно проводити шляхом занурення мобілізова-
них країв шкіри в бік внутрішньої поверхні сті-
нки гортані з фіксацією їх швами. При цьому, 
шви слід проводити через краї залишків слизо-
вої оболонки. В післяопераційному періоді края 
шкіри поступово займають своє попереднє по-
ложення, а слизова оболонка наповзаючи на сті-
нки гортані слідом за відступаючими шкірними 
клаптями, покриває ранєву поверхню порожни-
ни гортані. При цьому, тривала ділятація поро-
жнини гортані недоцільна, за наявності хрящо-
вого скелету.  

В середньому через 1 місяць відбувається 
відновлення слизової оболонки і, таким чином, 
порожнини гортані. 

3. Комбінація рубцевих стенозів гортані з 
паралітичним, що має місце при пошкодженні 
гортанно-поворотних нервів (n. Laryngeus recur-
rens) потребує одночасного втручання: усунення 
рубцевого стенозу і ендоларінгеальної хордоарі-
теноїдотомії з латерофіксацією голосової склад-
ки (еластичного конуса гортані) до заднього 
краю пластинки щитоподібного хряща в нашій 
розробці. 
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А саме: нитка, якою прошивається елас-
тичний конус двома кінцями проводиться збоку 
порожнини гортані через щитоподібний хрящ 
через всі тканини шиї та шкіру назовні. Шкіра 
між кінцями нитки розрізається, зав’язується 
вузол, погружаючи його в рану до зовнішньої 
поверхні щитоподібного хряща. 

4. Наявність рубцевого стенозу чи атрезії 
на рівні підскладкового відділу в поєднанні з 
рівнем трахеогортанного з’єднання чи тільки 
останнього є показанням до резекції стенозую-
чої ділянки з утворенням трахеогортанного ана-
стомозу. 

5. Наявність атрезії чи різкого рубцевого 
звуження трахеї вище трахеостоми є показанням 
для резекції цієї ділянки трахеї з утворенням 
міжтрахеального анастомозу. 

6. Для відновлення функції гортані та 
трахеї шляхом утворення анастомозу викорис-
товується грудний відділ трахеї, який мобілізу-
ється піднімається вверх і зшивається з краєм 
гортані чи трахеї. При таких видах стенозів, 
останні поєднані з паралітичним стенозом або 
вони інколи виникають в процесі мобілізації 
трахеї. 

В таких випадках потрібно хірургічне 
втручання на голосовому апараті, як правило 
воно передує основному методу або ж прово-
диться одночасно, але через ларінгофісуру за 
методом вище описаним. 

7. При комбінованації рубцевого стенозу з 
дефектом хрящового скелету гортані показаний 
після мобілізації залишків гортані та грудного 
відділу трахеї трахеогортанний анастомоз. 

8. Одним із недоліків цього прогресивно-
го методу відновлення гортані та трахеї є фіброз 
витягнутого грудного відділу трахеї, розтягнен-
ня між – кільцевих связок і анастамоза і, як на-
слідок, звуження порожнини гортані та трахеї, її 
викривлення. В таких випадках потрібна реопе-
реція шляхом формування ларінготрахеостоми з 
вирівнянням стінок трахеї та розширення її про-
хідності в соготальному і фронтальному напря-
мках. 

Відновлення архітектоніки гортані та тра-
хеї, їх функції після невдалої операції шляхом 
утворення трахеогортанного анастамоза потре-
бує іншого підходу і розробки нових методик. 
Саме такі операції нами були розроблені з вико-
ристанням опорних матеріалів (хрящів, носової 
перегородки та вушних раковин) з використан-
ням ефекту направляючої регенерації слизової 
оболонки (залишків її). 

В таких випадках на першому етапі фор-
мується ларинготрахеостома, яка на слідуючи 
етапах закривається. 

Багатолітній досвід в області відновно-
реконструктивної та пластичної хірургії гортані 
та трахеї (з 1963 року) дає можливість ствер-
джувати, що успіх від хірургічного лікування 
знаходиться в повній залежності від вибору ме-
тода з урахуванням індивідуального підходу до 
кожного окремого пацієнта. 

Сьогодні в арсеналі хірургії гортані та 
трахеї є досить великий вибір методів, більшість 
з них розроблені нами, що дає можливість при 
правильному їх застосуванні досягти позитив-
ного результату. 

 
© Ф.О. Тишко, 2011 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

 
Нарушение голосовой функции после 

операций на щитовидной железе связано с ин-
траоперационным повреждением возвратных 
нервов, либо из-за возникновения перифокаль-
ного отека мягких тканей шеи в более позднем 
послеоперационном периоде, а затем и сдавле-
ния нерва рубцовой тканью. По данным литера-
туры значительная часть повреждений нижних 
гортанных нервов не диагностируется хирургом 
во время операции, а подозрения возникают 
только в раннем послеоперационном периоде. 

Частота осложнения варьирует по разным ис-
точникам от 2% до 15% (П.С. Ветшин, Карпова 
О.Ю., 2006). При левосторонних парезах горта-
ни в некоторых случаях отмечается нарушение 
глотания. 

Целью нашей работы явилось усовер-
шенствование методов лечения расстройств го-
лосовой функции после операций на щитовид-
ной железе.  

Материал и методы исследования. За 
период 2005 – 2011 гг. в отделении пластической 
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и реконструктивной хирургии головы и шеи 
ИНВХ им. В.К. Гусака совместно с хирургами 
центра хирургии щитовидной железы наблюда-
лось 76 больных с различными вариантами на-
рушения голосовой и дыхательной функций по-
сле хирургических вмешательств на щитовидной 
железе. Мужчин – 7 (9,2%), женщин — 69 
(90,8%). По возрасту больные распределились 
следующим образом: до 40 лет — 2 (2,6%), от 41 
до 50 лет — 11 (14,4%), от 51 до 60 лет — 32 
(42,2%), от 61 до 70 лет — 25 (32,9%), старше 70 
лет — 6 (7,9%). Всем больным проводили ком-
плексное обследование (непрямая ларингоско-
пия, стробоскопия гортани, исследование уровня 
тиреогормонов плазмы крови, наблюдение эн-
докринолога в динамике, консультация психо-
невролога, а также стандартные исследования по 
поводу сопутствующих заболеваний). На заклю-
чительном этапе комплексного обследования 
больных проводили видеоэндоскопию с записью 
изображения. При этом в первую очередь оцени-
вали подвижность голосовых складок. В группу 
обследованных больных не вошли пациенты с 
декомпенсированным стенозом гортани. 

В комплекс лечебных мероприятий, в 
раннем послеоперацинном периоде включали 
фонопедические, дыхательные упражнения, УЗ-
ингаляции в тех случаях, когда наблюдались 
гиперимия и отечность складки на стороне по-
ражения. Занятия начинали проводить на 4 – 5 
день после операции. У больных с выраженны-
ми нарушениями дыхательной функции прибе-
гали к различным эндоскопическим эндоларин-
геальным хирургическим методам, направлен-
ным на восстановление просвета гортани.  

Выработка правильного звучания голоса 
являлась основной задачей фонопедии. Работу 
над фонацией начинали с глухих щелевых со-
гласных. Выбор речевого материала зависел от 
индивидуальных особенностей пациента. Реко-
мендовали произнесение сонорных звуков "м" и 
"н" как физиологически наиболее удобных и 

контролируемых. В последующем отрабатывали 
гласные звуки. Занятия начинали с мысленного 
произнесения звуков, далее уделяли внимание 
артикуляции гласных и упражнения постепенно 
усложняли: от звука к слогу, слову, словосоче-
танию и фразе. Основное внимание обращали на 
распределение дыхания во время речи: следили 
за равномерностью дыхания, избегали излишней 
потери воздуха во время занятий. Особо кон-
тролировали правильный вдох через нос при 
выполнении тренинга, избегая перебора возду-
ха. Схемы фонопедического лечения при паре-
зах и параличах гортани применяли по методи-
кам, разработанным Ю.С. Василенко и соавт. 
(1995). Оценка результатов лечения осуществ-
лялась с помощью изучения акустических ха-
рактеристик голоса (частота основного тона, 
максимальная интенсивность голоса, диапазон 
интенсивности), максимального времени фона-
ции, коэффициента фонации. Сроки лечения от 
3 месяцев до года. 

Результаты и обсуждение. После про-
веденного лечения получены следующие ре-
зультаты. Максимальное время фонации в 
среднем по группе увеличилось на 9,2 ± 3,2 
сек. Полученный коэффициент фонации равен 
212,3±25,7 мл/сек, при показателях до лече-
ния 241,4±22,1 мл/сек. Частота основного то-
на составила в среднем у женщин 127,6±8,9 
Гц (118,1±11,1 Гц – до лечения), у мужчин – 
119,3±9,7 Гц (105,1±9,3 Гц – до лечения); мак-
симальная интенсивность голоса – 77,4±5,8 
dB (62,2±4,2 dB – до лечения); диапазон ин-
тенсивности – 20,5±4,5 dB (12,3±3,9 dB – до 
лечения). 

Выводы. Используемое нами комплекс-
ное лечение, начатое в раннем послеоперацион-
ном периоде, позволяет в значительной степени 
улучшить акустические характеристики голоса 
у больных с нарушением голосовой функции 
после операции на щитовидной железе. 
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 

Актуальность и социальная значимость 
рассматриваемого вопроса обусловлена увеличе-
нием числа больных с острым средним отитом 
(ОСО) с различными осложнениями, что требует 
разработки более эффективных схем лечения. 

Так, за 2010 г. в нашей клинике было пролечено 
243 пациента с ОСО вирусной этиологии, кото-
рые составили 71% от всего числа больных с за-
болеваниями среднего уха находящихся на лече-
нии. При этом мы наблюдали: ОСО + острая сен-
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со-невральная тугоухость (ОСНТ) - 76; ОСО + 
парез лицевого нерва + ОСНТ – 3; у ОСО (бул-
лезная форма) – 107; ОСО + синуит - 57 больных. 
Частота возникновения ОСО была практически 
одинакова у мужчин и женщин, а болели, в ос-
новном, лица трудоспособного возраста. 

Известно, что этиологическим фактором 
ОСО осложненных парезом лицевого нерва и 
ОСНТ, как правило являются нейротропные 
вирусы групп Herpes simplex и Herpes vаricella-
zoster. В случаях буллезных форм ОСО с ОСНТ, 
то здесь имело место инфицирование вирусом 
гриппа. 

 Всем больным с ОСО обязательно про-
водилось исследование слуховой функции с ис-
пользованием объективных (тимпанометрия и 
исследование акустического рефлекса) и субъ-
ективных методов. При этом в основном реги-
стрировалась тимпанограмма В, реже As.  

С учетом вышеуказанных этиопатогене-
тических факторов нами проводилось ком-
плексное лечение этой категории больных. У 91 
больного поступивших на лечение во второй 
стадии ОСО имело место наличие всех призна-
ков острого воспалительного процесса с нали-
чием болевого синдрома, поэтому всем им про-
изводился парацентез с тщательным дренирова-
нием содержимого барабанной полости, с по-
следующей противовирусной и антибактериаль-
ной терапией. Учитывая современные тенден-
ции, базирующиеся на патогенетических прин-
ципах, наряду с применением высокоэффектив-
ной системной противовирусной, антибактери-
альной и противовоспалительной терапии мы 
проводили местную противовирусную терапию. 
Анализ литературных данных привлек наше 
внимание к отечественному препарату систем-
ного действия «Валовир» (Валоцикловир). При-
меняли внутрь по 1000 мг 3 раза в день, вне за-
висимости от приема пищи. Антибактериаль-
ную терапию проводили в перфоративной ста-
дии с помощью защищенных аминопеницилли-
нов (Аугментин 1200 - в/в 2 раза в сутки на про-

тяжении 5 дней). 2) Из препаратов улучшающих 
реологические свойства крови, способствующих 
нормализации микроциркуляции, обладающих 
свойством уменьшать отек клеток эндотелия и 
антагонистов рецепторов Н1 использовали (рео-
сорбилакт, эреспал, бетасерк). 3) Для улучшения 
сосудистой гемодинамики применяли кавинтон, 
актовегин. 4) Клеточный и тканевой метаболизм 
центральной нервной системы улучшали с по-
мощью аскорбиновой кислоты, цереброллизина, 
АТФ, ноотропила; 5) из физиотерапевтических 
методов широко применяли эндауральный фо-
нофорез с прозерином, фраксипарином. 

 В третьей перфоративной стадии ОСО 
при наличии перфорации в обязательном поряд-
ке проводили ежедневный туалет уха и фоне 
ситемного комплексного лечения активно при-
меняли локальную фармакотерапию с помощью 
препарата «Ципрофарм», содержащий в своем 
составе антибиотик ципрофлоксацин перекры-
вающий своей активностью патогенную кокко-
вую флору находящуюся в полостях среднего 
уха. Взрослым закапывали по 5 капель 3 раза в 
сутки в течение 4-5 дней. 

 У 3 пациентов с односторонним парезом 
лицевого нерва и значительно выраженной 
ОСНТ, после проведенного лечения по выше-
указанной схеме с применением «Валовира» 
внутрь на момент выписки функция лицевого 
нерва значительно улучшалась, а после прове-
дения физиотерапевтического восстановитель-
ного лечения функция лицевого нерва восстано-
вилась полностью. Уровень слуха улучшался.  

 Таким образом, проводимое этиопатоге-
нетическое обоснованное лечение ОСО с выше-
перечисленными осложнениями, начатое в мак-
симально ранние сроки с использованием в ком-
плексном лечении «Валовира», «Ципрофарма» 
полностью оправдано и позволяет добиться 
стойкого улучшения (34%) или восстановления 
слуха (65%) у больных с ОСО вирусной этиоло-
гии осложненных ОСНТ, а также у лиц с паре-
зом лицевого нерва.  

 
© В.И. Троян, М.И. Никулин, И.М Никулин, К.Г. Назаренко, 2011 
 
 
 
 

 
Р.К. ТУЛЕБАЕВ, Т.М. АЖЕНОВ, А.Ж. БАЙМЕНОВ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) 

ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РИНОСИНУСОХИРУГИИ 

 
За последние годы целым рядом исследо-

ваний установлено, что в этиопатогенезе хрони-
ческих заболеваний околоносовых пазух важное 

значение имеют особенности анатомических 
вариантов строения полости носа (Пискунов 
Г.З. и соавт., 2006; Пискунов В.С., 2007; Лопа-
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тин А.С., 2009; Кудасов Т.Р., 2009; В.С. Козлов 
и соавт., 2010 и др.).  

Известно, что нарушения строения ос-
тиомеатального комплекса являются одним из 
основных предрасполагающих факторов для 
возникновения хронического риносинусита. 

Многие авторы отмечают, что для произ-
водства эндоскопической ринохирургии важное 
значение имеет изучение до операции состояния 
структур остиомеатального комплекса. Иссле-
дователи полагают, что предоперационная под-
готовка должна базироваться на четкой и досто-
верной информации по состоянию анатомиче-
ских структур полости носа и их взаимоотноше-
ний. Все это можно выявить при тщательном 
клиническом и особенно компьютерно-
томографическом исследовании (Пискунов Г.З. 
и Пискунов С.З., 2010; В.С. Козлов и соавт., 
2010 и др.). 

Широкое применение компьютерно-
томографического (КТ) исследования преследу-
ет, прежде всего, цель выявить пространствен-
ное изображение взаимоотношений внутрино-
совых структур и придаточных пазух  
носа. 

Главным преимуществом КТ является то, 
что лучевая диагностика с использованием со-
временных аппаратов позволяет судить о харак-
тере вариантов строения и их анатомических 
нарушений с учетом развития патологических 
изменений в околоносовых пазухах. Причем при 
правильном подборе срезов можно четко опре-
делить характеристику теней по их лучевой 
плотности. 

 В свете вышеизложенного становится 
очевидным, что КТ может служить хорошим 
подспорьем для планирования объема ринохи-
рургических вмешательств во время производ-
ства эндоскопической риносинусохирургии. 

Нами в условиях медицинского центра 
Управления делами Президента Республики Ка-
захстан проведено компьютерно-
томографическое исследование на мультиспи-
ральном компьютерном томографе «Somaton 
Sensation 64», фирмы «Siemens» у 130 пациен-
тов с заболеваниями носа и околоносовых па-

зух, в возрасте от 21 года до 65 лет, из них у 76 
мужчин и 54 женщин.  

При исследовании придаточных пазух с 
помощью мультиспиральной КТ, возможно по-
лучение высококачественных фронтальных и 
сагитальных снимков при стандартной укладке 
пациента. При первичной толщине среза 0,6-3 
мм качество таких реконструкций пракический 
не отличается от аксиальных срезов. Получен-
ное нами высокое качество позволило четко ви-
зуализировать все структуры латеральной стен-
ки полости носа. При этом удалось определить 
особенности взаимоотношений с придаточными 
пазухами носа и орбитой.  

В наших исследованиях многих томо-
граммах определялось состояние остеомеаталь-
ного комплекса, наличие и степени выраженно-
сти блока. 

У ряда пациентов мы выявили буллезную 
среднюю носовую раковину, инвентированный 
крючковидный отросток.  

В целом ряде случаев у больных с жало-
бами на заболевание носа мы обнаруживали ги-
перпневматизацию клеток agger nasi, выявляли 
клетки Onodi. У пациентов с жалобами на за-
трудненное носовое дыхание мы часто выявля-
ли деформацию носовой перегородки, различ-
ной степени выраженности, причем форма и 
локализация ее отличались в отдельных вариан-
тах у разных пациентов. 

Таким образом, полученные нами различ-
ные картины томографических исследований 
позволяли в каждом конкретном случае запла-
нировать необходимый объем ринохирургиче-
ских вмешательств и типы операций. У всех 
пациентов мы проводили операцию с примене-
нием эндовидеохирургии. В результате выпол-
ненных эндоскопических операций в полости 
носа и околоносовых пазухах полное совпаде-
ние данных КТ исследований и во время рино-
хирургических вмешательств было определено 
у 97,6% пациентов, что подтверждает необхо-
димость обязательного КТ исследования у всех 
пациентов вне зависимости от диагноза заболе-
вания и тяжести патологического процесса в 
полости носа и околоносовых пазухах. 

 
© Р.К. Тулебаев, Т.М. Аженов, А.Ж. Байменов, 2011 
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Р.М. ТУРСУНОВ (БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕКОНГЕСТАНТОВ  
НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО РИНИТА 

 
Острый ринит – простудно вирусной 

этиологии одно из наиболее частых заболева-
ний, с которым встречается оториноларинголог. 
Лечение этого респираторно-вирусного и про-
студного заболевания многие больше проводят 
самостоятельно. При этом часто и бессистемно 
наряду с популярными методами терапии они 
используют сосудосуживающие препараты - 
деконгестанты в виде официнальных капель. 
После завершения острых проявлений насморка, 
когда по инструкции их введение в каплях сле-
дует прекратить, они продолжают их использо-
вать. В результате к данной группе препаратов 
очень быстро наступает привыкание, что приво-
дит к возникновению замкнутого круга. Это 
связано с тем, что после окончания действия 
капель кавернозные тела носовых раковин кро-
венаполняются и больные вынуждены каждый 
раз прибегать к помощи этого препарата.  

Под нашим наблюдением находились 
больные, которые лечили острый насморк де-
конгестантами в течение длительного времени. 
Кроме этого мы заметили, что во многих случа-
ях при использовании деконгестантов происхо-
дит увеличение продолжительности течения 2 
стадии острого ринита и выздоровление насту-
пает позже. Это побудило нас провести рондо-
мизированное исследование при назначении 
лекарственной терапии с использованием де-
конгестантов и без них. Всего под нашим на-
блюдением находилось 260 больных обоего по-
ла с острым ринитом. Их возраст колебался в 
пределах от 20 до 60 лет (средний возраст 
39,0±1,5 лет). Давность их заболевания была от 
3 до 5 дней. Из указанного числа пациентов мы 
составили 2 группы по 130 больных, основную 
и контрольную. Комплексное лечение первой 
основной группы включало в себя отсутствие 
сосудосуживающих капель и в их терапии ис-
пользовали Гриппостат, Аскарбиновую кислоту 
и Антигистаминновый препарат. Вторая группа 
– контрольная получала такое же комплексное 
лечение, но с наличием сосудосуживающих ка-
пель – Нафтизина 0,1% раствора. В первую 
группу входили нечетные больные по обраще-
нию, во вторую – четные больные. Результаты 
работы, которая проводилась с июля по сен-
тябрь 2010 годы, оказались очень рельефными.  

В обеих группах отмечалось продолжи-
тельность симптомов 2 стадии, которая прояв-

лялась выделением водянистой слизи, раздра-
жением в области ноздрей, чиханием и слезоте-
чением. Оказалось, что более продолжительной 
вторая стадия была у группы больных, исполь-
зующих деконгестанты. У первой группы сред-
няя продолжительность второй стадии состав-
ляла 4,4 дня, у второй - этот показатель составил 
7,8 дней (p<0,001). Тоже самое можно отметить 
и при анализе общей продолжительности зату-
хающего течения острого ринита до восстанов-
ления носового дыхания. В первой группе она 
составила в среднем 9,4 дня, во второй группе 
12,5 дней (p < 0,001). В итоге исчезновение дан-
ного симптома в указанный срок, было конста-
тировано у 84% у больных, не получавших в 
лечении сосудосуживающие капли, и только у 
72% - в группе больных, в комплексной терапии 
которых присутствовали деконгестанты (p < 
0,001).  

Оценивая эффективность лечения по ко-
нечному результату, следует отметить, что в 
основной группе больных, полное выздоровле-
ние с исчезновением всех симптомов острого 
ринита было получено в 93% случаев (121 боль-
ной) и удовлетворительное по наличию дис-
комфорта в полости носа, проявляющегося зу-
дом и периодическим закладыванием носа – в 
7% случаев (9 больных). В то время как в кон-
трольной группе, хорошие результаты достиг-
нуты в 60,7% (79 больных) и удовлетворитель-
ные результаты – в 39,3% случаев (51 больной). 
Неудовлетворительных результатов не отмечено 
ни в одной из исследуемых групп. 

   Таким образом, резюмируя вышеска-
занное, полученные результаты клинического 
исследования с достоверностью демонстрируют 
большую эффективность терапии больных ост-
рым ринитом без применения сосудосуживаю-
щих капель, в сравнении с терапией, которая 
включает в себя наличие деконгестанта. Но это 
не значит, что мы предлагаем отказаться от де-
конгестантов вообще в терапии острого ринита, 
однако их использование должно быть строго 
регламентировано теми состояниями, при кото-
рых их терапевтическое участие необходимо. К 
числу таких ситуаций относят возникновение 
признаков туботита и угрозу развития острого 
воспаления уха, также наличие отёка соустьев 
придаточных пазух носа, который ведет к воз-
никновению синуситов.  

 
© Р.М. Турсунов, 2011 
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І.В. ХОРУЖИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.І. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, У.Р. ДУЖИК, Л.В. ЯШАН 
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ МУКОРЕГУЛЯТОРА «ФЛЮДИТЕК»  
В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО РИНІТУ У ДОРОСЛИХ 

 
Гострий катаральний риніт – це неспеци-

фічне запалення слизової оболонки носової по-
рожнини. Він належить до найчастіших як у 
дорослих, так і у дітей захворювань. Розрізня-
ють три стадії перебігу гострого катарального 
риніту, що послідовно переходять одна в іншу: 
1) суха стадія подразнення, 2) стадія серозних 
виділень, 3) стадія слизово-гнійних виділень 
(розрішення). Оскільки перша стадія гострого 
катарального риніту триває короткочасно, то в 
цій стадії, як правило, хворі рідко звертаються 
за медичною допомогою, а частіше в другій і 
третій стадіях. 

В лікуванні гострого катарального риніту 
застосовуються різні загальні і місцеві засоби, 
залежно від стадії захворювання. В минулі роки 
у вітчизняній оториноларингології не застосо-
вувався мукорегулятор «Флюдитек» для ліку-
вання гострого катарального риніту. 

Ми вивчали ефективність застосування 
мукорегулятора «Флюдитек» в якості загальної 
терапії гострого катарального риніту ( в другій 
стадії ) у дорослих.  

«Флюдитек» виробляється лабораторією 
«Іннотек інтернасіональ» (Франція). Він випус-
кається у вигляді 2% і 5% сиропу. «Флюдитек» 
сприяє заміщенню патологічно зміненого слизу 
на слиз, що має фізіологічний склад і реологічні 
властивості. Він також відновлює секрецію ак-
тивного імуноглобуліну А, потенціює діяльність 
війчастих клітин. «Флюдитек» є муколітиком і 
мукорегулятором. Крім розрідження слизу, цей 
препарат регулює його реологічні властивості, 
полегшує видалення слизу. «Флюдитек» значно 
знижує ризик надмірного розрідження секрету і 
погіршення мукоциліарного кліренсу, володіє 
помірною протизапальною дією (Л. В. Гуляева, 
2010). 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010рр. знаходилось 62 хворих на гост-
рий катаральний риніт у другій стадії віком від 
20 до 47 років, які спостерігались в консульта-
тивно-лікувальному центрі медичного універси-
тету, в поліклінічних відділеннях міської кому-
нальної клінічної лікарні №2 та обласної кому-
нальної клінічної лікарні (нині університетської 
лікарні). 

Хворі скаржились на серозно-слизові ви-
ділення з носа, сльозотечу, утруднене носове 
дихання, чхання, шум і поколювання у вухах. 
При передній риноскопії відмічалась значна гі-

перемія і припухлість слизової оболонки носо-
вої порожнини. 

Пацієнти були поділені на 2 групи: осно-
вну (40 хворих) і контрольну (22). Групи були 
співставлені за віком і перебігом захворювання. 
Хворі основної групи отримували мукорегуля-
тор «Флюдитек» і загальноприйняте лікування, 
контрольної – тільки загальноприйняте лікуван-
ня. «Флюдитек» призначався досередини в 5% 
розчині по 1 дозувальній скляночці, наповненій 
до відмітки 15мл, 3 рази на день перед їдою до 
одужання, але не більше 10 днів 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на виділення з носа, вплив на сльозотечу, 
вплив на носове дихання, вплив на чхання, 
вплив на шум у вухах, вплив на поколювання у 
вухах), риноскопічна картина (колір, вологість, 
консистенція слизової оболонки носової порож-
нини). 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів рині-
ту у хворих основної групи. Так, 30 із 40 хворих 
основної групи вказували на зникнення, 10 – на 
зменшення виділень з носа, 31 – на зникнення, 9 
– на зменшення сльозотечі, 31 – на відновлення, 
9 – на покращення носового дихання, 36 – на 
зникнення чхання, 36 – на зникнення шуму у 
вухах, 36 – на зникнення поколювання у вухах 
(на 3-4-й день лікування). У хворих контрольної 
групи ці показники були значно нижчими. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
3-4-й день лікування у 30 хворих основної гру-
пи. Слизова оболонка порожнини носа у них 
була рожевою, нормальної вологості, нормаль-
ної консистенції. В контрольній групі риноско-
пічна картина нормалізувалась на 3-4-й день 
лікування у 12 із 22 хворих. 

Стерпніть мукорегулятора «Флюдитек» у 
всіх хворих була доброю, побічних ефектів та 
інших небажаних явищ не спостерігалось у жо-
дного пацієнта. 

Таким чином, одержані нами дані дають 
підставу заключити, що мукорегулятор «Флю-
дитек» є ефективним препаратом у лікуванні 
гострого катарального риніту (другої стадії) у 
дорослих. При застосуванні препарату «Флюди-
тек» мукоциліарний транспорт нормалізується, 
основна функція мукоциліарного апарату (за-
хист слизової оболонки від зовнішніх патоген-
них агентів) відновлюється. На підставі одержа-
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них нами результатів застосування препарату 
«Флюдитек» у лікуванні гострого катарального 
риніту у дорослих (другої стадії) можна рекоме-

ндувати його для впровадження в клінічну 
практику при лікуванні даної патології носової 
порожнини. 

 
© І.В. Хоружий, Г.С. Протасевич, А.І. Гавура, О.В. Говда, У.Р. Дужик, Л.В. Яшан, 2011 
 
 
 
 
 
І.В. ХОРУЖИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.В. ГОВДА, У.Р. ДУЖИК , Є.Ю ТКАЧЕНКО, А.І. ГАВУРА  

(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДОРОСЛИХ 
 

Гострий фарингіт – це гостре розлите за-
палення слизової оболонки горла. Виникає при 
активації симбіонтів порожнини рота і горла під 
впливом різних несприятливих факторів чи по-
падання в організм бактерій (стрепто- чи стафі-
лококів ) або вірусів ( грипу, парагрипу, адено-
вірусів ) ( И.Б. Солдатов, 1997). Основний 
принцип лікування гострого фарингіту – це при-
значення теплої неподразнюючої їжі, зрошення 
горла теплим в’яжучим чи лужним розчином. У 
вітчизняній оториноларингології не використо-
вувався спрей для горла “Аква Маріс” у ліку-
ванні гострого фарингіту. Ми застосували спрей 
для горла „Аква Маріс” у комплексному ліку-
ванні гострого фарингіту у дорослих. 

Спрей для горла „Аква Маріс” – лікарсь-
кий засіб на основі води Адріатичного моря з 
натуральними солями та мікроелементами. 

Даний препарат застосовується з лікува-
льною, профілактичною і гігієнічною метою для 
очищення, усунення подразнення та захисту 
слизової оболонки горла. Стерилізована гіпер-
тонічна морська вода сприяє підтриманню нор-
мального фізіологічного стану слизової оболон-
ки горла, змиває віруси і бактерії зі слизової 
оболонки горла, сприяє підвищенню місцевого 
імунітету, надає місцеву протизапальну дію 
(Р.А. Абизов і співавт., 2008). Спрей для горла 
„Аква Маріс“ показаний при гострих і хроніч-
них запальних захворюваннях горла, для профі-
лактики інфекційв осінньо-зимовий період, в 
комплексній терапії гострих та хронічних тон-
зилітів, фарингітів, ларингітів. Призначається 
дорослим і дітям старшим 3 років у наступних 
дозах: 4-6 разів по 3-4 упорскування на задню 
стінку горла. Курс лікування в середньому ста-
новить 1-1,5 тижня. Препарат може застосову-
ватись з іншими лікарськими засобами, що ви-
користовуються для лікування захворювань го-
рла. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010рр знаходилось 28 хворих на гост-

рий фарингіт віком від 20 до 45 років. Пацієнти 
скаржились на біль у горлі, кашель, першіння, 
відчуття сухості та стороннього тіла у горлі. 
Фарингоскопічно відзначались гіперемія і при-
пухлість слизової оболонки задньої стінки рото-
вої частини горла, задніх піднебінних дужок і 
піднебінного язичка. 

Хворі були поділені на 2 групи: основну 
(18 хворих) і контрольну (10). Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. Па-
цієнти основної групи отримували спрей для 
горла „Аква Маріс“ і загальноприйняте лікуван-
ня, контрольної – тільки загальноприйняте ліку-
вання. Спрей назначався хворим 4-5 разів на 
день по 3-4 упорскування на задню стінку рото-
вої частини горла, ділянки задніх піднебінних 
дужок і піднебінного язичка. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими та 
фарингоскопічна картина. При аналізі результа-
тів лікування відмічено більш інтенсивний ре-
грес симптомів фарингіту у пацієнтів основної 
групи. 

Скарги на біль у горлі, кашель, першіння, 
відчуття сухості та стороннього тіла у горлі у 
хворих, що одержували загальноприйняте ліку-
вання та спрей для горла „Аква Маріс“ поступо-
во зникли через 3-4 дні у більшості (15) хворих. 
Решта 3 пацієнтів відмічали зменшення неприє-
мних відчуттів у горлі. Фарингоскопічна карти-
на свідчила про позитивний перебіг захворю-
вання: зникали гіперемія і припухлість слизової 
оболонки задньої стінки ротової частини горла, 
задніх піднебінних дужок і піднебінного язичка. 
У хворих контрольної групи позитивний ефект 
наставав до 8-9-го дня лікування. 

Стерпність спрею для горла „Аква Маріс“ 
у всіх хворих була доброю, алергійних реакцій 
та інших небажаних явищ не спостерігалось у 
жодного пацієнта. 

Таким чином, застосування спрею для го-
рла „Аква Маріс“ у комплексному лікуванні 
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гострого фарингіту у дорослих суттєво покра-
щує самопочуття хворих, значною мірою усуває 
основні симптоми захворювання. Спрей для го-
рла „Аква Маріс“ простий у застосуванні, добре 
переноситься хворими, системно не впливає на 

організм, застосовується з іншими лікарськими 
засобами для лікування гострого фарингіту у 
дорослих, не має побічної дії, що дає підставу 
рекомендувати його для терапії хворих з вказа-
ною патологією. 

 
© І.В. Хоружий, Г.С. Протасевич, О.В. Говда, У.Р. Дужик , Є.Ю Ткаченко, А.І. Гавура, 2011 
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НАБЛЮДЕНИЕ МИКСОИДНОЙ ХОНДРОСАРКОМЫ НОСА  
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 
Злокачественные новообразования (ЗН) 

носа и околоносовых пазух (ОНП) составляют 
0,3-3% всех злокачественных процессов. По 
данным различных авторов, наиболее часто ЗН 
локализуются в верхнечелюстной пазухе (75-
80%), на втором месте находится полость носа 
(ПН) и решетчатый лабиринт (10-20%). Наибо-
лее редко этот патологический процесс выявля-
ют в клиновидной и лобной пазухах, в области 
наружного носа (всего 1-3%). По гистологиче-
ской структуре ЗН носа и ОНП делятся на эпи-
телиальные (рак), соединительнотканные (сар-
кома) и неврогенные опухоли. К соединитель-
нотканным опухолям относят остеосаркому, 
хондросаркому (ХС), ангиосаркому, фибросар-
кому и др. 

Миксоидная хондросаркома (МХС) одна 
из редких форм злокачественных опухолей мяг-
ких тканей, впервые описанная F. M. Enzinger и 
М. Chiraki в 1972 г. Преимущественно поражает 
взрослых, мужчин, средний возраст – 48,7 лет.  

Новообразование представляет собой оди-
ночный, медленно растущий, поверхностный или 
чаще глубокорасположенный узел 5-10 см в диа-
метре, нередко существующий несколько лет. 
Как правило, хорошо отграничен, имеет желати-
нозный вид, часто с участками кровоизлияний. 
Микроскопически опухоль образована мелкими 
округлыми и более крупными клетками с эози-
нофильной цитоплазмой, напоминающими хонд-
робласты. Опухоль содержит много фиброзных 
прослоек, что придает ей дольчатый вид. Изредка 
опухолевые клетки вызревают до хрящевых эле-
ментов. МХС часто отличается очень медленной 
прогрессией. В 75 % случаев в легких, мягких 
тканях, костях и лимфатических узлах обнару-
живаются метастазы этой опухоли, иногда спустя 
10 лет и более после удаления первичного узла. 
Метастазы в лимфатических узлах, головном 
мозге, печени и костях встречаются редко. Реци-
дивы наблюдаются более чем у 1/3 больных, а 
метастазы более чем у половины.  

 Под нашим наблюдением с 2007г. нахо-
дится пациентка З. 51 года. В январе 2007г. по-
ступила в ЛОР-отделение с жалобами на боли в 
проекции правой половины головы, отек век и 
смещение правого глазного яблока кнаружи, 
слезотечение, отсутствие носового дыхания че-
рез правую половину носа, частое использова-
ние сосудосуживающих капель, периодические 
геморрагические выделения из носа. Ранее стра-
дала гнойным синуситом, который лечила амбу-
латорно. При осмотре: новообразование зани-
мало правую половину носа, носоглотку, верх-
нечелюстную пазуху, смещало глазное яблоко 
кнаружи и перегородку носа влево, при зонди-
ровании – кровоточило. После проведенного 
клинического обследования, компьютерной то-
мографии (КТ) ОНП, консультаций стоматоло-
га, окулиста и невропатолога поставлен диагноз: 
Обострение хронического гнойно-
гиперпластического гаймороэтмоидита, ослож-
ненного реактивным отеком век правого глаза. 
Хронический периодонтит 15,14. Новообразо-
вание правой половины носа и ОНП. Произве-
дена биопсия новообразования полости носа. 
Получен результат патогистологического иссле-
дования (ПГИ) – аденома. 

После подготовки пациентки, под общей 
анестезией была произведена операция: право-
сторонняя гаймороэтмоидотомия с удалением 
новообразования.  

В послеоперационном периоде, в течении 
14 дней, получала антибактериальную, гемоста-
тическую, дезинтоксикационную терапию, 
анальгетики, антигистаминные препараты, ме-
стное лечение. Получен результат повторного 
ПГИ – плеоморфная аденома. После консульта-
ции ЛОР-онколога рекомендован и проведен 
курс лучевой терапии (февраль 2007 г.), с по-
следующим наблюдением ЛОР-онколога и кон-
тролем КТ ОНП.  

С марта 2007 г. пациентка не наблюдалась 
у ЛОР-врачей. В 2010 г. появились жалобы схо-
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жие с состоянием 2007 г., но, только в марте 
2011г. она обратилась в клинику «Генезис». 
Клиническая картина соответствовала рецидиву 
заболевания. Все симптомы (см. выше) повто-
рились вновь. Больная направлена к ЛОР-
онкологу, произведена КТ ОНП: в правой верх-
нечелюстной пазухе , решетчатом лабиринте, 
половине носа—образование, плотностью 10-30 
ЕдН. Разрушены: заднелатеральная и передняя 
стенки правой в/ч пазухи, образование распро-
страняется в мягкие ткани лица на 15 мм, сме-
щает глазное яблоко кнаружи, смещает перего-
родку носа влево, правая половина основной 
пазухи тотально затемнена, деструкция в сторо-
ну турецкого седла, имеется деструкция ПЧЯ 
справа на уровне правой половины решетчатого 
лабиринта 15х25 мм, лобная пазуха затемнена. 
Проведена биопсия, получен результат ПГИ – 
гемангиома.  

 30.05.11. в ЛОР-отделении клиники «Ге-
незис» с эндоскопическим контролем произве-
дено удаление опухоли верхнечелюстной пазу-
хи, решетчатого лабиринта, носоглотки, правой 
половины основной пазухи. Результат ПГИ – 
миксоидная хондросаркома. Проведено стацио-

нарное лечение в течении 4 суток. После кон-
сультации ЛОР-онколога проведен I курс луче-
вой терапии. КТ контроль и II курс лучевой те-
рапии назначен на август 2011г. 

 Выводы:  
1. Расхождение результатов ПГИ у паци-

ентки (аденома- плеоморфная аденома- геман-
гиома- МХС) связано со сложным клеточным 
строением опухоли, длительностью процесса, с 
ранее проведенным хирургическим и лучевым 
лечением. 

2. На прогноз не влияют ни локализация, 
ни размер опухоли, но имеется зависимость от 
гистологической структуры. Считается, что 
опухоли с менее дифференцированными кле-
точными формами и менее выраженным муко-
идным матриксом прогностически менее благо-
приятны. 

3. МХС резистентна к химиотерапии, по-
этому основным методом лечения является ис-
сечение первичной опухоли и ее метастазов. 
Тип лечения зависит от ряда факторов, включая 
размер и расположение опухоли распространён-
ность процесса, степени ЗН и общего самочув-
ствия больного.  

 
© С.В. Чернышенко, Т.А. Дурягина, Э.Н. Рамазанов, 2011 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СКАРГ ХВОРИХ НА АКУТРАВМУ 
 

Хронічному впливу акустичних подраз-
ників на орган слуху, зокрема, дії промислового 
шуму на слухову систему робітників «шумо-
вих» професій присвячена чисельна кількість 
робіт. Значно менше дослідники приділяють 
увагу гострому впливу звуків великої інтенсив-
ності на слуховий аналізатор. Під впливом си-
льних (більше 130 дБ) короткотривалих звуків 
можуть виникати досить значні зміни в слухо-
вому аналізаторі, що кваліфікується як акутрав-
ма. При цьому в механізмі ураження вирішальне 
значення має висока інтенсивність звукової 
хвилі, що суттєво відрізняє її від звичайного 
виробничого шуму. Останнім часом актуаль-
ність даної проблеми стає очевидною, зважаючи 
на зростаючу чисельність таких випадків. При-
чому звертають на себе увагу зміни в причинах 
виникнення акутравми, що спостерігаються на-
разі. Якщо раніше причинами акутравми у пере-
важній більшості були постріли та вибухи у вій-
ськових, виробничих та аварійних побутових 
умовах, то зараз досить часто виникають ушко-

дження слухового аналізатора при інших обста-
винах. Наприклад, непоодинокі випадки виник-
нення акутравми у молоді після відвідування 
концертів з гучною музикою, застосування пі-
ротехнічних засобів. Вкрай негативно може 
впливати на орган слуху прослуховування гуч-
ної музики через навушники. Непоодинокі ви-
падки звертання після мітингів, на яких викори-
стовуються гучномовці. Що стосується вражаю-
чої дії пострілів, якщо раніше з такими пору-
шеннями зверталися переважно військові, то 
останнім часом досить значну частку склали 
цивільні особи – мисливці та ті, що відвідували 
стрільбища заради розваги. Зазвичай, такі особи 
нехтують засобами захисту слухового аналіза-
тора від шумів, які перевищують гранично до-
пустимі рівні.  

Нами було обстежено 71 хворого з акут-
равмою (142 вуха) у віці від 19 до 50 років та 15 
здорових нормальночуючих осіб контрольної 
групи у віці від 20 до 30 років, які не мали кон-
такту з шумом чи радіацією, не хворіли судин-
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ними захворюваннями. Хворі з акутравмою, які 
перенесли ЧМТ або нейроінфекцію, також були 
виключені з аналізу. Всього обстежено 86 осіб 
(172 вуха). 

У досліджуваних нами хворих найчастіше 
акутравма виникала після пострілів (51 чоловік, 
71,83% випадків). Серед обстежених нами хво-
рих чоловіків була переважна більшість (95,8%), 
а жінок – 4,2% випадків. 

При аналізі скарг хворих з акутравмою в 
момент її виникнення нами було виявлено, що у 
64,79% випадків хворі скаржилися на закладе-
ність вух, 39,43% мали короткочасне запаморо-
чення; у 33,6% спостерігалось порушення рівно-
ваги (хиткість ходи), у 52,1% - біль у вухах, 
95,77% відзначали тимчасове оглушення в мо-
мент появи акутравми. Суб’єктивний шум у ву-
хах турбував 53,52% хворих з акутравмою в мо-
мент її виникнення. При цьому хворі відзначали 
свист, дзвін, пульсацію та інші характерні прояви 
шуму, переважно – високочастотного. З часом 
кількість хворих з акутравмою, які скаржилися на 
шум у вухах, збільшилася до 74,65%, особливо 
це стосувалося тих, у яких розвинулася прогре-
суюча сенсоневральна приглухуватість.  

Зниження слуху турбувало всіх хворих з 
акутравмою на обидва вуха. У деяких хворих 
виражене зниження слуху виникало одразу ж 
після акутравми, а потім ставало трохи менше, а 
у інших - з часом швидко прогресувало. 

Порушення слухової функції при акутра-
вмі може бути однобічним або двобічним в за-
лежності від характеру звукового впливу та по-
ложення голови людини в момент впливу по 
відношенню до джерела звуку. За нашими да-
ними, у 7,55% випадків порушення слухової 
функції було однобічним, а у 66 (92,45%) - дво-
бічним, з яких у 97,18% випадків мало місце 

асиметричне, а у 2,82% - симетричне двобічне 
ураження. Однобічні та більш виражені уражен-
ня виникали з того боку, з якого відбувався по-
шкоджуючий вплив звукового подразника. 

Отже, найчастіше хворих з акутравмою 
хвилювало зниження слуху (100%) та тимчасове 
оглушення (95,77%) в момент акутравми. Шум у 
вухах тубував 53,52% хворих з акутравмою без-
посередньо після негативного впливу на слухо-
вий аналізатор, а з часом він збільшився до 
74,65%. При цьому, при аналізі частотних ха-
рактеристик було виявлено, що шум у вухах 
переважно був високочастотним – від 2 до 14 
кГц інтенсивністю від порогового до 10 дБ. 

Так, шум схожий на 6 кГц спостерігався в 
32,1% випадків, 4 кГц – 24,5%; 2 кГц – 9,4%; 10 
кГц – 2,4%; 3 кГц – 5,7%; у 1,9% хворих шум 
був низькочастотним (0,5 кГц). Частіше шум 
був пороговий (у 52,8% хворих з акутравмою). 
Суб’єктивний шум в 5дБ над порогом мали 
30,2% хворих, а 10 дБ – 17,0%. 

Саме високочастотний шум більше тур-
бував і тяжче переносився хворими. Слід також 
зазначити, що більш високочастотний шум у 
хворих з акутравмою був характерний для більш 
вираженого порушення слуху на тони в області 
4, 6 і 8 кГц, а також 14 і 16 кГц. У більшості та-
ких хворих були низькі або відносно знижені 
ПД в області 4 кГц, а також уповільнене зрос-
тання розбірливості мовного тесту та його пара-
доксальне падіння. За нашими спостереження-
ми, наявність високочастотного шуму була не-
сприятливою ознакою в плані прогнозу. У біль-
шості таких хворих спостерігався прогресуючий 
перебіг захворювання. 

Отримані дані доцільно використовувати 
при діагностиці та лікуванні хворих з акутрав-
мою.  

 
© Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, 2011 
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ЗАСТОСУВАННЯ АКВА МАРІС ПЛЮС У ХВОРИХ В З ПОЛІПОЗНИМ ЕТМОЇДИТОМ 
В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 

 
Поліпи носа виявляють в 1-4% людей. 

Вони частіше зустрічаються в осіб з бронхіаль-
ною астмою, гіперчутливістю до аспірину та у 
хворих з муковісцидозом. За даними літератури, 
приблизно 40-80% пацієнтів з гіперчутливістю 
до аспірину мають поліпи в носі 
(Hedman J., et al., 1999). Близько в 5% хворих з 
неалергічним ринітом також діагностуються 
поліпи носа.  

Матеріали та методи. 
Під нашим спостереженням знаходилось 

64 хворих на поліпозний етмоїдит, віком від 44 
до 74 років. Серед них 41 чоловічої, та 23 жіно-
чої статі. Всім хворим проведено хірургічне 
втручання – операція поліпетмоїдектомія. 

Клінічну картину в післяопераційному 
періоді оцінювали за такими критеріями, як: 
відчуття сухості в порожнині носа, зниження 
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або відсутність нюху, утворення кірочок. Рино-
скопічно визначалась широка носова порожни-
на, сухість слизової оболонки порожнини носа, 
скупчення слизово-кровянистих кірок в післяо-
пераційній порожнині.  

В післяопераційному періоді всім хворим 
щоденно проводився двохразовий туалет носа, 
видалення кірок, використовуються препарати, 
що сприяють поліпшенню трофіки слизової 
оболонки порожнини носа. 

Для полегшення видалення слизово-
кровянистих кірок, використовують розчини для 
іригаційної терапії, які відносяться до групи 
препаратів, що сприяють мукоциліарному очи-
щенню як через секретолітичну дію, так і меха-
нічним шляхом.  

Нами, в якості препарату для іригаційної 
терапії, був обраний Аква Маріс Плюс, який є 
назальним спреєм із дозуючим пристроєм. В 
його склад входить стерильний розчин морської 
води Адріатичного моря, збагачений Д-
пантенолом. Мінеральні солі, велика кількість 
мікроелементів, що входять до його складу, та 
збагачена Д-пантенолом, морська вода, діють 
пом`якшувально на слизову оболонку носової 
порожнини. Дексапантенол (провітамін В5) є 
похідним пантотенової кислоти та ефективно 
стимулює процеси регенерації тканин, проявляє 
слабку протизапальну дію, що є дуже важливим 
фактором в післяопераційному періоді..  

Аква Маріс Плюс фізіологічно сумісний 
зі слизовою оболонкою порожнини носа. При 
місцевому застосуванні регулює мукоциліарний 
кліренс, нормалізує регенерацію епітелію, поле-
гшує відходження кірок, розріджує густий слиз, 
підвищує опірність до інфекції. Побічні реакції 
при застосуванні не встановлені. 

У нашому дослідженні хворі були розді-
лені на дві групи, одна з яких отримувала зага-
льно прийняте лікування, інша група доповню-
вала лікування щоденним зрошенням порожни-
ни носа Аква Маріс Плюс 4-6 раз на день по 3-4 
зрошення кожної половини носа. При оцінці 
результатів користувались в основному клініч-
ними критеріями якості лікування. 

Результати: очищення порожнини носа 
від слизово-кровянистих кірок, зменшення від-
чуття сухості в порожнині носа, покращення 
носового дихання та даних риноскопії, адаптив-
них реакцій і показників «якості життя» спосте-
рігали в обох групах. Однак у основній групі 
хворих, яким була призначена іригаційна тера-
пія препаратом Аква Маріс Плюс, ефективність 
лікування просліджувалась більш чітко. У групі 
хворих, які застосовували зрошення порожнини 
носа препаратом Аква Маріс Плюс, лікування 
виявилось майже на 28% ефективнішим ніж у 
хворих контрольної групи. Хворі відмічали зна-
чне зникнення симптомів сухості, практично 
повне очищення порожнини носа від кірок, і 
відповідно відновлення повноцінного носового 
дихання. Частина пацієнтів цієї групи (29%), 
відмітила покрашення нюху. У хворих контро-
льної групи покращення нюху практично не ві-
дмічалось. 

Висновки: Таким чином, у лікуванні хво-
рих в з поліпозним етмоїдитом в післяоперацій-
ному періоді, Аква Маріс Плюс є ефективним і 
безпечним препаратом, що підтверджується 
клінічними даними.  

Проведене нами дослідження не виявлено 
негативних ефектів та алергічних реакцій, що 
дозволяє рекомендувати його в якості одного із 
препаратів вибору.  

 
© Я.В. Шкоба, Р.А. Абизов, Т.М. Голубок-Абизова, Я.Я. Шкоба, 2011 
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АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ХВОРИХ З ПУХЛИНАМИ 
ЛОР-ОРГАНІВ В ЛОР ВІДДІЛЕННІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ  

ЗА 2007-2010 РОКИ 
 

Своєчасність діагностики та підвищення 
ефективності лікування злоякісних пухлин за-
лежить від багатьох чинників. Одним з таких 
факторів є вирішення проблеми організаційних 
заходів щодо діагностики та планування ліку-
вання онкологічних хворих.  

Інформація про кількісний склад хворих з 
ЛОР-онкопатологією дозволяє розробляти перспе-

ктивний план заходів, направлених на підвищення 
якості хірургічного та консервативного лікування, 
спрогнозувати потреби в хіміопрепаратах (1). 

 Нами проведено аналіз госпіталізації кі-
лькісних та якісних показників госпіталізованих 
хворих з пухлинами ЛОР-органів в ЛОР відді-
ленні Київської обласної клінічної лікарні за 
2007-2010 роки. 
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Пухлини 

Роки 

2007 2008 2009 2010 Разом за 
2007-2010 
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Гортані  230 56,1 217 54,79 232 55,37 241 59,65 920 56,5 
Гортаноглотки  48 11,8 41 10,35 59 14,08 64 15,84 212 13 
Носоглотки  6 1,47 15 3,78 21 5,01 7 1,73 49 3 
М’якого  піднебіння 2 0,49 8 2,02 2 0,48 3 0,74 15 0,9 
Решітчастого  лабіринту 9 2,19 4 1,01 6 1,43 2 0,49 21 1,2 
Слухового ходу 2 0,49 5 1,26 6 1,43 7 1,73 20 1,2 
Піднебінного мигдалика 8 1,96 11 2,77 13 3,1 17 4,21 49 3 
Гайморової пазухи 10 2,44 11 2,77 10 2,38 4 0,99 35 2,1 
Вуха  5 1,22 5 1,26 4 0,95 2 0,49 16 0,9 
Кореня язика 1 0,24 0 0 0 0 0 0 1 0,06 
Порожнини носа 11 2,68 5 1,26 10 2,38 6 1,48 32 1,8 
Ротоглотки  56 13,65 52 13,13 44 10,5 40 9,9 192 11,7 
Інші  22 5,36 22 5,55 12 2,86 11 2,72 67 4,1 
Всього хворих 410 100 396 100 419 100 404 100 1629 100 

 
 
Як видно з вищенаведеної таблиці, серед 

всіх госпіталізованих в ЛОР відділення хворих з 
онкопатологією, переважну більшість склали 
хворі з пухлинами гортані.  

Так відсоток таких хворих, серед усіх го-
спіталізованих, складав від 54,79% у 2008 році 
до 59.65% у 2010. В середньому за 4 проаналізо-
вані роки, кількість хворих з пухлинами гортані 
у відношенні до всіх госпіталізованих онкохво-
рих склала 56.5%. Слід зауважити, що 99,7% 
хворих чоловіки, і тільки 0,3% жінки. 

Кількість пухлини гортаноглотки колива-
лася в діапазоні 10.35% у 2008 до 15.84% у 2010. 
В середньому за проаналізований період 13%. В 
цій групі відсоток жінок був ще меншим, і склав 
0,15, тоді як чоловіків - 99,85%.  

Третю позицію серед хворих з пухлинами 
ЛОР-органів зайняли пухлини ротоглотки. Їх 
рівень коливався в діапазоні між 9.9% у 2010 р. 
до 13.65% у 2007р. 

Серед інших нозологічних одиниць, за 
період з 2007 по 2010 роки середня кількість 
госпіталізованих з ЛОР-онкопатологією була: 

- пухлини піднебінного мигдалика – 3%;  
- пухлини носоглотки 3%;  
- пухлини гайморової пазухи – 2,1%;  
- порожнини носа – 1,8%;  
- м’якого піднебіння – 0,9%;  
- решітчастого лабіринту – 1,2%;  
- слухового ходу -1,2%;  
- вуха – 0,9%; 
- кореня язика – 0,06%; 
- інші локалізації – 4,1%. 
Таким чином, як видно з вищенаведених 

даних, переважну більшість онкохворих госпі-
талізованих в ЛОР відділення Київської облас-
ної клінічної лікарні за 2007-2010 роки склали 
хворі з пухлинами гортані - 54,79%., що збіга-
ється з літературними даними (2,3). 

Отримана інформація дає змогу планува-
ти роботу ЛОР відділення, формувати заявки на 
хіміопрепарати та інші медикаменти, прогнозу-
вати перспективи лікування хворих з онкопато-
логією. 

 
© Я.В. Шкоба, Р.А. Абизов, Л.В. Савчук, Я.Я. Шкоба, 2011 
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Я.В. ШКОБА,  Р.А. АБИЗОВ,  Я.Я. ШКОБА, Ю.І. ОНИЩЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОЛІПОЗНИЙ ЕТМОЇДИТ В СТРУКТУРІ ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ХВОРИХ  
В  ЛОР-ВІДДІЛЕННІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ 

 
Поліпозний риносинусит, це хронічний 

запальний процес слизової оболонки порожнини 
носа та колоносових пазух, для якого характер-
не утворення поліпів, схильних до частого ре-
цидивування. Останні, як правило, складаються 
з набряклої тканини, інфільтрованої еозинофі-
лами. Поліпозний етмоїдит – нозологічна оди-
ниця, яка зустрічається виключно в людей 
(Drake-Lee А. В., 1989).  

Частота   поліпозного етмоїдиту  колива-
ється в межах 1-4% населення (van der Baan S., 
1997, Філатов В,Ф та ін., 1999). Хоча згідно да-
них Larsen і Tos,  поліпи носа є в 42% населення 
(Larsen P. L., Tos M., 1996).  

Нами проведено аналіз даних,  що до кі-
лькості хворих з поліпозним етмоїдитом, госпі-
талізованих в ЛОР відділенні Київської обласної 
клінічної лікарні за період з 2007 по 2010 роки. 

 
Таблиця 1 

 
2007 2008 2009 2010 Разом 

к-ть  
хворих 

% від 
усіх 

хворих 

к-ть 
хворих 

% від  
усіх 

хворих 

к-ть 
хворих 

% від  
усіх 

хворих 

к-ть  
хворих 

% від 
усіх 

хворих 

к-ть  
хворих 

% від  
усіх 

хворих 
Поступило хворих 1359 100 1250 100 1198 100 1295 100 5102 100 
Гайморит гнійно-
гіперпластичний 36 2,7 41 3,3 47 3,9 41 3,1 165 3,23 
Гострі  та загострені  
хронічні синусити 259 19 207 16,6 198 16,5 292 22,5 956 18,7 
Етмоїдит 
поліпозний 58 4,3 60 4,8 50 4,2 48 3,7 216 4,23 
Разом запальні  
захворювання  ППН 353 26 308 24,7 295 24,6 381 29,3 1337 26,16 

 
Як видно з таблиці 1, кількість хворих  з поліпозним етмоїдитом склала від 3,7 відсотка в 2010 

р., до 4,8 в 2008. В середньому за 4 роки цей відсоток дорівнював 4,23,  в відношенні до всіх госпіта-
лізованих в ЛОР відділення хворих.    

Аналіз даних, щодо частоти поліпозного етмоїдиту в структурі запальних захворювань носа та 
колоносових пазух, наведено в таблиці 2.  

Таблиця  2 
 2007 2008 2009 2010 Разом 

К
-т

ь 
 

хв
ор

их
 

% від усіх 
хворих  з 

запальними 
процесами 

ППН 

К
-т

ь 
 

хв
ор

их
 

% від усіх 
хворих  з за-

пальними 
процесами 

ППН 

К
-т

ь 
 

хв
ор

их
 

% від усіх 
хворих  з за-

пальними 
процесами 

ППН 

К
-т

ь 
 

хв
ор

их
 

% від усіх 
хворих  з за-

пальними 
процесами  

ППН 

К
-т

ь 
 

хв
ор

их
 

% від усіх 
хворих  з за-

пальними 
процесами 

ППН 

Гайморит гнійно- 
гіперпластичний 36 10,2 41 13,3 47 15,9 41 10,8 165 12,3 
Гострі та загострені   
хронічні синусити 259 73,4 207 67,2 198 67,1 292 70,6 956 71,5 
Етмоїдит поліпозний 58 16,4 60 19,5 50 17 48 12,6 216 16,2 
Разом  353 100 308 100 295 100 381 100 1337 100 

 
Як видно з таблиці 2, в структурі запаль-

них процесів носа та навколоносових пазух,  
поліпозний етмоїдит склав від 12,6% в 2010, до 
19,5%  в 2008 роках. В середньому за 4 проана-
лізовані роки, поліпозний етмоїдит склав 16.2%. 

Таким чином, як видно з вищенаведених 
даних, кількісні показники госпіталізованих 

хворих  в ЛОР відділення Київської обласної 
клінічної лікарні збігаються з аналогічними да-
ними літератури. 

Отримані дані дають змогу прогнозувати 
передбачувану кількість госпіталізованих хво-
рих, та планувати тактику лікування цієї пато-
логії. 

 
© Я.В. Шкоба,  Р.А. Абизов,  Я.Я. Шкоба, Ю.І. Онищенко, 2011 
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В.О. ШКОРБОТУН, В.В. КРИВША, О.О. ПЕЛЕШЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА ЛАБІРИНТОПАТІЯ У ХВОРИХ  
НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 

 
Діагноз лабіринтопатія після хірургічних 

втручань з приводу хронічного гнійного середньо-
го отиту (ХГСО) виставляється досить часто. Під 
цим терміном розуміють вестибулярні розлади 
різного характеру, які мають місце у хворих, що 
перенесли радикальну операцію на середньому 
вусі. За різними літературними даними вони спо-
стерігаються від 3 до 52,5 % прооперованих на 
середньому вусі хворих (И.А. Белякова, 1993; В.И. 
Гринчук, 1999; Р.А. Забиров и соавт., 2001; О.І. 
Яшан, 2001; В.О. Шкорботун, 2005). Припуска-
ють, що в патогенезі цих порушень приймають 
участь головним чином два фактори. Перший з 
них пов’язаний з трофічними і судинними пору-
шеннями  на медіальній стінці барабанної порож-
нини. Другий – зумовлений тим, що під епідермі-
сом, що покриває стінки післяопераційної порож-
нини, часто утворюються мікрокісти, оточені зо-
ною запалення кістки, яка може бути джерелом 
індуційованих реактивних явищ в лабіринті.  

Нами проведено аналіз результатів ліку-
вання 36 пацієнтів на хронічний гнійний серед-
ній отит, що в минулому перенесли різні типи 
сануючих оперативних втручань з приводу 
ХГСО з явищами вестибулопатії, прояви якої 
залишились після виконаної операції, або вини-
кли потім.  Із них у 30 осіб був хронічний гній-
ний епімезотимпаніт, у 6 – хронічний епітимпа-
ніт. Всі пацієнти відмічали різного ступеню за-
паморочення з помірним порушенням рівнова-
ги. При дослідженні слуху було встановлено що 
79,8 % хворих мали виражене порушення слуху 
(приглухуватість III – V ступеня). 

Зважаючи на відсутність позитивного ре-
зультату від проведеної консервативної терапії, 
їм була здійснена повторна операція на вусі з 
метою   ревізія порожнин середнього вуха та 
усунення можливого джерела вестибулярних 
порушень. Проведена нами отомікроскопія по-
казала, що в більшості випадків уявлення про 
повну епідермізацію стінок післяопераційної 
порожнини не відповідає дійсності. При реопе-
раціях визначались ділянки неповної епідермі-
зації на лабіринтній стінці барабанної порожни-
ни, ампулі горизонтального напівколового кана-

лу, вікні присінку. В цих місцях під епідермісом 
діагностувались ділянки карієсу кістки і грану-
ляції, що могли бути патологічним субстратом 
запалення. У 6 хворих виявлена фістула лабіри-
нту. Ці патологічні зміни свідчили про наявність 
у хворого хронічного лабіринтиту – обмеженого 
(стадія передфістули чи фістула лабіринту), або 
дифузного характеру. 

При визначенні в післяопераційній поро-
жнині гнійного ексудату, грануляцій, карієсу 
кістки і детального огляду порожнини під опе-
раційним мікроскопом, додатково оцінювали 
результати попереднього дослідження слухової 
труби, носа, глотки, проводили оптимальну хі-
рургічну санацію порожнини і призначали ме-
дикаментозну терапію. 

Враховуючи дані про позитивний вплив 
мастоїдопластики на функцію лабіринта, при 
відсутності протипоказань всім хворим була 
виконана мастоїдопластика: “остеоапатитом 
керамічним” – у 16 хворих, кістково-
періостально-мязевим клаптем – у 20. При від-
сутності фістули лабіринту (остеїт) заповнюва-
ли антральну і мастоїдальну порожнину. При 
наявності фістули лабіринта ми заповнювали 
лише мастоїдальну порожнину (нижній сег-
мент), а антральну частину залишали вільною – 
часткова мастоїдопластика. Після видалення 
холестеатоми та грануляцій ділянку фістули 
закривали пластичним матеріалом (вільним 
фрагментом кістки та фасцією або періостом). У 
85 % наших пацієнтів відмічена позитивна дія 
пластичного матеріалу на функціональний стан 
внутрішнього вуха, механізм якої потребує по-
дальшого вивчення. 

Аналізуючи отримані результати, треба 
зазначити, що при рівномірній повній епідермі-
зації порожнини зв'язок вестибулярних пору-
шень з лабіринтом досить сумнівний, особливо 
якщо вони виникли через декілька років після 
загальнопорожнинної операції. Частіше такі ве-
стибулопатії можуть бути зумовлені розвитком 
отогенного арахноїдиту мостомозочкового кута 
або іншої патології ЦНС.  

 
© В.О. Шкорботун, В.В. Кривша, О.О. Пелешенко, 2011 
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В.О. ШКОРБОТУН, В.В. КРИВША, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, Я.В.ШКОБА 
 (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОТОГЕННИХ 
ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ УСКЛАДНЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Проблема лікування отогенних внутріш-

ньочерепних ускладнень є актуальною і на сьо-
годні, оскільки летальність від цієї патології 
залишається досить високою. За даними сучас-
них авторів, вона  складає  від 4% до 15%. 

Нами проаналізовано медичні карти ста-
ціонарних хворих з отогенною внутрішньочере-
пною патологією, що лікувались у відділенні 
отоларингології КЗКОР “Київської обласної 
клінічної лікарні” (клінічна база кафедри отори-
ноларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика) за 
останні 13 років. За період з 1998 по 2011 рік у 
ЛОР-відділенні знаходилось 85 таких хворих. Із 
них у 66 (77,6 %) - внутрішньочерепні усклад-
нення виникли внаслідок  хронічного гнійного 
середнього отиту, а у 19 (22,4 %) – гострого 
гнійного запалення середнього вуха. Вік пацієн-
тів – від 16 до 78 років. 

Загальна кількість внутрішньочерепних 
ускладнень, з урахуванням їх поєднання, склала 
137 випадків. Ізольовані внутрішньочерепні 
ускладнення діагностовано у 43 (50,6 %) пацієн-
тів, поєднані  – у 42 (49,4 %). Питома вага гній-
ного менінгіту і менінгоенцефаліту серед всіх 
інших ускладнень склала 34,3 %, екстра- та суб-
дурального абсцесу середньої або задньої чере-
пних ямок – 36,5 %, тромбозу сигмоподібного 
синусу – 11,7 %, абсцесу скроневої частки мозку 
– 12,4 %, абсцесу мозочка – 5,1 %. Лабіринтит 
поєднувався з внутрішньочерепною патологією 
у 9 осіб, парез лицевого нерва – у 4. 

Померли 11 хворих: 6 осіб з отогенним 
менінгоенцефалітом, 3 – з отогенним абсцесом 
мозку в поєднанні з менінгоенцефалітом, 2 – з 
абсцесом мозочка. 

Аналізуючи частоту надходження пацієн-
тів на лікування по роках, відмічена явна тенде-
нція до зменшення кількості отогенних внутрі-
шньочерепних ускладнень в останній час (за 
2010 рік – 4 випадки). На нашу думку це пояс-
нюється більш активною плановою хірургічною 
санацією гнійного вогнища в середньому вусі 
при хронічному гнійному середньому отиті та 
використанням у лікуванні запалення середньо-
го вуха сучасних потужних антибіотиків.  

Характерною ознакою у пролікованих 
нами хворих було те, що 52%  пацієнтів з метою 
лікування загострення хронічного гнійного про-
цесу у вусі отримували початково від 4 до 21 
дня системну антибіотикотерапію.   Це спричи-
нило не лише пізнє надходження пацієнтів у 

спеціалізовану клініку, а й значний патоморфоз 
захворювання, і як наслідок, труднощі діагнос-
тики внутрішньочерепних ускладнень. Під дією 
антибіотиків спотворюються  клінічні прояви 
внутрішньочерепної патології, відбувається 
приховування неврологічної та загальноклініч-
ної симптоматики, і лише маніфестація процесу 
з раптовим погіршенням стану хворого дозволяє 
запідозрити виникнення життєвонебезпечного 
внутрішньочерепного ускладнення. Так із 85 
пацієнтів, які надійшли на лікування, біля 40% 
хворих були у важкому стані, а у 12 з них  стан 
був розцінений як критичний (за шкалою 
ГЛАЗГО 3-6 балів). Тому системна антибіоти-
котерапія в лікуванні загострення хронічного 
гнійного середнього отиту потребує застере-
ження. Без адекватного виключення отогенної 
внутрішньочерепної патології системне призна-
чення антибіотиків при загостренні деструктив-
них форм хронічного епі- чи епімезотимпаніту, 
як самостійого методу лікування, є невиправда-
ним. Системна антибіотикотерапія у таких паці-
єнтів може призначатись лише після комплекс-
ного обстеження хворого, включаючи консуль-
тацію невропатолога з виконанням КТ або МРТ 
головного мозку. 

Зважаючи на високу інформативність су-
часних променевих методів дослідження  інтра-
краніальної патології,  змінився і об’єм саную-
чого хірургічного втручання.  

При відсутності на КТ та МРТ даних про 
формування внутрішньочерепного гнійного 
осередка,  оголення твердої мозкової оболонки 
здійснюється в залежності від виявлених пато-
логічних змін кістки соскоподібного відростка. 
На даний час є достатньо медикаментозних пре-
паратів для попередження або зменшення на-
бряку чи набухання головного мозку, які дозво-
ляють контролювати і отримати абортивний 
розвиток енцефаліту. Це так звана «медикамен-
тозна декомпресія головного мозку».  

Крім того, змінилось відношення до стру-
ктур барабанної порожнини, які при класичній 
радикальній операції обов’язково видалялись. 
На даний час  елементи звукопровідної системи 
при наявності функціонального резерву завитки 
максимально зберігаються для виконання в пер-
спективі слуховідновного втручання.  

Таким чином, при визначенні об’єму опе-
ративного втручання ми враховували характер і 
поширеність запального процесу в порожнинах 
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середнього вуха, форму внутрішньочерепного 
ускладнення, загальний стан пацієнта і стан зву-
косприймаючої частини слухового аналізатора. 
Сануюча операція проводилась за невідкладними 
показами у найближчі 2 – 4 години після надхо-
дження до стаціонару. У 2 хворих, що надійшли в 
критичному стані, хірургічне втручання здійсне-
но після інтенсивної терапії, проведеної в умовах 
реанімаційного відділення з метою стабілізації 
життєвоважливих функцій організму. При ГГСО 
проводили розширену мастоїдектомію, при 
ХГСО – розширену загальнопорожнинну опера-
цію з розкриттям вторинного гнійного вогнища у 

порожнині черепа з ощадливим відношенням до 
структур барабанної порожнини. 

Всі пацієнти у післяопераційному періоді 
отримували інтенсивну медикаментозну тера-
пію, завушну рану лікували відкритим спосо-
бом.  Другим етапом (на 12-14 день) виконува-
лась пластика завушного дефекту, мастоїдопла-
стика, а при наявності функціональних показань 
здійснювали тимпанопластику. 

Такий підхід дозволяє не лише зменшити 
летальність пацієнтів з отогенними внутрішньо-
черепними ускладненнями, а й у більшості з них 
зберегти або покращити слух.  

 
© В.О. Шкорботун, В.В. Кривша, О.О. Пелешенко, Я.В.Шкоба, 2011 
 
 
 

 
 

В.О. ШКОРБОТУН, Т.Г.КУНАХ, Я.В.ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАНЯ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  
В ЕНДОСКОПІЧНІЙ ХІРУРГІЇ ОСНОВНОЇ ПАЗУХИ 

 
Основна пазуха тривалий час була важко-

доступною для отоларинголога. Запровадження 
відеоендоскопічної та мікрохірургічної техніки 
дало потужний поштовх в розвитку  хірургічних 
втручань на приносових пазухах, зокрема на  
основній. Розроблені підходи до клиновидної 
пазухи, які стали стандартними: черезносовий 
(розширення природного сполучення), трансет-
моїдальний (через широко розкриті клітини ре-
шітчастого лабіринту), транссептальний (на да-
ний час класичний доступ по Hirsch практично 
не застосовується, натомість виконується дос-
туп через задні відділи переділки носа в ділянці 
гребеня та рострума основної кістки). Широко 
використовується мікроскоп в хірургії пазухи 
клиновидної кістки, оскільки вона знаходиться 
на прямій осі зору при огляді через порожнину 
носа, але «золотим» стандартом на сьогодні є 
застосування відеоендоскопічної техніки, яка 
дає суттєві переваги огляду, в тому числі – бо-
кового,  в глибоких порожнинах за «вузькими» 
місцями (дозволяє уникати надмірного розкрит-
тя  пазухи), при необхідності ендоскопічна опе-
рація проводиться з асистентом.   

Впровадження сучасних методів візуалі-
зації операції суттєво зменшує ризик усклад-
нень хірургії основної пазухи. Але певні особ-
ливості анатомії, зміни після попередніх втру-
чань, інтраопераційні кровотечі сповільнюють 
хід операції, збільшують час прийняття рішень, 
можуть привести до невдачі операції. В таких 
випадках хірургу суттєво допомає навігаційна 

система, що надає додатковий надійний конт-
роль положення кінчика інструмента по відно-
шенню до анатомічних структур пацієнта. 

В Центрі патології ЛОР-органів Клінічної 
лікарні «Феофанія» Державного управління 
справами на початку 2010 року впроваджено 
використання навігаційної системи в ендоскопі-
чній  ринохірургії. З січня 2010 по липень 2011 
року в Центрі патології ЛОР органів проведено 
37 сфенотомій, з них 8 – окремі операції, інші 
виконувались  як частина ендоскопічної поліси-
нусотомії. Пацієнти оперовані з приводу насту-
пної патології: поліпозний риносинусит (в тому 
числі,  рецидив) – 29, хронічний сфеноїдит – 2, 
кіста основної пазухи – 2,  гострий гнійний сфе-
ноїдит при неефективності консервативного лі-
кування або при ускладненнях – 4.  Навігацій-
ний контроль використано в 17  випадках, а са-
ме: блок сполучення пазухи та суттєві зміни 
анатомії після попередніх втручань – 10 випад-
ків,  аномально мала основна пазуха або значне 
зміщення міжпазушної переділки (більше ніж на 
5 мм по відношенню до задніх відділів переділ-
ки носа) – 4, наявність великих клітин Оноді – 2, 
а також при значному випинанні зорового нерва 
та внутрішньої сонної артерії в порожнину па-
зухи – 1. 

У всіх пацієнтів досягнуто позитивний 
результат операції, ускладнень під час втручан-
ня та в післяопераційному періоді не було. 

Використання навігаційної системи в 
складних випадках хірургії основної пазухи на-
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дає можливість швидко та  якісно  виконати 
операцію, дозволяє значно покращити інтраопе-
раційне орієнтування при певних особливостях 

та зміненій анатомії, уникнути пошкодження 
важливих анатомічних утворень поряд з опера-
ційним полем. 

 
© В.О. Шкорботун, Т.Г.Кунах, Я.В.Шкорботун, 2011 
 
 
 

 
 

В.О. ШКОРБОТУН, Я.В. ШКОРБОТУН (КИЇВ. УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ВУХА В УМОВАХ ХІРУРГІЧНОГО 
ЦЕНТРУ ЗІ СТАЦІОНАРОМ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ 

 
Одним з пріоритетних завдань сучасної 

практичної медицини є організація ефективного 
та економічно обґрунтованого лікувального 
процесу. Протягом останніх років, з огляду на 
Європейські стандарти, в нашій країні відбулось 
значне скорочення ліжкового фонду  отоларин-
гологічного профілю. Проте кількість пацієнтів 
із захворюваннями ЛОР-органів яким показано 
оперативне лікування, практично не зменши-
лась. Зважаючи на це актуальним є питання роз-
витку стаціонар-заміщуючих форм надання хі-
рургічної допомоги. Серед них розрізняють ам-
булаторну поліклінічну хірургію, стаціонари 
«хірургії одного дня» та хірургічні стаціонари з 
короткостроковим перебуванням (ХСКП). На 
сьогоднішній день такий підхід необхідно роз-
цінювати не лише як певну сферу діяльності 
спеціалістів-хірургів, а як окрему особливу іде-
ологію лікувального процесу. Ця концепція по-
требує систематизованого підходу до лікуваль-
ного процесу з урахуванням особливостей пере-
допераційного обстеження, визначення  пока-
зань до оперативного втручання, використання 
сучасних хірургічних технологій і післяопера-
ційного ведення оперованих пацієнтів. 

Актуальним є визначення показань до 
проведення операції в умовах ХСКП. Так, якщо 
в переліку показань до лікування в «хірургічних 
відділеннях одного дня» (Наказ МОЗ України 
N127 від 03.06.93 «Про організацію відділень 
(центрів) хірургії одного дня») відносились ли-
ше 12 малих за об’ємом операцій на ЛОР орга-
нах, то сьогодні, з впровадженням нових малоі-
нвазивних технологій в таких стаціонарах може 
виконується практично повний перелік ендос-
копічних оперативних втручань в носовій поро-
жнині, приносових пазухах, глотці. 

Один із важливих напрямків оторинола-
рингології, який потребує вивчення, для визна-
чення можливості проведення хірургічного лі-
кування пацієнтів з патологією вуха в умовах 
стаціонару з короткостроковим перебуванням є 

отохірургія. Незважаючи на високу технічну 
складність слухополіпшуючих втручань, при 
застосуванні сучасних методик виконання цих 
операцій, об’єм травмування тканин є мінімаль-
ним. Саме це дає підстави віднести планову 
слухополіпшуючу хірургію до малоінвазивних 
оперативних втручань. При відповідному відбо-
рі пацієнтів, адекватному обстеженні перед хі-
рургічним втручанням та кваліфікованому ам-
булаторному післяопераційному веденні ці опе-
рації можуть бути з успіхом проведені  в умовах 
стаціонару короткострокового перебування. Се-
ред таких втручань: слуховідновлюючі операції 
при отосклерозі, хронічному середньому отиті з 
обмеженими руйнуваннями і навіть при сенсо-
невральній глухоті (кохлеарна імплантація). 

У хірургічному центрі із стаціонаром ко-
роткострокового перебування Державної науко-
вої установи «Науково-практичний центр про-
філактичної та клінічної мкдицини» Державного 
управління справами Президента України, нами 
виконано 73 оперативних втручання на вусі, із 
них 68 - функціонально-ркеконструктивних 
операції: (тимпанопластик - 19, стапедопластик 
- 10, кохлеарних імплантацій – 41), а також 5 
втручань з приводу видалення остеоми слухово-
го проходу.  

Пацієнти госпіталізувались в день опера-
ції. Середня тривалість госпіталізації хворих 
після тимпанопластики склав - 2,3 доби, стапе-
допластики – 4,2, кохлеарної імплантації - 5,1 
доби.  Пацієнти після видалення остеоми випи-
сувались в день операції. 

Із прооперованих хворих 24 проходили 
післяопераційну реабілітацію в поліклінічному 
ЛОР-відділенні ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС із офо-
рмленням листка тимчасової непрацездатності, 
інші - під нашим контролем спостерігались за 
місцем проживання. Середня тривалість непра-
цездатності була після тимпанопластики та ста-
педопластики 10,5 доби, після видалення остео-
ми – 2,1 доби. 
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Передумовою скорочення тривалості гос-
піталізації є відповідний відбір хворих на опе-
рацію, їх адекватне обстеження, застосування 
сучасних хірургічних технологій та анестезіоло-
гічного забезпечення і відповідна організація 
амбулаторного післяопераційного ведення. Та-
кий підхід до лікування хворих з хірургічною 

ЛОР-патологією забезпечує значно менші ви-
трати на лікування за рахунок короткотривалого 
перебування оперованих хворих в умовах стаці-
онару, і дозволяє більш ефективно використову-
вати дороговартісний ліжковий фонд лікуваль-
них закладів. 

 
© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, 2011 
 
 
 
 

 
В.Г. ЯГЕЛЬСКИЙ, Е.В. ЯГЕЛЬСКИЙ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ НОСОВОГО КЛАПАНА 

 
Внутренний носовой клапан играет клю-

чевую роль в регуляции носового дыхания, его 
патология может вызывать назальную обструк-
цию. 

 Своевременное выявление дисфункции 
носового клапана является основой эффектив-
ного хирургического лечения. Для исследования 
носового клапана используют: переднюю рино-
скопию, эндоскопическое исследование полости 
носа, пробу Cottle, переднюю активную рино-
манометрию. К сожалению, эти методы не яв-
ляются объективными для данной зоны иссле-
дования и не всегда могут дать необходимую 
информацию о состоянии структур и функции 
носового клапана.  

Целью нашей работы стало изучение 
возможности использования конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ) в диагно-
стике патологии носового клапана. 

Материалы и методы. Нами в ЛОР - 
клинике ИНВХ обследовано 28 пациентов (15 
мужчин и 13 женщин) в возрасте от 19 до 47 
лет, предъявляющие жалобы на затруднение 
носового дыхания. Всем была выполнена КЛКТ, 
при которой оценивали состояние носового кла-
пана: измеряли его угол, размеры и пространст-
венное соотношение его структур. 

Больные были разделены на три группы. 
В первую мы отнесли 8 пациентов без патоло-
гии носового клапана с искривлением носовой 
перегородки, хроническим ринитом. Им была 
выполнена септопластика и коррекция нижних 
носовых раковин.  

Вторую группу составили 7 пациентов с 
искривлением носовой перегородки, хрониче-
ским ринитом и дисфункцией носового клапана 
(4 случая стеноза, 3 - пролапса носового клапа-
на). Этим больным также была произведена 

септопластика, коррекция нижних носовых ра-
ковин. Устранение дисфункции клапана у дан-
ных пациентов не проводилось из-за повышен-
ной кровоточивости во время операции (3 чело-
века), отказа от пластики носового клапана 
предложенным им способом (4 пациента). 

Третью группу составили 13 человек с па-
тологией носового клапана (стеноз - 5 случаев, 
пролапса - 3, комбинация этих нарушений - 5), 
деформацией носовой перегородки и хрониче-
ским ринитом. Этим пациентам были выполне-
ны септопластики, коррекции нижних носовых 
раковин с одномоментной пластикой носового 
клапана (резекция каудальных порций верхне-
латеральных хрящей - 3 случая, эндоскопиче-
ское расширение угла клапана - 2, пластика но-
сового клапана открытым способом – 4, пласти-
ка клапана открытым способом с применением 
аутотрансплантатов - 4). 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Пациенты всех трех групп были обследо-
ваны через 6 месяцев после хирургического ле-
чения. Пациенты первой и третьей групп не 
предъявляли жалобы на затруднения носового 
дыхания, явления хронического ринита у них 
регрессировали. Структуры носового клапана по 
данным эндориноскопии и КЛКТ стабильны.  

Во второй исследуемой группе 5 пациен-
тов из 7 отметили улучшение носового дыхания 
и уменьшение ринореи после проведенного опе-
ративного лечения, хотя явления носовой об-
струкции сохранялись. 2 пациентов отметили 
лишь незначительное улучшение носового ды-
хания. По данным эндориноскопии и КЛКТ но-
совая перегородка и носовые раковины у боль-
ных этой группы находились в правильном по-
ложении, однако патология внутреннего носо-
вого клапана сохранялась.  



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2011 143 

Выводы. Своевременная диагностика 
дисфункции носового клапана и ее одномо-
ментное лечение совместно с другой патологией 
внутриносовых структур повышают результаты 
хирургического лечения у данной категории 
больных. КЛКТ носа и околоносовых пазух яв-
ляется высокоинформативным неинвазивным 

методом исследования. Низкая лучевая нагруз-
ка, высокое качество исследования (шаг среза от 
0,125 мм), а также возможность оценки изучае-
мой структуры в трехмерной проекции позволя-
ет использовать данное исследование в диагно-
стике патологии носового клапана.  

 
© В.Г. Ягельский, Е.В. Ягельский, 2011 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАСЦИАЛЬНО-МЫШЕЧНОГО ЛОСКУТА  
В ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ХИРУРГИИ РАКА ГОРТАНИ 

 
В настоящий момент наблюдается тен-

денция к расширению объема резекции внутри-
гортанных структур при ограниченных раках 
гортани, направленная на повышение абластич-
ности вмешательств. При подобных резекциях 
образуются дефекты слизистой оболочки, кото-
рые уже невозможно закрыть местными тканя-
ми без серьезного нарушения функции или де-
формации просвета гортани. Оставление ране-
вой поверхности в просвете гортани неушитой 
значительно удлиняет послеоперационное вос-
становление, ведет к выраженному рубцеванию 
с возможным формированием рубцового стено-
за. Одновременно с мягкими тканями проводят 
широкую, а нередко и тотальную резекцию щи-
товидного хряща (надперстневидная резекция 
гортани по Majer H. и Rieder A.), что требует 
мобилизации и значительного перемещения ос-
тавшихся опорных структур, или имплантации 
опорных ауто- или аллотканей. 

Одним из известных вариантов закрытия 
интраоперационного дефекта слизистой оболоч-
ки гортани после вертикальных резекций явля-
ется фасциально-мышечный лоскут из передних 
мышц шеи (Pressman J.J., 1954; Погосов В.С., 
Кубатко Т.М., 1977; Calcaterra T.C, 1983). Мыш-
ца используют для восполнения недостатка тка-
ней, а фасция сдерживает развитие грануляций 
и служит проводником эпителизации, а также 
защитой щитовидного хряща от инфекции. Од-
нако обязательным условием использования 
мягкотканных лоскутов является сохранение 
достаточного объема опорных тканей, без кото-
рых риск послеоперационного стенозирования 
остается велик, что может нивелировать все 
преимущества органосохраняющей хирургии. 
При раке гортани, не затрагивающем мобиль-
ность голосовой складки (I-II стадии), малове-

роятно прорастание щитовидного хряща в лате-
рально-заднем направлении. Поэтому широкая 
или тотальная резекция остова гортани при ог-
раниченных раках не кажется нам обязательным 
этапом, и может быть ограничена половиной 
пластинки щитовидного хряща на более пора-
женной стороне, и передней третью на противо-
положной стороне. Частичное сохранение осто-
ва гортани и неограниченная возможность заим-
ствования фасциально-мышечных тканей по-
близости от дефекта позволяет резецировать 
значительные объемы внутригортанных струк-
тур без существенного риска последующего 
стенозирования, и без потребности в перемеще-
нии или имплантации опорных структур.  

Мы используем фасциально-мышечный 
лоскут для закрытия больших интраоперацион-
ных дефектов гортани после боковых и перед-
небоковых резекций на протяжении последних 
20 лет. Лоскут включает первые три фасции и 
грудинно-подъязычную мышцу, выкроенные в 
одном блоке. В зависимости от удобства пере-
мещения, используем лоскут на верхней или 
нижней ножке. Ширина лоскута должна быть 
достаточна, что бы полностью восполнить 
имеющийся дефект мягких тканей гортани без 
изменения положения структур, образующих 
вход в гортань. Лоскут разворачиваем на 90º, 
укладываем на дефект гортанных тканей и сши-
ваем фасцию с оставшейся слизистой оболоч-
кой. Для адаптации лоскута к подлежащему 
хрящу используем два чрезхрящевых П-
образных шва, завязываемых на наружной по-
верхности щитовидного хряща. Выраженная 
толщина фасциальной пластинки сдерживает 
чрезмерное образование грануляций и способ-
ствует ускоренной эпителизации лоскута, при 
этом сам лоскут надежно защищает хрящ от ин-
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фекции. С целью избежать зондового кормле-
ния, обеспечения покоя ране и профилактики 
подкожной эмфиземы оставляем в гортани там-
пон Микулича, пропитанный мазью «Левоме-
коль». Через 4-5 дней тампон удаляем, на сле-
дующий день деканюлируем больного, а трахе-
отомическую рану ушиваем. Методика позволя-
ет обойтись без длительного стентирования, 
произвести раннее ушивание трахеостомы, не 
нарушает глотания и способствует восстановле-
нию фонаторной функции. 

Всего фасциально-мышечный лоскут для 
закрытия интраоперационного дефекта гортани 
использован у 73 больных. Длительное наблю-
дение за ними показало, что просвет гортани на 

уровне голосовой щели сохраняется даже шире, 
чем после переднебоковой резекции с обычным 
ушиванием дефекта. Только в одном наблюде-
нии мы отметили субкомпенсированный стеноз 
гортани, вероятно связанный с расширенной 
резекцией щитовидного хряща.  

Вывод: первичная пластика больших де-
фектов гортани фасциально-мышечным лоску-
том является ценным методом профилактики 
послеоперационных рубцовых стенозов горта-
ни, способствует сохранению ее основных 
функций и может быть рекомендована к широ-
кому внедрению в хирургическое лечение рака 
гортани. 
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ИМПЛАНТАЦИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СЕТКИ В БОКОВЫЕ СТЕНКИ 
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ЛЕЧЕНИИ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ И ГОРТАНИ 
 

Циркулярная резекция суженного участка 
трахеи во многих случаях является методом вы-
бора в лечении рубцовых стенозов трахеи. Од-
нако в части случаев при протяженных стенозах 
или сочетаниях стенозов трахеи со стенозами 
гортани циркулярная резекция становится за-
трудненной, опасной или невозможной для вы-
полнения. В таких ситуациях предпочтение от-
дают этапной пластике трахеи, при которой 
сначала формируют стому, а после получения 
стойкого просвета дыхательной трубки стому 
ушивают. Как правило, на одном из этапов ле-
чения для создания жесткости стенок форми-
руемых дыхательных путей выполняют имплан-
тацию опорных тканей. Это могут быть собст-
венные ткани пациента (хрящ, кость) или раз-
личные искусственные материалы. Недостатка-
ми аутоткани являются необходимость опера-
ции для ее получения и потребность в дополни-
тельном времени для надежного приживления 
ее в новом месте. 

Среди искусственных материалов одним 
из наиболее перспективных является полипро-
пиленовая сетка, широко применяемая в лече-
нии грыж брюшной стенки. Мы уже длительное 
время применяем имплантацию полипропиле-
новой сетки при формировании передней стенки 
верхних дыхательных путей с обнадеживающи-
ми результатами (26 оперированных больных). 
Однако во многих случаях армирование только 

передней стенки для создания стойкого просве-
та оказывается недостаточным, и возникает не-
обходимость имплантации опорных тканей в 
боковые стенки стомы. Ранее мы широко при-
меняли хрящевую реберную и перегородочную 
ткань с этой целью, но в настоящее время, что-
бы устранить недостатки, присущие аутопла-
стике, мы стали использовать полипропилено-
вую сетку и для придания жесткости боковым 
стенкам стомы.  

Отличительной особенностью сетки как 
имплантируемой структуры является то, что она 
хорошо противодействует разрывным нагруз-
кам, возникающим при повышении давления в 
просвете верхних дыхательных путей (кашель, 
форсированное дыхание), но сама по себе не 
может эффективно препятствовать спадению 
просвета, возникающему при отрицательных 
давлениях. Только придание сетке жесткости 
прорастающими ее тканями в определенной ме-
ре служит этой цели. Поэтому простая имплан-
тация сетчатого протеза в боковые стенки стомы 
не будет значительной преградой спадению 
просвета. Для стабилизации положения сетки по 
отношению к окружающим тканям, а значит и 
для создания стойкого просвета, мы не только 
имплантируем сетку в боковые стенки стомы, 
но и заводим ее наружный край латерально под 
передние мышцы шеи на протяжении 1,5 – 2 см 
(в нижних отделах шеи вплоть до кивательной 
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мышцы). После прорастания сетки тканями ор-
ганизма, она фиксируется к мышцам шеи, что 
удерживает боковые стенки от медиального 
смещения и не позволяет просвету спадаться.  

Всего по данной методике произведено 3 
вмешательства. В двух случаях сетку имплан-
тировали в боковые стенки сразу в момент соз-
дания стомы, что позволило сократить этап-
ность лечения. У 2 из 3 больных в дальнейшем 

стому ушили с использованием аллопластики 
передней стенки полипропиленовой сеткой, 
был достигнут стойкий широкий просвет верх-
них дыхательных путей. Еще в одном случае 
лечение не закончено. В целом, первые полу-
ченные результаты указывают на перспектив-
ность полного перехода на искусственные сет-
чатые материалы в этапной пластике верхних 
дыхательных путей. 
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НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ТРАВМАХ ЗОВНІШНЬОГО НОСА 
 

Травми носа складають від 10 до 12% від 
всіх ушкоджень лицевого скелета (Ю.В. Мітін, 
С.П. Шиян, 2010). Ушкодження зовнішнього 
носа в 31% випадків виникають при автомобі-
льних аваріях, в 21,3% - в побуті і в 13,8% - на 
виробництві (А.О. Гюсан, 2000). Етіологія біль-
шості побутових травм носа – це удари кулаком 
в бійці. Удар кулаком може бути нанесений 
спереду, збоку. Оскільки травма при ударі кула-
ком в більшості випадків наноситься правою 
рукою, то ушкодження спинки і лівого схилку 
носа зустрічається частіше (Г. С. Протасевич і 
співавт., 2011). Під час травми при ударі кула-
ком , крім зовнішнього носа, ушкоджується пе-
регородка носа, що в подальшому проявляється 
її деформацією.  

Під нашим спостереженням за період з 
2006 по 2010 рр. знаходилось 126 хворих на гос-
трі травми зовнішнього носа, в тому числі 83 – 
на закриті і 43 – на відкриті. Вік пацієнтів від 12 
до 52 років. Основними причинами виникнення 
травм носа у спостережуваних хворих були по-
бутові (у 69 хворих), автомобільні (у 40) і виро-
бничі фактори (у 17 хворих). 

Закриті травми зовнішнього носа в 70 
(89,7%) випадках супроводжувались боковим 
зміщенням його і в 13 (10,3%) – западанням 
спинки. Серед травм з боковим зміщенням носа 
частіше (у 59 хворих) зміщення спостерігалось 
вправо, значно рідше (11) – вліво. 

Для діагностики гострої травми зовніш-
нього носа застосовувались огляд, рентгеногра-
фія кісток носа. При бокових зміщеннях виник-
нення травматичної деформації супроводжува-
лось западанням бокового схилку носа з одного 
боку і випинанням його з протилежного. При 

западанні спинки носа наставав перелом носо-
вих кісток, нерідко відрив проксимальних кінців 
їх від лобової кістки і перелом лобових відрост-
ків верхньої щелепи. 

Рентгенографію кісток носа при його тра-
вмах ми проводили обов‘язково. Це важливо як 
з медичної, так і з юридичної точки зору. При 
бокових зміщеннях носа рентгенографія вияви-
лась недостатньо ефективною. При западаннях 
спинки носа рентгенографія в боковій проекції 
надавала велику допомогу у встановленні діаг-
нозу. При цьому на рентгенограмах чітко визна-
чався ступінь ушкодження кісткового скелету 
носа, характер зміщення відломків. Після трав-
ми носа постраждалі звертались за медичною 
допомогою, як правило, не раніше 2-3 год після 
її нанесення. За цей період звичайно виникав 
набряк м‘яких тканин, що в значній мірі прихо-
вував деформацію зовнішнього носа. Ця обста-
вина значно утруднювала діагностику. 

Невідкладна допомога в гострому періоді 
травми носа при виникненні деформації його 
заключалась у відновленні форми носа. Надання 
невідкладної допомоги при бокових зміщеннях 
в строки від кількох годин до 4 – 5 діб після 
травми заключалась в наступному. За допомо-
гою носових елеваторів, обгорнутих шматком 
марлі, піднімали запавший боковий схилок носа 
на боці удару і одночасно проводили пальцеве 
вправлення виступаючого бокового схилку на 
протилежному. Після виконання цих маніпуля-
цій проводили двобічну петлеву передню там-
понаду носа марлевими турундами. При підні-
манні носовим елеватором запавшого бокового 
схилку носа проводили деяку гіперкорекцію 
(враховуючи набряк м‘яких тканин), в против-
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ному разі через 2 – 3 тиж після травми може 
наставати западання його (В. Р. Деменков, 
2006). Для утримання піднятих кісткових фраг-
ментів носа на боці западання передню тампо-
наду проводили більш щільну, турунди просо-
чували розчином антибіотиків і утримували 3 – 
4 доби. Так тампонада сприяла недопущенню 
виникнення синеній в носових ходах внаслідок 
ушкодження слизової оболонки порожнини носа 
як в момент травми, так і в момент застосування 
елеваторів для підняття кісткових відломків. 

Постраждалим з западанням спинки носа 
носовими елеваторами піднімали запавшу спин-
ку, після чого проводили передню тампонаду 
носа марлевими турундами. У разі відкритої 
травми носа піднімали запавшу ділянку і носові 
ходи тампонували марлевими турундами, затим 
проводили хірургічну обробку рани носа. При 
цьому видаляли вільно лежачі відломані кістко-
ві фрагменти, промивали рану розчинами анти-
біотиків і на м‘які тканини накладали шви полі-

амідною ниткою. Враховуючи ту обставину, що 
операції з усунення травматичних ушкоджень 
зовнішнього носа нетривалі за часом, виконува-
ли їх під внутрішньовенним наркозом.  

Позитивні результати хірургічних втру-
чань на зовнішньому носі в гострий період тра-
вми одержані нами у 116 (92,06%) осіб. 

Таким чином, наші спостереження пока-
зали, що гострі травми зовнішнього носа мо-
жуть бути закриті і відкриті. Частіше зустріча-
ються закриті травми. Закриті травми бувають 
двох видів – зміщення кісток носа вбік і запа-
дання спинки носа. Для встановлення діагнозу 
застосовується зовнішній огляд і рентгенографія 
кісток носа. Остання особливо доцільна при 
втисненні кісток носа дозаду. Невідкладна до-
помога при гострих травмах носа залежить від 
виду травми. Наслідки гострих травм носа в пе-
реважній більшості випадків (92,06%) були 
сприятливі. 
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ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НОСОВУ КРОВОТЕЧУ 
 

Носова кровотеча – доволі частий симп-
том багатьох місцевих і загальних захворювань. 
В ряді випадків вона може представляти загрозу 
для життя хворого. 

Під нашим спостереженням за період з 
2006 по 2010рр. знаходилось 120 хворих на но-
сову кровотечу. Вік пацієнтів від 30 до 72 років.  

Хворі скаржились на часту носову крово-
течу. Частіше кровотеча спостерігалась із пе-
редніх відділів перегородки носа – у 110 (92,5%) 
пацієнтів. У 10 (7,5%) кровотеча відмічалась із 
задніх відділів порожнини носа. Етіологічні фа-
ктори носової кровотечі були місцеві і загальні. 
При цьому місцеві причини мали місце у 30 
(25%) хворих. Серед місцевих причин відмічені: 
механічна травма носа (у 12 хворих), хірургічна 
травма (конхотомія, поліпоетмоїдотомія) (у 3), 
гострий риніт (у 4), передній сухий риніт (у 8), 
кровоточивий поліп перегородки носа (у 3 паці-
єнтів). Слід відмітити, що хворі на кровоточи-
вий поліп перегородки носа були порівняно мо-
лодого віку (30 – 32 роки), жіночої статі. Інші 
пацієнти мали вік 50 – 72 роки. 

Загальні причини носової кровотечі в на-
ших спостереженнях мали місце у 90 (75%) хво-
рих: гіпертонічна хвороба (у 80 хворих), цукро-
вий діабет (у 2), хронічний нефрит (у 2), хворо-
би крові (у 3), грип (у 3 пацієнтів). 

Незначна кровотеча (втрата крові склада-
ла до 20мл) відмічена у 4 (3,3%) хворих, помір-
на (втрата крові до 200мл) – у 110 (89,2%), си-
льна (втрата крові більше 200мл) – у 10 (7,5%) 
пацієнтів. 

Лікування носової кровотечі у спостере-
жуваних хворих було комплексним, одночасно 
застосовувались місцева зупинка кровотечі та 
загальне лікування. Місцево проводилась коагу-
ляція доступних місць на перегородці носа хімі-
чними речовинами (хіміокаустика) або електри-
чним струмом (електрокаустика). Хворим на 
кровоточивий поліп перегородки носа проведе-
но хірургічне видалення останнього. 

Кровотечу із задньо-верхніх відділів но-
сової порожнини зупиняли глибокою передньою 
тампонадою носа. В окремих випадках, особли-
во при кровотечі із задніх відділів порожнини 
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носа, передню тампонаду доповнювали зад-
ньою. 

Із загального лікування хворим признача-
ли досередини вікасол, аскорбінову кислоту або 
аскорутін (рутін з аскорбіновою кислотою) в 
таблетках. В ряді випадків з гемостатичною ме-
тою внутрішньовенно уводили 5% розчин епси-
лонамінокапронової кислоти, 10% розчин каль-
цію хлориду, внутрішньом‘язово – 1% розчин 
вікасолу. Загальне лікування включало в себе 
також патогенетичну терапію основного захво-
рювання (при наявності такого). Так, при гіпер-
тонічній хворобі були застосовані гіпотензивні 

середники, при цьому старались якомога довше 
утримувати артеріальний тиск на максимально 
знижених показниках. Хворим на цукровий діа-
бет призначалась антидіабетична терапія. 

Таким чином, у спостережуваних нами 
хворих в 3 рази частіше (75%) причиною носо-
вої кровотечі були загальні фактори, значно рі-
дше (25%) – місцеві. Для зупинки кровотечі ви-
користовувались різні місцеві і загальні засоби, 
але найчастіше передня тампонада носа. Паціє-
нтам на гіпертонічну хворобу або цукровий діа-
бет проводилась патогенетична терапія (гіпоте-
нзивна, антидіабетична). 

 
© О. І. Яшан, І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, А.І. Гавура, О.В. Говда, У.Р. Дужик, О.І. Шило,  
Р.Т. Чортківський, В.А. Левчук, 2011 
 
 
 
 

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Д.В. БЕРЕГОВИЙ, Д.Д. БЕРЕГОВИЙ  
(ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК; УКРАЇНА) 

АНТИМІКРОБНЕ ЛІКУВАННЯ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 
 

Ангіна – це гостре запалення піднебінних 
мигдаликів. Зустрічається доволі часто. Серед 
дорослих захворюваність на ангіну складає 4-5 
%, а серед дітей – більше 6%  (В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978). Ангіни бувають 
первинні і вторинні. Серед первинних ангін 
найчастіше зустрічається катаральна, фолікуля-
рна і лакунарна. Найтяжче з них перебігає лаку-
нарна ангіна. Для лікування ангіни застосову-
ються різні засоби загальної і місцевої дії. Ми 
застосували цей препарат при лікуванні лакуна-
рної ангіни у дорослих. Фламіфікс (цефіксим) – 
це сучасний пероральний цефалоспориновий 
антибіотик ІІІ-го покоління для лікування бак-
терійних інфекцій. Він характеризується широ-
ким спектром антимікробної дії та високою ак-
тивністю щодо грамнегативних мікроорганізмів. 
Препарат також активний відносно грампозити-
вних бактерій. 

Фламіфікс (цефіксим) застосовується при 
багатьох інфекціях організму людини, в тому 
часлі і інфекціях ЛОР-органів (риносинусит, 
отит, гострий і хронічний тонзиліти, аденоїдит). 
Препарат Фламіфікс (цефіксим) виробляється 
фірмою Ananta Medicare (Великобританія), ви-
пускається в капсулах по 100 мг, 200 мг №10, 
застосовується 1- 2 рази на добу. Дорослим і 
дітям старше 12 років з масою тіла понад 50кг 
призначають по 400мг одноразово або по 200мг 
двічі на добу. Добова доза для дітей у віці від 7 
до 12 років – 100 мг 2 рази на добу або 200 мг 1 
раз на добу.  Курс лікування складає від 3 до 10-
14 днів. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
36 хворих на лакунарну ангіну віком від 20 до 
39 років. Хворі скаржились на головний біль, 
підвищення температури тіла в межах 38,2 – 
39,20 С, сильний біль в горлі при ковтанні. Нері-
дко спостерігалась ірадіація болю у вухо, салі-
вація. Фарингоскопічно відмічались гіперемія і 
збільшення піднебінних мигдаликів, наявність в 
лакунах мигдаликів жовтаво-білих нашарувань. 
В мазках з носа і зіва палички Лефлера не вияв-
лені. Хворі були розподілені на 2 групи – осно-
вну (25 пацієнтів) і контрольну (11). Групи були 
співставлені за віком і перебігом захворювання. 
Пацієнтам основної групи призначали препарат 
Фламіфікс (цефіксим) і загальноприйняте ліку-
вання, контрольної – тільки загальноприйняте 
лікування. Фламіфікс (цефіксим) призначався в 
дозах згідно рекомендаціям фірми-виробника 
(Ananta Medicare – Великобританія): досередини 
по 1 капсулі (200 мг) двічі на добу протягом 7 
днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на головний біль, вплив на біль в горлі 
при ковтанні), фарингоскопічна картина (колір, 
консистенція слизової болонки піднебінних ми-
гдаликів, відсутність нашарувань в лакунах ми-
гдаликів), показники температури тіла. 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено інтенсивніший регрес симптомів ангіни у 
пацієнтів основної групи. Так, всі хворі з цієї 
групи відмічали зникнення головного болю, 22 
із 25 – зникнення, 3 – зменшення болю в горлі 
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при ковтанні (на 5-6-й день лікування). У паціє-
нтів контрольної групи ці показники були знач-
но нижчими. 

Нормалізація фарингоскопічної картини 
настала на 5-6-й день лікування у 23 хворих ос-
новної групи. Слизова оболонка піднебінних 
мигдаликів у них мала рожевий колір, нормаль-
ну консистенцію, нашарування в лакунах миг-
даликів були відсутні. В контрольній групі нор-
малізація фарингоскопічної картини відмічалась 
на 5-6-й день лікування у 7 із 11 хворих. 

Температура тіла нормалізувалась на 5-6-
й день лікування у всіх пацієнтів основної гру-

пи. В контрольній групі нормалізація темпера-
тури тіла на 5-6-й день лікування настала лише 
у 7 хворих. 

Стерпність препарату Фламіфікс (цефік-
сим) у всіх хворих була доброю, алергійних реа-
кцій та інших небажаних ефектів не відмічалось 
у жодного пацієнта. 

Таким чином, застосування антибіотика 
Фламіфікс (цефіксим) в лікуванні лакунарної 
ангіни у дорослих виявилось ефективним. На 
підставі отриманих даних можна рекомендувати 
цей препарат для загального лікування лакунар-
ної ангіни у дорослих як антимікробний засіб. 
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КАДРИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЛОР-КЛІНІКИ 
 

12 квітня 2011 року виповнилось 54 роки 
з дня утворення Тернопільського державного 
медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 
(в минулому інституту, академії). В жовтні 2011 
року буде 53 роки з дня створення кафедри ото-
риноларингології. Організатором кафедри був 
доктор медичних наук, професор П.Д. Буєв, 
який завідував кафедрою з жовтня 1958 по сі-
чень 1959 року. В подальшому кафедрою заві-
дували: кандидат медичних наук, доцент О.А. 
Кантор (лютий 1959 – червень 1964 рр.), канди-
дат медичних наук, доцент Є.І. Турович (вере-
сень 1964 – червень 1966 рр.), доктор медичних 
наук, професор І.А. Яшан (жовтень 1966 – сі-
чень 1994 рр.), кандидат медичних наук, доцент 
Г.С. Протасевич (січень 1994 – серпень 2000 рр. 
– курсом оториноларингології), доктор медич-
них наук, професор П. В. Ковалик (вересень 
2000 – березень 2006рр). З березня 2006 року по 
нинішній час кафедрою керує доктор медичних 
наук, професор О.І. Яшан. В минулі роки викла-
дачами кафедри працювали доктор медичних 
наук, професор П.Д. Буєв (жовтень 1958 – сі-
чень 1959 рр.), кандидат медичних наук, доцент 
О.А. Кантор (лютий 1959 – червень 1964 рр.), 
кандидат медичних наук, доцент Є.І. Турович 
(жовтень 1958 – червень 1966 рр.), кандидат ме-
дичних наук, асистент А.Ф. Масик (вересень 
1960 – червень 1986 рр.), кандидат медичних 
наук, доцент Р.Т. Лавецький (грудень 1964 – 
серпень 1984 рр.), доктор медичних наук, про-
фесор І.А. Яшан (жовтень 1966 – червень 2007 
рр.), доктор медичних наук, доцент Г.С. Прота-
севич (вересень 1972 – жовтень 2006 рр.). В ни-

нішній час викладачами кафедри є: доктор ме-
дичних наук, професор О.І. Яшан (з січня 1994 
р.), доктор медичних наук, професор П.В. Кова-
лик (з січня 1985 р.), кандидат медичних наук, 
доцент Ю.М. Андрейчин (з квітня 2000р.), кан-
дидат медичних наук, асистент А.П. Ковалик (з 
листопада 2006 р.), кандидат медичних наук, 
асистент І.В. Мальована (з березня 2008 р). 

В магістратурі навчались лікарі Ю.М. 
Андрейчин та І.В. Мальована. 

Очну аспірантуру пройшли Г.С. Протасе-
вич, Ю.М. Андрейчин та І.В. Мальована, заочну 
– П.В. Ковалик, Є.М. Єдинак, Н.М. Рішко і 
Д.В. Береговий. Клінічну ординатуру закінчило 
8 лікарів: Д.П. Наслєднік, Н.М. Стойко, Н. М. 
Рішко, С. С. Дмитруш, У.Р. Безкоровайна, І.А. 
Гавура, О.І. Шило та В.А. Мельник. 

Тернопільська обласна комунальна кліні-
чна лікарня (нині університетська лікарня) відк-
рита у вересні 1958 року, а ЛОР-відділення цієї 
лікарні – у лютому 1961 року. Першим завіду-
вачем ЛОР-відділення був лікар Р.В. Івашкевич. 
Він завідував відділенням з травня 1961 по гру-
день 1991 року. З січня 1992 року по нинішній 
час ЛОР-відділенням завідує лікар І.А. Гавура. 
В минулі роки в ЛОР-відділенні працювали лі-
карі Р.В. Івашкевич, Б.М. Довгань, М.П. Керни-
цький, Д.М. Яскіна, Н.В. Липницький, О.А. Ко-
стандова, Л.В. Новікова, М.О. Карасюк, Н.С. 
Зелінський, Є.І. Турович, А.А. Данилкова. Нині 
лікарями ЛОР-відділення є: І.А. Гавура, Ф.Ю. 
Кийко, Л.М. Васькевич, О.В. Стахів. В ЛОР-
кабінеті облполіклініки в минулому працював 
лікар Є.І. Турович, нині працюють лікар У. Р. 
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Дужик (оториноларинголог) та кандидат медич-
них наук О.В. Говда (сурдолог). 

Таким чином, на кафедрі оториноларин-
гології медичного університету в минулі роки 
працювало 7 викладачів, нині працює 5 викла-
дачів. В ЛОР-відділенні університетської лікар-

ні в минулому працювало 11 лікарів, нині пра-
цює 4 лікарі. В обласній поліклініці в минулому 
працював 1 лікар – оториноларинголог, в даний 
час працює 2 лікарі (лікар – оториноларинголог 
і лікар – сурдолог). 
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Публікації наукових робіт оториноларин-
гологами Тернопільської області розпочались з 
1960 року. До того часу публікацій не було. 

Метою нашої роботи було проаналізувати 
наукову діяльність з 1960 по червень 2011рр. 

За вказаний період викладачами кафедри 
оториноларингології, аспірантами, клінічними 
ординаторами, магістрами, студентами-
гуртківцями медичного університету, лікарями 
ЛОР-відділення університетської лікарні, прак-
тикуючими оториноларингологами інших ліку-
вальних закладів міста Тернополя та лікуваль-
них закладів Тернопільської області опубліко-
вано 979 наукових праць, в тому числі 334 ори-
гінальних статей, анотацій, тез в журналах, 307 
в збірниках, 1 монографія, 1 атлас, 1 посібник, 4 
методичні рекомендації, 8 інформаційних лис-
тів, 54 спостереження з практики, 23 раціоналі-
заторські пропозиції, 1 лекція, 136 оглядів, 13 
рецензій, 4 авторські свідоцтва, 14 патентів на 
винахід, 10 посвідчень на раціоналізаторські 
пропозиції, 4 із історії оториноларингології, 18 
звітів про діяльність Тернопільського обласного 
наукового товариства оториноларингологів, 6 
звітів про планові наукові роботи, 14 кандидат-
ських дисертацій, 14 авторефератів кандидатсь-
ких дисертацій, 6 рефератів кандидатських ди-
сертацій, 3 докторські дисертації, 3 авторефера-
ти докторських дисертацій. Переважна біль-
шість наукових праць (802) опублікована викла-
дачами кафедри оториноларингології. Аспіран-
ти, клінічні ординатори, магістри опублікували 
90 праць, студенти-кружківці – 8, практикуючі 
лікарі – 79 праць. Опубліковані оригінальні 
статті, анотації, тези, спостереження з практики, 
раціоналізаторські пропозиції, методичні реко-
мендації, методичні листи ми згрупували в 15 
розділів: 1-й «Загальні питання оториноларин-
гології і суміжних спеціальностей» (67 статей); 
2-й «Зовнішнє вухо» (14); 3-й «Середнє вухо» 
(138); 4-й «Сенсоневральна приглухуватість, 

отосклероз» (12); 5-й «Зовнішній ніс і носова 
порожнина»; (100); 6-й «Навколоносові пазухи» 
(99); 7-й «Орбітальні і внутрішньочерепні 
ускладнення при ЛОР-захворюваннях» (6); 8-й 
«Лімфатичний апарат горла» (67); 9-й «Шия, 
горло, загорловий простір, стравохід» (25); 10-й 
«Гортань, трахея, бронхи» (39); 11-й «Доброякі-
сні і злоякісні новоутворення ЛОР-органів» 
(69); 12-й «Сторонні тіла ЛОР-органів» (15); 13-
й «Інфекційні гранульоми ЛОР-органів» (3); 14-
й «Методи обстеження в оториноларингології» 
(70); 15-й «Із історії оториноларингології» (6 
статей). Всі опубліковані оглядові праці ми 
згрупували в 6 розділів: 1-й «Зовнішнє, середнє 
і внутрішнє вухо» (28 статей); 2-й «Зовнішній 
ніс і носова порожнина» (33); 3-й «Навколоно-
сові пазухи» (26); 4-й «Лімфатичний апарат гор-
ла» (19); 5-й «Горло, загорловий простір, шия, 
гортань, трахея» (14); 6-й «Загальні питання 
оториноларингології і суміжних спеціальнос-
тей» (16 статей). 

Більшість наукових праць публікувалась в 
журналах: «Вестник оториноларингологии» (м. 
Москва), «Вісник морфології» (м. Вінниця), «Ві-
сник наукових досліджень» (м. Тернопіль), «Вра-
чебное дело» (м. Київ), «Гематология и трансфу-
зиология» (м. Москва), «Екологічна фізіологія» 
(м. Тернопіль), «Журнал вушних, носових і гор-
лових хвороб» (м. Київ), «Журнал невропатологи 
и психиатрии имени С. С. Корсакова» (м. Моск-
ва), «Журнал ушных, носовых и горловых болез-
ней»(м. Київ), «Здобутки клінічної і експеримен-
тальної медицини» (м. Тернопіль), «Здравоохра-
нение» (м. Кишинів), «Здравоохранение Белорус-
сии» (м. Мінськ), «Здравоохранение Туркменис-
тана» (м. Ашхабад), «Інфекційні хвороби» (м. 
Тернопіль), «Ліки України» (м. Київ), «Львівсь-
кий медичний часопис» (м. Львів), «Науковий 
вісник Ужгородського університету. Серія Ме-
дицина» (м. Ужгород), «Новости оториноларин-
гологии и логопатологии» (м. Санкт-Петербург), 
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«Пчеловодство» (м. Москва), «Ринологія» (м. 
Київ), «Советская Медицина» (м. Москва), 
«Українські медичні вісті» (м. Київ), «Шпитальна 
хірургія» (м. Тернопіль). 

Значна кількість наукових праць опублі-
ковано в збірниках з’їздів оториноларингологів 
України: ІІІ (м. Київ, 1964, 1965рр.), ІV (м. Київ, 
1971, 1972рр.), V (м. Донецьк, 1977 р.), VІ (м. 
Львів, 1983р.), VІІ (м. Одеса, 1989 р.), VІІІ (м. 
Київ, 1995р.), ІХ (м. Київ, 2000 р.), Х (м. Судак, 
2005р.), ХІ (м. Судак, 2010 р.). Ряд статей публі-
кувалось в збірниках Всесоюзних з’їздів отори-
ноларингологів: VІ (м. Єреван, 1968, 1970 рр.), 
VІІ (м. Тбілісі, 1975 р.), VІІІ (м. Суздаль, 1982 
р.), ІХ (м. Кишинів, 1988 р.). Наукові праці опу-
бліковані також в збірниках пленумів оторино-
ларингологів України, Всесоюзних Пленумів 
оториноларингологів, в інших збірниках, а та-
кож в збірниках Тернопільського державного 
медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 
(1960-2011 рр.). Звіти про планові наукові робо-

ти, а також реферати кандидатських дисертацій 
публікувались в «Сборнике рефератов НИР и 
ОКР». 

За вказаний період виконано і захищено 
14 кандидатських дисертацій: асистенти Є.І. 
Турович (1962 р.) і А.Ф. Масик (1967 р.), аспі-
ранти Г.С. Протасевич (1972 р.), Ю.М. Андрей-
чин (1999 р.) і І.В. Мальована (2008 р.), заочні 
аспіранти П.В. Ковалик (1982 р.), Є.М. Єдинак 
(1982 р.), Н.М. Рішко (1987 р.) і Д.В. Береговий 
(1988 р.), а також практикуючі лікарі 
І.М. Фальушинський (1977 р.), О.І. Яшан (1993 
р.), О.В. Говда (2000 р.), А.П. Ковалик (2005 р.) і 
В.Я. Бендера (2005 р.). Докторських дисертацій 
виконано і захищено 3: доцент Г.С. Протасевич 
(1995 р.), доцент П.В. Ковалик (1995 р.) та до-
цент О.І. Яшан (2002 р.). 

Таким чином, наведені дані свідчать про 
те, що оториноларингологи Тернопільської об-
ласті виконують значну наукову роботу, про що 
свідчить кількість опублікованих праць.  

 
© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда, 2011 
 
 

 
 
 

Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, Е.В. ЛУКАЧ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОКРАЩИТИ БОРОТЬБУ  
ЗІ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ ЛОР-ОРГАНІВ В УКРАЇНІ  

 
У структурі злоякісних новоутворення 

ЛОР-органів становлять 7,5-8%. Незважаючи на 
те, що деякі форми пухлин ЛОР-органів відно-
сяться до числа тих, що візуально визначаються 
(новоутворення глотки, гортані, вуха) їх часто 
діагностують несвоєчасно. Це пов'язано з недо-
статністю просвітницької роботи, безпечністю 
хворих та їх несвоєчасним зверненням до лікаря 
а також помилками діагностики.  

В Україні щороку діагностують близько 7 
тис. нових випадків злоякісних новоутворень 
ЛОР-органів. Контингент ЛОР-онкологічних 
хворих, які перебувають на обліку становить 
близько 18 тис. пацієнтів.  

Технічний прогрес і досягнення медичної 
науки позитивно сприяли поліпшенню діагнос-
тики та протипухлинного лікування ЛОР-
онкологічних хворих. Інтенсивне застосування 
методів комп'ютерної та магнітно-резонансної 
томографії з контрастуванням і в режимі ангіог-
рафії, сучасних ультразвукових апаратів, удо-
сконалення методів сцинтиграфії істотно по-
ліпшили топічної діагностики злоякісних ново-
утворень ЛОР-локалізації.  

Вищевказані дослідження проводяться і в 
нашій країні, але жаль, в Україні досі не працює 
центр для проведення ПЕТ досліджень. 

Морфологічна верифікація та вивчення 
генетичної характеристики пухлини сьогодні є 
умовою успішного застосування молекулярно-
націлених лікарських препаратів. Визначення 
профілю експресії онкогенів таких як р53, ВСL-
2 та інших дозволяє визначити прогноз ефекти-
вності терапії. Однак такі досліджен-
ня. проводяться лише в деяких онкологічних 
центрах України.  

Діагностика пухлин ЛОР-локалізації в да-
ний час крім відомих методів рино-фаринго та 
ларингоскопії передбачає регістрірацію цифро-
вими ендоскопічними апаратами локалізації но-
воутворення та відеореєстрацію патологічного 
вогнища. Так, відеостробоскопія при пухлинах 
гортані істотно покращує візуалізацію ново-
утворення і дає можливість стежити за динамі-
кою регресії пухлини в процесі лікуван-
ня. Застосування КТ-та МРТ і режимів контрас-
тування та ангіографії дозволяє деталізувати 
параметри пухлини та її співвідношення до ін-
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ших структур (кісток, хрящів, судин) для вибору 
стратегії лікування хворого. Особливо це істот-
но при визначенні проникнення пухлин з носа і 
придаткових пазух а також пухлин носової час-
тини глотки в порожнину черепа і речовину мо-
зку.  

 Природно, що сучасна ендоскопічна апа-
ратура і сучасні томографи знаходяться у вели-
ких онкологічних клініках. Тому необхідно мак-
симально більше спрямовувати ЛОР-
онкохворих в ці центри, і там проводити дообс-
теження. Рішення про вибір лікування згідно з 
протоколами повинно прийматися колегіально 
ЛОР-онкологом, радіологом і хіміотерапев-
том. Ці фахівці визначають також і місце прове-
дення лікування. Такий підхід буде сприяти по-
ліпшенню якості діагностики та підвищить ефе-
ктивність медичної допомоги.  

Велику допомогу вивченню стану ЛОР-
онкологічної допомоги населенню Україна на-
дає Бюлетень національного канцер-
реєстру. Спираючись на дані.надані онкологіч-
ними установами областей та профільних інсти-
тутів країни оброблені фахівцями регістра, 
представляється можливість проаналізувати 
найважливіші показники захворюваності та лі-
кування ЛОР-онкохворих. Регістром охоплені 
онкопатологія гортані, глотки, порожнини рота і 
в останні роки порожнини носа і придаткових 
пазух. Регістром проводиться аналіз найважли-
віших показників захворюваності, лікування, 
смертності до року, виживання щорічно і за 5 і 
10 років. Крім того, в інституті отоларингології 
в рамках програми «Здоров`я нації » проводить-
ся вивчення ефективності лікування злоякісних 
новоутворень порожнини носа і його придатко-
вих пазух в різних регіонах країни з метою ви-
роблення найбільш ефективних у наших умовах 
протоколів технологій лікування.  

 Разом з тим, аналізуючи показники смер-
тності до року, трьох і п'ятирічної виживаності 
хворих із злоякісними новоутвореннями ЛОР-
органів в Україні створюється гнітюче враження 
в порівнянні з аналогічними показниками в ін-
ших країнах. Ці показники в США вдвічі пере-
вищують наші результати по виживаності і зна-
чно нижче за смертністю. У чому ж причина 
такого відставання? 

Перш за все – це матеріальне забезпечен-
ня. Якщо в США, з 281,6 млн. населенням, на 
медицину від бюджету країни виділяють 13,5% 
(750 млд. доларів), то в Україні на 46 млн. жите-
лів на медицину в 2010 році було виділено 9 
млд. гривень (близько 1 млд. доларів) або 3,64% 
від ВНП. Співвідношення непорівнянні.  

Позначається на виживанні фізичний і 
моральний знос апаратів для проведення проме-

невої терапії у всій країні. Фактично апаратура 
відстає від сучасної на 60 років. Сучасні апарати 
для променевої терапії в мережі охорони здоро-
в'я України можна порахувати на пальцях. Це 
лінійні прискорювачі в м. Донецьку, онкоцентрі 
м. Києва, у м. Львові та в інституті нейрохірургії 
м. Київ та в останній час у м. Рівно-
му. Лікування на таких прискорювачах в плат-
них клініках таких як «Лісод», «Іннова-
ція».»Кібер-ніж» Ю.П. Спіженка дуже дороге і 
не може задовольнити потреби 70% ЛОР-
онкологічних хворих які його потребують.  

Впливає на ефективність та результати лі-
кування недостатнє державне медикаментозне 
забезпечення ЛОР-онкохворих. Сучасна проти-
пухлинна терапія при поширених новоутворен-
нях вимагає обов'язкове комбіноване лікування 
з залученням протипухлинних препаратів на 
тому чи іншому етапі. У нашій країні забезпе-
чення медичними препаратами як для діагнос-
тичних так і лікувальних потреб з боку держави 
фактично відсутнє. Хворим доводиться за свій 
рахунок купувати препарати для діагностики та 
лікування. Ось причина таких низьких показни-
ків по всіх статистичними параметрами.  

Третя причина відставання - забезпече-
ність хірургічних стаціонарів сучасною хірургі-
чною апаратурою та лікарськими засоба-
ми. Принаймні необхідно забезпечити цим ве-
ликі межрегіонарние центри. Відділення пухлин 
голови та шиї в онкологічних диспансерах 9-ти 
областей та відділення пухлин голови та шиї 
Національного інституту раку МОЗ а також від-
ділення онкопатології ЛОР-органів ДУ «Інсти-
тут отоларингології ім. О. С. Коломійченка 
НАМНУ» в першу чергу потребують сучасної 
діагностичної та лікувальної апаратури. 

Кадрова підготовка ЛОР-онкологів також 
бажає бути кращою. На підготовку таких фахів-
ців у Британії, Фінляндії та Німеччини йде від 2 
- до 4 років. У нас в інституті післядипломної 
освіти лікарів підготовка ЛОР-онкологів прово-
диться за 6 місяців, що безсумнівно вкрай мало 
для освоєння цієї спеціальності. Для медичного 
обслуговування приблизно 25 тис. ЛОР-
онкологічних хворих Україні необхідно мати 
близько 170 фахівців ЛОР-онкологів.В даний 
час в країні працює 61 хірург ЛОР-онколог. У 
той же час, в деяких областях досі хворі ЛОР-
онкопатологією проходять лікування навіть у 
міських стаціонарах, а в 12% випадків, за дани-
ми канцер реєстру, при пухлинах порожнини 
носа і його придаткових пазухах, лікування з 
різних причин не проводиться.  

Разом з тим, не можна не згадати і про 
досягнення наукових досліджень у сфері діаг-
ностики та лікування хворих із злоякісними 
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новоутвореннями ЛОР-органів. За останні два 
десятиліття в Україні захищено на цю тему 12 
докторських і 21 кандидатських дисертацій, 
виконано 6 науково-дослідних робіт по темі 
ЛОР-онкології що значно сприяло впрова-
дженню нових діагностичних та лікувальних 

хірургічних і медикаментозних методів ліку-
вання та лікувального супроводу протипух-
линної терапії.  

Таким чином, в Україні багато робиться 
для вдосконалення методів діагностики та ліку-
вання. 

 
© Д.І. Заболотний, Е.В. Лукач, 2011 
 
 
 
 
 

Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Э.В. ЛУКАЧ, В.В. СТРЕЖАК (КИЕВ, УКРАИНА) 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ В УКРАИНЕ,  
ВЫЯВЛЕННЫХ В 2006 ГОДУ  

 
Введение. 
 В Украине основным показателем оценки 

качества онкологической помощи является по-
казатель летальности до года, расчет которого 
заключается в определении удельного веса 
больных, умерших от рака в течении года среди 
выявленных в предыдущий год. в то время, ко-
гда в ведущих странах мира определяется пока-
затель выживаемости, в основе которого лежит 
определение вероятности прожить определен-
ный период времени, при условии исключения 
из расчета больных, умерших от других причин, 
или выбывших с учета 

 Различные методологические подходы 
определения данных показателей делают невоз-
можным сравнение данных в Украине с миро-
вым опытом.  

Цель. Адаптировать методологические 
подходы определения данных показателей в Ук-
раине к мировому опыту. 

Материалы и методы.  
Изучен витальный статус 2671-го больно-

го раком гортани, в течении 3-х лет в зависимо-
сти от стадии заболевания, которые выявлены в 
2006 году по данным Национального канцер-
реестра. Статистическая обработка материалов 
исследования проводилась моментным методом 
Каплана-Мейера. Стандартная погрешность 
рассчитывалась по формуле Гринвуда. Довери-
тельный интервал выживаемости определялся в 
пределах 95%.. Сравнение кривых выживаемо-
сти проводили с помощью логрангового крите-

рия. Результаты исследования были статистиче-
ски значимы ( р = 0,05) 

Результаты.  
 1-я стадия установлена у 8,5% больных 

от общего количества больных раком гортани, 
выявленных в 2006 году, 2-я у 30,9%, в 3-я у 
47,9%, в 4-я стадия у 12,7%. Выживаемость в 1-
м году в 1-й стадии – 94%, во 2-й – 85%, в 3-й – 
64%, в 4-й – 43%, выживаемость до 3-х лет в 1-й 
стадии – 81%, в 2-й – 62%, в 3-й – 35%, в 4-й – 
16%. 

 Медиана выживаемости определена для 2 
- й стадии 54 месяца, для 3-й стадии 19 месяцев, 
для 4-й стадии 10 месяцев. Медиана выживае-
мости для 1-й стадии по данным 3-х летнего 
наблюдения не установлена. 

Выводы. 
Степень запущенности рака гортани зна-

чительно влияет на показатели выживаемости  
Выживаемость до 3-х лет, которая соста-

вила соответственно в 1-й стадии – 81%, во 2-й 
– 62%, в 3-й – 35%, в 4-й – 16%, значительно 
преобладает в ранних стадиях. 

  Медиана выживаемости (во 2-й стадии – 
54 месяца, в 3-й – 19 месяцев, в 4-й – 10 меся-
цев) подтверждает низкую эффективность лече-
ния больных в запущенных стадиях. 

 Низкие показатели трехлетней популяци-
онной выживаемости больных со злокачествен-
ными новообразованиями гортани объясняются 
тем, что 60,6 % выявляется в запущенных ста-
диях (III-IV)  

 
© Д.И. Заболотный, Э.В. Лукач, В.В. Стрежак, 2011 
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А.Ю. ЗАПОРОЩЕНКО, Н.П. ЗАПОРОЩЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ВАРИАНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
ХРОНИЧЕСКИМ СРЕДНИМ ОТИТОМ С ДИСФУНКЦИЕЙ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 

 
В настоящее время общепринятым счита-

ется тот факт, что при нарушении функции слу-
ховой трубы проведение операции тимпанопла-
стики не показано. В некоторых случаях тимпа-
нопластику можно провести при условии искус-
ственной вентиляции неотимпанальной полости. 
С этой целью в отохирургии используются вен-
тиляционные трубки из синтетических материа-
лов. Однако в послеоперационном периоде у 
этих больных возможны осложнения, такие, как 
выпадение вентиляционной трубки или образо-
вание перфораций неотимпанальной мембраны.  

Во избежание такого рода осложнений 
нами разработан и внедрен в клиническую прак-
тику способ тимпанопластики для больных с 
нарушением функции слуховой трубы с исполь-
зованием специальных трубок, которые изго-
тавливаются из биокерамического материала 
«Синтекость». После пересадки такая трубочка 
срастается с окружающими тканями, что позво-
ляет ей длительное время находиться в среднем 
ухе в заданном положении. С целью профилак-
тики обтурирования в просвет костной трубочки 
вставляется тефлоновая трубочка меньшего 
диаметра, которую при необходимости можно 
извлечь, очистить и вновь установить. 

Просвет костной трубки – 1,5 мм, длина – 
10 мм, толщина стенки до 1 мм. 

Перед использованием трубочки стерили-
зуются. Установка вентиляционных трубок со 
стороны наружного слухового прохода во время 
проведения операции тимпанопластики воз-
можна только у больных с широким слуховым 
проходом.  

После выполнения основных этапов тимпа-
нопластики подготавливается костное ложе для 
вентиляционной трубочки. Для этого вдоль ниж-
ней стенки наружного слухового прохода форми-
руется продольное углубление длиной до 1см, 
открывающееся в гипотимпанум. Вентиляцион-
ную трубочку соответствующей длины помещают 
в сформированный желоб. Тимпанопластический 
лоскут укладывают таким образом, чтобы он пол-
ностью прикрывал трубку, оставляя открытым 
вентиляционное отверстие. Ранее отсепарованная 
кожа укладывается на прежнее место. Таким обра-
зом, один конец трубочки открывается в наруж-
ный слуховой проход, а другой – в сформирован-
ную неотимпанальную полость. В просвет кост-
ной трубки вводят тефлоновую трубочку, наруж-
ный диаметр которой равен внутреннему диамет-
ру костной трубки.  

У больных с недостаточно широким слу-
ховым проходом для улучшения вентиляции 
среднего уха при проведении операции тимпа-
нопластики используются трубочки из синтеко-
сти, изогнутые под углом 1200. После формиро-
вания неотимпанальной полости производится 
операция антромастоидотомия. Трубочка вво-
дится в адитус своим изогнутым дистальным 
концом, а проксимальная её часть остается на 
уровне верхнего края трепанационной полости. 
В эту трубочку вводится тефлоновая, высту-
пающая над кожей на 2мм. Между костной тру-
бочкой и стенками трепанационной полости 
укладываются фрагменты ауто-, а при необхо-
димости и синтекости. Заушная рана ушивается. 

Кроме этих операций нами разработан 
способ хирургического лечения больных экссу-
дативным средним отитом с использованием 
вентиляционных трубочек из синтекости. При 
втяжении барабанных перепонок и снижении 
пневматизации в клетках сосцевидного отростка 
выполняется операция антромастоидотомия. 
Гиперплазированная слизистая оболочка удаля-
ется. Трубочка из синтекости вводится в адитус 
аналогичным выше описанному способом. По-
сле установки вентиляционной трубочки произ-
водится задняя тимпанотомия с ревизией бара-
банной полости. При хроническом экссудатив-
ном среднем отите с частичной или полной бло-
кадой тимпанальных соустий, формируется со-
общение между эпи- и мезотимпанумом. Рана в 
заушной области ушивается. Дополнительно 
осуществляется шунтирование барабанной по-
лости. Если в течение 1 месяца сообщение меж-
ду эпи- и мезотимпанумом нормально функцио-
нирует, то шунт из барабанной полости удаля-
ется. Через трубочку, которая установлена в за-
ушной области, вентиляция барабанной полости 
может осуществляться длительное время. В 
случае восстановления функции слуховой трубы 
тефлоновая трубочка удаляется. После этого 
кожа над костной трубочкой срастается, закры-
вая вентиляционное отверстие. Если по каким-
то причинам в дальнейшем функция слуховой 
трубы вновь нарушается, то делается небольшой 
разрез кожи в заушной области и через вентиля-
ционное отверстие вновь вводится тефлоновая 
трубочка на то время, пока не будет восстанов-
лена нормальная аерация барабанной полости 
через слуховую трубу. Всем больным с недоста-
точностью функции слуховой трубы после пе-
ресадки вентиляционных трубочек проводятся 
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мероприятия, направленные на санацию верх-
них дыхательных путей. При наличии показа-
ний проводится лечение носа и околоносовых 
пазух, в том числе и хирургическое. С целью 
улучшения функции слуховой трубы нами ши-
роко используются физиотерапевтические ме-
тодики, которые сокращают сроки лечения и 
значительно повышают его эффективность. 

Наблюдение за больными после проведе-
ния операций с использованием вентиляцион-
ных костных трубок, позволяют сделать вывод о 
целесообразности применения данных методик 
в клинике и перспективности использования 
вентиляционных трубок из биокерамического 
материала «Синтекость». 

 
© А.Ю. Запорощенко, Н.П. Запорощенко, 2011 
 
 
 

 
А.Ю. ЗАПОРОЩЕНКО, Н.П. ЗАПОРОЩЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
ОТОГЕННЫМИ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТАМИ 

 
В последние годы лечебная тактика при 

отогенных менингоэнцефалитах (ОМЭ) претер-
пела существенные изменения. Некоторые авто-
ры отдают предпочтение консервативно–
выжидательной тактике лечения, другие счита-
ют первоочередным проведение оперативного 
вмешательства на среднем ухе. 

В настоящее время просматривается тен-
денция к увеличению числа ОМЭ при острых 
средних отитах. Это объясняется, прежде всего, 
развитием антибиотикорезистентных штаммов 
микроорганизмов и увеличением их вирулент-
ности, а также применением неадекватной анти-
биотикотерапии. Возросло также количество 
латентных и вялотекущих форм мастоидита, 
которые часто становятся находкой при рентге-
нологическом исследовании. Несмотря на 
имеющиеся публикации в специальной литера-
туре по поводу тактики лечения больных ОМЭ, 
данный вопрос по-прежнему остается до конца 
не решенным. 

По нашему мнению лечение ОМЭ необ-
ходимо проводить с учетом анатомического 
строения среднего уха.  

В случаях, когда ОМЭ возникает на фоне 
острого воспаления среднего уха у больных с 
пневматическим или смешанным типом строе-
ния сосцевидных отростков при затемнении ко-
стных ячеек производится санирующая опера-
ция антромастоидотомия со вскрытием средней 
и задней черепных ямок. Заушная рана ведется 
открытым способом и заживление наступает 
вторичным натяжением. 

В случаях ОМЭ на фоне острого воспале-
ния среднего уха при нормальной пневматиза-
ции костных клеток сосцевидного отростка 
можно ограничиться парацентезом барабанной 
перепонки.  

Больным ОМЭ проводится антибактери-
альное, а также дезинтоксикационное и проти-
воотечное лечение.  

При наличии положительной динамики в 
состоянии пациента консервативное лечение 
продолжается до полного выздоровления. Если 
положительная динамика отсутствует в течение 
недели и при повторном рентгенологическом 
исследовании височной кости отмечается ухуд-
шение то производится операция антромастои-
дотомия. 

У больных ОМЭ на фоне острого воспале-
ния среднего уха при наличии склеротического 
типа строения сосцевидного отростка произво-
дится парацентез барабанной перепонки и назна-
чается адекватное консервативное лечение. 

У больных хроническим эпитимпано-
антральным гнойным средним отитом при рент-
генологическом исследовании височной кости 
определяется затемнение ячеек сосцевидного 
отростка. Сочетание ОМЭ с данной формой 
хронического среднего отита является безус-
ловным показанием к проведению санирующей 
операции. Объём оперативного вмешательства 
коррегируется в ходе операции с учетом анато-
мического строения аттика и характера воспа-
лительного процесса в полостях среднего уха. 
При широком аттике производится операция 
раздельная аттикоантромастоидотомия. При 
узком аттике, когда технически невозможно 
произвести ревизию полости аттика, его лате-
ральная стенка удаляется. Однако кожа задней 
стенки слухового прохода остается не тронутой. 
Заушная рана в обоих случаях ведется откры-
тым способом и заживает вторичным натяжени-
ем. 

Сочетание ОМЭ с хроническим эпитим-
пано-антральным и туботимпанальным гнойным 
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средним отитом также является безусловным 
показанием к хирургическому вмешательству на 
среднем ухе. В дальнейшем в процессе лечения 
необходимо дополнительно проводить лечебные 
мероприятия, направленные на санацию слухо-
вой трубы. С целью улучшения функции слухо-
вой трубы в нашем институте широко исполь-
зуются физиотерапевтические методики.  

При наличии ОМЭ у больных хрониче-
ским туботимпанальным гнойным средним оти-
том тактика лечения определяется после прове-
дения компьютерной томографии околоносовых 
пазух и среднего уха. При склеротическом или 
при пневматическом типе сосцевидного отрост-

ка с нормальной пневматизацией костных ячеек 
оперативные вмешательства на среднем ухе не 
производятся. Назначается адекватное лечение 
ОМЭ, а также слуховой трубы. При наличии 
показаний проводится лечение носа и околоно-
совых пазух, в том числе и хирургическое. 

Несмотря на совершенствование методов 
диагностики и лечения проблема ОМЭ не утра-
тила своей актуальности до настоящего време-
ни. Авторы надеются, что разработанная новая 
тактика лечения ОМЭ с учетом анатомического 
строения среднего уха дополнит накопленный 
опыт в лечении данного заболевания и будет 
полезна для практической отоларингологии. 

 
© А.Ю. Запорощенко, Н.П. Запорощенко, 2011 
 
 
 
 

Р.Д. КАРАЛ-ОГЛЫ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ КАРИОЗНОГО ЗУБА 
 

Известно, что ведущее место в этиологии 
паратонзиллярного абсцесса занимает воспаление 
миндалин (осложнение хронического тонзиллита 
или острой ангины). Относительно редки случаи 
паратонзиллярного абсцесса при периоститах зуб-
ного происхождения, при гнойных процессах в 
носу и в околоносовых пазухах. Приводим наше 
сравнительно редкое наблюдение. 

Больной В., 32 лет, обратился в ЛОР-
кабинет 10.02.2010 г. с  жалобами на бол при 
глотании больше справа, которые появились на 
второй день поле удаления кариозного 8 зуба. 

На 3-й, 4-й день боли при глотании уси-
лились с иррадиацией в правое ухо. На 5-е сутки 
больной повторно обратился к стоматологу, ко-
торый порекомендовал срочно проконсультиро-
ваться у отоларинголога. 

При осмотре больной с трудом раскрыва-
ет рот и держит голову неподвижно с наклоном 

в правую сторону, гнусавость голоса. При фа-
рингоскопии обнаружены резкая гиперемия и 
отек правоц половины мягкого неба, язычек 
отечный, смещен в левую сторону. Пальпиру-
ются шейные и подчелюстные лимоузлы, боль-
ше справа. Больному в срочном порядке, после 
анестезии 10% раствором лидокаина, вскрыт и 
корнцангом расширен правосторонний  пара-
тонзиллярный абсцесс. Эвакуирован гной с 
примесью крови около 10 мл. больному были 
назначены: аугментин по 1 т. (625) 2 р. в день с 
бифилактом экстра по 1 к. 2 раза в день (6 дней), 
аэрозоль «Горлоспас» 3 раза в день (5 дней). 

На 6-е сутки самочувствие улучшилось, 
воспалительный процесс в глотке купировался. 
В дальнейшем пациенту была рекомендована 
операция – отсроченная абсцесстонзиллэктомия. 

 
© Р.Д. Карал-оглы, 2011 
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А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ  
НА РОЗВИТОК ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 

 
Існує досить велика кількість захворю-

вань, що формуються на тлі глоткової патології, 
але часто не розглядаються в контексті цього 

взаємозв'язку. Так, хронічний тонзиліт (ХТ) 
створює реальні передумови для розвитку дер-
матозів, виникнення та перебігу колагенових 
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захворювань (системного червоного вовчаку, 
склеродермії, геморагічного васкуліту, вузлико-
вого періартеріїту, поліартриту), виникнення 
захворювання очей і т.д. При ХТ визначається 
дисбаланс в імунному статусі: перерозподіл Т- і 
В-лімфоцитів та їх субпопуляцій, наявність ци-
ркулюючих імунних комплексів, сенсибілізація 
гранулоцитів до бактеріальних алергенів.  

Дослідження останніх років показали, що 
такі добре відомі фактори ризику як гіперхолес-
теринемія, гіпертензія, паління, цукровий діабет 
зумовлюють виникнення ішемічної хвороби се-
рця (ІХС) лише у 50% досліджуваних. Разом з 
цим в багатьох випадках при ІХС спостеріга-
ються ознаки системного запального процесу, а 
саме підвищення рівня фібриногену, С-
реактивного білку, лейкоцитів. При морфологі-
чних дослідженнях в атеросклеротичних бляш-
ках виявляється велике скупчення Т-лімфоцитів 
і макрофагів, частина яких насичена ліпідами, а 
інша – експресує молекули основного комплек-
су гістосумісності HLA-DR і зв’язані молекули, 
необхідні для імунної відповіді. 

За останні роки стало відомо, що причи-
ною запальних реакцій при ІХС може бути пер-
систуюча інфекція. Роль інфекційних агентів в 
розвитку атеросклерозу є напрацюваннями ба-
гатьох авторів, які вважають що атеросклероз це 
реакція на пошкодження. В якості етіологічних 
агентів виступають віруси Ебштейна-Бара, про-
стого герпеса, цитомегаловіруси, аденовіруси, 
хламідії, а особливо хламідія пневмонії. Питан-
ня про вплив бактеріальної флори на розвиток 
атеросклерозу ще не достатньо вивчений, хоча в 
1966 році Ю.Н.Кожевніков представив матеріа-
ли про роль стрептокока в виникненні атеро-
склерозу. В сучасній літературі також є відомо-
сті про підвищення кількості стрептококів у 
хворих на атеросклероз, а також на інфаркт міо-
карда і особливо при інсульті головного мозку. 

Мета даного дослідження: вивчення 
впливу та ролі хронічного тонзиліту в форму-
ванні та розвитку ішемічної хвороби серця. 

Було обстежено 81 хворого з ІХС у віці 
від 40-70 років; середній вік склав 60,39±1,01 
рік. Із них 59 хворих страждають на стабільну 
стенокардію, це склало 72,5% і 22 людини з не-
стабільною стенокардією, це склало 27,5%. 
Хворі знаходилися на лікуванні в кардіологіч-
ному відділенні обласної лікарні міста Вінниці. 
Діагноз був клінічно верифікований. При дослі-
джені враховувалися наступні показники: наяв-
ність або відсутність ХТ, частота загострень, 
тонзилектомія (вік в якому було проведено опе-
ративне втручання), перебіг ХТ до хірургічного 

втручання, тривалість захворювання на ІХС, вік 
в якому з’явилися перші клінічні ознаки захво-
рювання, перебіг ІХС. 

В цілому ХТ відмічався у 64,2% хворих з 
ІХС. Для подальшого аналізу були сформовані 
наступні групи хворих: першу групу склали 29 
хворих, які мають здорові піднебінні мигдалики; 
другу групу - 52 людини з ХТ, серед яких ми 
виділили 41 хворого, які продовжують хворіти 
ХТ, та 11 людей, яким було проведено тонзиле-
ктомію. Середня тривалість ІХС в групі хворих 
з ХТ склала 11 років проти 5,21±1,17 років в 
групі хворих зі здоровими мигдаликами 
(р<0,05). Відрізнявся вік в якому з’явилися пер-
ші клінічні ознаки ІХС: в групі хворих, які ма-
ють здорові мигдалики, він склав 56,3±1,6 років, 
а в групі хворих на ІХС з ХТ відповідно 
48,8±2,4 роки. Цікавим фактом є те, що в тій 
групі, в якій хворим з ІХС було проведено тон-
зилектомію і в тій, групі в якій досліджувані 
продовжують хворіти на ХТ, показники суттєво 
не відрізняються, вони майже однакові 
(48,41±1,2 і 48,5±1,06 роки). 

Таким чином, перші прояви ІХС у хворих, 
які страждають на ХТ, з’являються в середньому 
на 5-6 років раніше, ніж у хворих які не мають 
даного захворювання. Причому видалення миг-
даликів суттєво на даний показник не впливає. 
Це може свідчити про те, що наявність хронічної 
інфекції в організмі може впливати на процеси 
які призводять до виникнення атеросклерозу і 
сприяти їх швидшому виникненню. Якщо допус-
тити, що сама інфекція є пусковим механізмом 
цілого ряду імунних реакцій і в подальшому від-
ходить на другий план – то стає зрозумілим, чому 
видалення мигдаликів не приводить до суттєвих 
змін відносно терміну розвитку ІХС. 

Було проведено аналіз структури ІХС в 
даних групах хворих: наявність або відсутність 
ХТ не впливає на частоту розвитку стабільної 
або нестабільної стенокардії - ці показники були 
практично однаковими в обох групах (р<0,05). 

Таким чином, можемо зробити такі ви-
сновки, що:  

1. У 64,2% хворих на ІХС відмічають час-
ті захворювання на хронічний тонзиліт. 

2. Перші клінічні прояви ІХС у хворих з 
хронічним тонзилітом виникають раніше на 5, 
22±0,78 років раніше, ніж у хворих без нього. 

3. Видалення мигдаликів у віці 30 років і 
після - не має суттєвого значення у виникненні 
та перебігу ішемічної хвороби серця. 

4. Наявність або відсутність хронічного 
тонзиліту не впливає на структуру захворюва-
ності на ІХС. 

 
© В.В. Кіщук, К.А. Лобко, А.Д. Лобко, О.Д. Бондарчук, І.В. Дмитренко, А.І. Барціховський, 2011 
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Э.В. ЛУКАЧ, Ю.А. СЕРЕЖКО, Е.И. КЛОЧКОВ, Е.Ю. ЛОГАНИХИНА, В.Т. ШИЛО,  
О.В. ШАФИНСКИЙ, И.И. САПИЖАК (КИЕВ, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛУЧАЯ СОЧЕТАННОГО РАКА ГОРТАНИ  
И КАРОТИДНОЙ ПАРАГАНГЛИОМЫ 

 
Параганглиомы шеи являются редкими 

опухолями. Случай выявления одновременно 
рака гортани и каротидной параганглиомы (КП) 
встречается еще реже. При таком сочетании, 
единственным радикальным методом лечения, 
является – хирургический метод. 

Приводится клинический случай больного 
63 лет с верифицированным раком срединного 
отдела гортани ІІ стадии (T2N0M0) и КП. После 
спиральной компьютерной томографии с контра-
стным усилением, ультразвукового дуплексного 
сканирования с цветным допплерованным карти-
рованием, было обнаружено поражение голосо-
вой складки, подтвержденное при биопсии, и 
ипсилатеральное образование между бифуркаци-
ей сонной артерии и стенкой глотки размерами 
18,7х13,8х26,3 мм. Отсутствие убедительных 
критериев злокачественности не позволяет уста-
новить характер течения КП до операции. Под 

общим обезболиванием было выполнено фут-
лярно-фасциальное удаление клетчатки шеи на 
пораженной стороне. Произведено выделение 
сонной артерии. Выделение и перевязка артерии 
каротидного тельца. Мобилизация и удаление 
КП. Вторым этапом хирургического вмешатель-
ства была резекция пораженной части гортани с 
сохранением участка щитовидного хряща по 
верхнему и латеральному краям. Тампонада по-
лости гортани по Микуличу. Кровопотеря во 
время операции – до 350 мл. Дыхание осуществ-
лялось через трахеостому. Диагноз подтвержден 
результатами послеоперационного морфологиче-
ского исследования. В послеоперационном пе-
риоде был установлен носо-пищеводный зонд из-
за затекания жидкой пищи в трахею. Через 20 
дней пациент был выписан в удовлетворитель-
ном состоянии и направлен на послеоперацион-
ный курс телегамматерапии. 

 
© Э.В. Лукач, Ю.А. Сережко, Е.И. Клочков, Е.Ю. Логанихина, В.Т. Шило, О.В. Шафинский,  
И.И. Сапижак, 2011 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, М.Б. САМБУР, М.Д.ТИМЧЕНКО, Т.В. СИДОРЕНКО  
(КИЕВ, УКРАИНА) 

ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМУПРЕТА  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АНТИБИОТИКОВ 

 
Известно, что большинство антибиоти-

ков оказывает иммунодепрессорное действие 
на организм в связи с чем в настоящее время 
все чаще наряду (или последовательно) с 
применением антибиотиков используют им-
муностимуляторы широкого спектра дейст-
вия, хотя далеко не все иммунопрепараты 
обладают иммунореабилитационными свой-
ствами (В.М. Манко и соавт., 2004; Р.И. Се-
пиашвили, 2004). В настоящей работе пред-
ставлены экспериментальных данные о влия-
нии фитопрепарата Имупрет на уровень ре-
акций иммунитета при действии некоторых 
групп антибиотиков, прежде всего на антите-
лообразование, активность естественных ци-
тотоксических клеток, количество клеток 
иммунитета в крови, включая мастафинные 
лимфоциты (МАЛ), массу органов иммуните-
та (тимуса и селезенки). 

Было исследовано влияние препарата при 
введении нормальным животным (32 крысы 
Wistar) амоксициллина, цефтриаксона и ци-
профлоксацина на протяжении 5 дней и одно-
временном пероральном приеме Имупрета и без 
него. В контроле (18 животных) было исследо-
вано влияние только Имупрета или антибиоти-
ков. Наибольшим иммунодепрессивным дейст-
вием обладали цефалоспорин и фторхинолон, 
меньшим – представитель группы пеницилли-
нов. Имупрет практически во всех наблюдениях 
восстанавливал массу вилочковой железы и се-
лезенки, число лейкоцитов, уровень МАЛ и ак-
тивность образования антител к протеогликанам 
клебсиеллы и гетероэритроцитам. Проведенные 
исследования свидетельствуют о целесообраз-
ности включения фитопрепарата Имупрет в ка-
честве иммунореабилитационного средства при 
проведении антибиотикотерапии. 

 
© О.Ф. Мельников, М.Б. Самбур, М.Д.Тимченко, Т.В. Сидоренко, 2011 
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Ю.В. МІТІН, Ю.В. ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИЗНАЧЕННЯ РАННІХ ТА ПРИХОВАНИХ ВЕСТИБУЛЯРНИХ РОЗЛАДІВ  
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ  

 
Одним з проявів вестибулярної дисфунк-

ції є порушення позного контролю. Особливо 
яскравий прояв має це у хворих з центральним 
вестибулярним синдромом, у яких найбільш 
суттєво виявляються порушення постави, спо-
стерігаються значні розлади статичної та дина-
мічної рівноваги. 

Саме тому проблема ранньої та об'єктив-
ної оцінки вестибулярної функції у хворих на 
цукровий діабет до цього часу лишається не ви-
рішеною. В останні десятиліття в клінічній 
практиці все частіше використовується стабіло-
графія, що виявила високу інформативність при 
аналізі механізмів порушення та відновлення 
контролю пози в хворих з різними формами па-
тології. 

Метою нашого дослідження було визна-
чити ранні та приховані порушення рівноваги у 
хворих на цукровий діабет (ЦД) на підставі дос-
лідження показників стабілографії . 

Матеріали і методи. Стабілографічне та 
клінічне дослідження було проведено у 156 хво-
рих на ЦД: 59 із вперше виявленою ВД (група 
А), 76 – із терміном ВД від 1 до 5 років (група 
В), 21 – більше 5 років історії хвороби (група С). 
Для оцінки особливостей підтримання вертика-
льної пози пацієнтів використовувався апарат-
но-програмний стабілографічний комплекс 
«Стабілан1» (Таганрог, Росія). Результати дос-
ліджень пацієнтів порівнювали з результатами 
контрольної групи, в яку увійшло 30 здорових 
волонтерів. 

Результати. При зборі анамнезу та про-
веденні оцінки статичних та динамічних вести-
булярних проб лише у 27% обстежених пацієн-
тів з цукровим діабетом були визначені ознаки 
вестибулярної дисфункції, проте після прове-
дення стабілографії результати виглядали іншим 
чином. Враховуючи велику кількість різномані-
тних показників стабілографії, ми взяли до роз-
гляду такий показник, як форму довірчого еліп-
су при оцінці простої стійки та виконанні поз 
Ромберга обстежуваними пацієнтами. Як свід-

чать отримані нами дані у простій позі Ромберга 
показники патологічних децентрованих форм 
статокінезіограм були зареєстровані у 50,1% 
пацієнтів підгрупи А та 59,9% хворих підгрупи 
В порівняно з 25% і 48% відповідно при оцінці 
цього показника при виконанні простої стойки. 
На нашу думку це є свідченням прихованих змін 
вестибулярного аналізатора, які виявляються 
при збільшенні вестибулярних вимог. Розподіл 
статокінезіограм за формою в підгрупі А нага-
дував такий у групі порівняння, проте зі змі-
щенням акценту у бік децентрованих форм. Та-
ким чином, якщо загальний відсоток децентро-
ваних форм у групі порівняння становив 8,3%, 
то у групі А він складав вже 25,7%. У підгрупі В 
– кількість пацієнтів, що мали децентровані ва-
ріанти становила – 48,1%. В групі С таких хво-
рих налічувалось – 75,2%. Проведені в подаль-
шому дослідження у простій позі Ромберга про-
демонстрували, що серед групи спостереження 
різниця у співвідношенні центрованих та децен-
трованих форм статокінезіограм була незнач-
ною, в той час як в основній групі ці показники 
були значно гірші. Показники децентрованих 
форм були зареєстровані у 50,1% пацієнтів підг-
рупи А та 59,9% хворих підгрупи В порівняно з 
25% і 48% відповідно при оцінці цього показни-
ка при виконанні простої стойки.  

Висновок. Проведені дослідження вка-
зують на інформативність стабілографії, як ме-
тоду виявлення ранніх та прихованих проявів 
вестибулярної дисфункції. При оцінці інформа-
тивності різних параметрів статокінезіограми 
було визначено найбільшу діагностичну цін-
ність дослідження форми площі довірчого еліп-
су статокінезіограми при оцінці статичної рів-
новаги у хворих на ЦД у простій стійці та у позі 
Ромберга. Цей простий та швидкий метод до-
зволяє визначити не тільки наявні, але й прихо-
вані відхилення у підтриманні вертикальної по-
зи, які є найбільш ранніми ознаками ВД, що до-
зволяє вчасно розпочати проведення лікуваль-
но-реабілітаційних заходів. 

 
© Ю.В. Мітін, Ю.В. Дєєва, 2011 
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«БОЛЕЗНЬ ТРЕПАНАЦИОННОЙ ПОЛОСТИ» – ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ  
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 

 
Проблема хронического гнойного средне-

го отита и его осложнений остается до сего-
дняшнего дня весьма актуальной в отоларинго-
логии. Несмотря на успехи современной отоло-
гии, применение новых методов хирургических 
вмешательств при возникновении таких ослож-
нений, как гнойный менингоэнцефалит, абсцес-
сы височной доли мозга, общеполостная сани-
рующая операция на ухе, по прежнему остается 
обязательным методом выбора (Н.А. Москов-
ченко, Г.И. Гарюк, 1987; Ю.А. Сушко, 1988; 
Г.И. Гарюк, 1994). У больных, перенесших об-
щеполостную операцию на ухе, возникает по 
различным причинам «болезнь трепанационной 
полости». Одной из первых выделить этот сим-
птомо-комплекс в отдельную нозологическую 
единицу предложила проф. Н.А. Московченко 
(1987). В дальнейшем эта проблема была разви-
та проф. Г.И. Гарюком (1994). По данным лите-
ратуры «болезнь трепанационной полости» от-
мечается в настоящее время в 20-38 % случаев 
(Никифорова Г.Н и соавт., 2005; Ветричан Н.С., 
2011 и др.). У 13-35% больных, перенесших ра-
дикальную операцию, отмечается плохая эпите-
лизация и эпидермизация трепанационной по-
лости с развитием вялотекущего гнойного про-
цесса с образованием в дальнейшем кист, гра-
нуляций (Никифорова Г.Н. и соавт., 2005).  

 Всем обследованным больным проведе-
ны отоскопия, отомикроскопия, КТ-
исследования, бак.анализ отделяемого из уха на 
флору и грибы, цитологическое исследование 
отделяемого, общеклиническое и аудиологиче-
ское исследование, консультация невропатоло-
га. Больные отмечали головную боль, боль в ухе 
и гноетечение, шум в ухе, тошноту, головокру-
жение (у этой группы больных отмечен нистагм, 
а вряде случаев положительная фистульная 
проба). У всех больных выявлена кондуктивная 
и смешанная тугоухость. 

 При микроскопии и бак.посеве отделяе-
мого из уха выявлена микробно-кокковая флора, 

а также полифлора – стрептококки, стафолокок-
ки, протеус мирабилис, грамотрицательные бак-
терии, анаэробная флора, кишечная и синегной-
ная палочки, как в виде ассоциаций, так и мо-
нофлора (значительно реже). 

 Причинами возникновения «болезни тре-
панационной полости» являются недостаточное 
удаление кариозных участков кости (к этому 
ведет появившаяся в последнее время тенденция 
к сужению послеоперационных полостей), вы-
сокая «шпора», недостаточное удаление лате-
ральной стенки аттика, неудаление кареозноиз-
мененных слуховых косточек, образование кист, 
вторичной холестеатомы, дерматит, инфициро-
вание послеоперационной раны при ее откры-
том ведении, снижение местного и общего им-
мунитета и нарушение регионарного кровооб-
ращения. Все вышеперечисленные факторы и 
ведут к избыточному росту грануляций.  

 В случаях необходимости хирургических 
вмешательств, последние проводились эндо-
урально либо заушным подходом. Устранялись 
операционные погрешности, удалялись кисты, 
грануляции, а в ряде случаев расширялась тре-
панационная полость. 

 В послеоперационном периоде, кроме 
обычно проводимого лечения, перспективным 
является облучение послеоперационной полости 
низкоэнергетическим гелий-неоновым лазером в 
импульсном и непрерывном режиме. Это сти-
мулирует обменные и регенеративные процес-
сы, оказывает противовоспалительное и дессен-
сибилизируещее действие, нормализует трофи-
ку тканей. Местно весьма обнадеживающим 
является применение ушных капель «Отофа». 

 Безусловно негативное влияние оказыва-
ет ранняя выписка больных из стационара с не-
достаточной эпителизацией трепанационной 
полости и передача этой группы больных для 
окончания лечения в поликлинических услови-
ях, самолечение и недостаточная санитарная 
культура самих пациентов. 

 
© Г.И. Гарюк, А.М. Шевченко, О.Г. Гарюк, Ю.В. Тимошенко, 2011 
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СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ ТРАВМЫ НОСА В КЛИНИЧЕСКОЙ  
И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Травмы носа по данным литературы за-

нимают первое место среди поврежлдений ЛОР-
органов и одно из ведущих среди повреждений 
тела человека. По причинам возникновения на 
первом месте стоят бытовые травмы и состав-
ляют более 80% всех наблюдений. Переломы 
костей носа встречаются более чем у 30% осви-
детельствованных при определении степени 
тяжести телесных повреждений, имевших по-
вреждения лицевого скелета.  

В нашей практике встретился редкий слу-
чай травмы носа при проведении повторного 
судебно-медицинского освидетельствования. У 
несовершеннолетного Б. в результате двух уда-
ров ногой по лицу возникла черепно-мозговая 
травма в виде сотрясения головного мозга, пе-
релом костей носа со смещением отломков и 
деформацией наружного носа, осложнившийся 
носовым кровотечением, которое носило реци-
дивирующий характер. В клинике было произ-
ведено вправление перелома, форма носа вос-
становлена, кровотечение остановлено, прове-
дено лечение. Больной в удовлетворительном 
состоянии выписан из стационара на амбула-
торное долечивание. В дальнейшем, спустя не-
значительный промежуток времени, на дому 
возникло носовое кровотечение, по поводу ко-
торого больной был госпитализирован в ЛОР-
отделение повторно. Традиционная терапия, 
неоднократные передняя и задняя тампонады 
полости носа и носоглотки, гемостатические 
препараты были неэффективны. Поэтому в про-
цессе лечения для остановки кровотечения два-
жды произведена эмболизация ветвей левой 
общей сонной артерии, после чего был достиг-

нут положительный результат. Кровотечение, 
рецидивирующее на протяжении длительного 
промежутка времени, привело к кровопотере 
второй степени тяжести и развитию вторичной 
гипохромной анемии.  

На момент судебно-медицинского осви-
детельствования прошло более двух лет с мо-
мента травмы. При исследовании медицинской 
документации и опросе потерпевшего было ус-
тановлено возникновение эпилептических при-
ступов, по поводу которых он лечился в невро-
логическом стационаре. При судебно-
медицинском консилиуме с участием отоларин-
голога и невропатолога была установлена при-
чинная связь между переломом костей носа с 
рецидивирующими носовыми кровотечениями, 
приведшими в свою очередь к хронической ги-
поксии головного мозга и эпилепсии с частыми 
генерализованными приступами. Таким образом 
клиническим путем с помощью врачей-
консультантов (отоларинголога, невртопатоло-
га), мы вышли на четкую логическую последо-
вательность развития посттравматических ос-
ложнений, указывающих на причинно-
следственную связь, столь необходимую для 
правильной оценки степени тяжести телесных 
повреждений. При составлении судебно-
медицинского заключения ЧМТ с переломом 
костей носа, его осложнениями и последствиями 
мы отнесли к порвреждениям средней степени 
тяжести по критерию «длительность расстрой-
ства здоровья» «Правил судово-медичного ви-
значення ступеня тяжкості тілесних ушко-
джень» (1995р.). 

 
© Г.И. Гарюк, Н.Н. Губин, М.Г. Щеченко, В.Н. Губин, В.Л. Чуваков, 2011 
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