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М АТЕРІАЛИ
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСНЯНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ

«СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ЛОР-ОРГАНІВ»

И.И. АБАБИЙ, С.А. ДЬЯКОВА, А.Я. КЯБУРУ, С.Б. ПАРИЙ, В. ДЕСВИГНЕС, О. ДЬЯКОВА
(КИШИНЕВ, МОЛДОВА)
СКРИНИНГ СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 7 ЛЕТ ЖИЗНИ
Введение
Средний отит широко распространен у
детей первых 7 лет жизни, оказывает значительное влияние на слух и дальнейшее развитие ребенка, в большинстве случаев протекает с маловыраженной общеклинической симптоматикой.
Скрининговые программы по выявлению среднего отита, как правило, расчитаны на практически здоровых детей, посещающих детские
дошкольные заведения. Целесообразность подобных глобальных исследований обусловлена
частотой выявления экссудативного среднего
отита у практически здоровых детей. Высокая
вероятность «самовыздоровления» обуславливает тактику «наблюдения и ожидания» в отношении большинства случаев средних отитов. В
то же время, у детей с различными фоновыми
состояниями средний отит наблюдается чаще и
имеет тенденцию к более персистирующему
течению.
Целью данной работы было обоснование
целесообразной очередности и разработка тактики проведения скрининга среднего отита у
детей первых 7 лет жизни в Молдове.
Материалы и методы
В данной работе мы представляем результаты скрининговых обследований в 5 группах
детей (по 100 человек в каждой) в возрасте от
1,5 до 7 лет. Первая группа состояла из практически здоровых детей, посещающих детский
сад. Во вторую группу были включены дети,
наблюдаемые педиатром по поводу частых заболеваний верхних дыхательных путей. Третья
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группа состояла из детей с нарушенным носовым дыханием. Четвертую группу представляли
дети с нарушениями формирования речи, внимания и других психологических характеристик.
Пятая группа объединяла детей, перенесших
бронхит или пневмонию. В схему обследования
включены: анализ анамнестических данных,
проведение оптической отоскопии, регистрация
тимпанометрии. Обследование проводилось каждые 3 месяца на протяжении 1 года. При выявлении патологических изменений проводилась
пневматическая отоскопия и отомикроскопия,
импедансометрия и аудиометрия, уточнялся диагноз. Обьем необходимых лечебных мероприятий определялся в соответствии с разработанным алгоритмом. При отсутствии показаний к
срочному медикаментозному или хирургическому вмешательству пациенты оставались в
группе «наблюдения». Повторное обнаружение
отклонений в состоянии среднего уха через 3
месяца являлось показанием к применению соответствующих диагностико-лечебных алгоритмов.
Результаты
Сравнительный анализ совокупных статистических данных проводился по схеме: 1. частота
случаев выявления патологии среднего уха, 2. частота случаев необходимости проведения срочных
терапевтических или хирургических вмешательств по поводу СО, 3. частота случаев стабильных патологических изменений при повторных
обследованиях, нуждающихся в проведении отсроченных интенсивных терапевтических или хиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

рургических мероприятий. Суммы этих показателей в каждой из 5 групп сравнивались.
В результате была определена целесообразная очередность внедрения скрининговых
программ по выявлению среднего отита. По нашему мнению, эта последовательность выглядит
следующим образом: (1) дети, наблюдаемые педиатром по поводу частых заболеваний верхних
дыхательных путей (89%), (2) дети, перенесшие
бронхиты и пневмонии (56%), (3) дети с нарушенным носовым дыханием в течение более 1
месяца (43%), (4) дети с нарушениями формирования речи, внимания и других психологических
характеристик (35%), (5) практически здоровые
дети, посещающие детский сад (5%).

Выводы
Скрининговое обследование является
первым этапом в выявлении среднего отита.
Любое фоновое состояние из вышеперечисленных в сочетании со средним отитом является
основанием для более углубленного обследования ребенка. Постепенное и поэтапное внедрение скрининговых технологий по выявлению
среднего отита на базе наших исследований в
соответствующих группах детей позволит своевременно выявлять те патологические формы
воспаления среднего уха, которые действительно нуждаются в лечении как медикаментозном,
так и хирургическом.

© И.И. Абабий, С.А. Дьякова, А.Я. Кябуру, С.Б. Парий, В. Десвигнес, О. Дьякова, 2012

Р.А. АБИЗОВ, Т.М.ГОЛУБОК-АБИЗОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ІРИГАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
ГІПЕРТОНІЧНИМ РОЗЧИНОМ ОКЕАНІЧНОЇ ВОДИ У ХВОРИХ З ГОСТРИМИ
ТА ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНИХ СИНУСИТІВ
Основними факторами, що визначають
актуальність проблеми гострих та загострень
хронічних синуситів, є їх висока поширеність,
негативний вплив на якість життя та значне соціально-економічне значення. В комплексному
лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів ефективною є проведення іригаційної терапії
у вигляді зрошень морською водою носової порожнини. Необхідність застосування ефективних та безпечних засобів лікування, профілактики захворювань носа, вимагає пошуку нових
методів терапії. Зокрема, іригація носової порожнини сольовими розчинами, дозволяє суттєво
покращити результати лікування. Елімінація
подразнюючих, запальних факторів, зниження
антигенного навантаження на слизову верхніх
дихальних шляхів є першим етапом лікування
хворих. Промивання носа забезпечує розрідження, евакуацію слизу, покращення мукоциліаного кліренса, зменшує набряк слизової оболонки та відновлює носове дихання. Проте, значну протинабрякову дію мають лише гіпертонічні сольові розчини. Результати більшості досліджень, включених в EPOS (Eurorean Position
Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps, 2008),
демонструють достовірні переваги гіпертонічних розчинів перед ізотонічними.
З метою визначення клінічної ефективності та безпеки топічного застосування гіпертоніЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

чного сольового розчину у хворих з гострими та
загостреннями хронічних риносинуситів, нами
було проведене дослідження результатів терапії
46 хворих, які знаходились на амбулаторному та
стаціонарному лікуванні в поліклінічному та
ЛОР-відділенні КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», клінічній базі кафедри оториноларингології НМАПО імені П.Л. Шупика. Критеріями відбору пацієнтів була наявність клінічних ознак гострого чи загострення хронічного
синусита. Серед учасників дослідження було 21
жінка та 25 чоловіків, у віці 18 – 67 років. До
основної групи були віднесені 24 хворих, які в
комплексному лікуванні (антибактеріальні, муколітичні, антигістамінні препарати) отримували назальні іригації гіпертонічним розчином
океанічної води (спрей «Квікс», Berlin-Chemie
AG), протинабряковий та муколітичний ефект
від застосування якого здійснюється за рахунок
випоту тканинної рідини у носовий секрет. Важливе значення для профілактики та пригнічення мікробного запалення має також пряма бактерицидна дія гіпертонічного розчину на слизову оболонку порожнини носа. Спрей «Квікс» у
хворих основної групи застосовували згідно
схеми – 2 - 3 зрошення носових ходів 2-3 рази
на добу. Контрольна група складалась з 22 пацієнтів з застосуванням традиційного лікування.
Контроль ефективності лікування оцінювали
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відносно суб’єктивних ознак та ендоскопічних
критеріїв: стан носового дихання, виділення з
носової порожнини, зниження нюхової чутливості, набряк та колір слизової оболонки порожнини носа. Проводилось опитування пацієнтів
відносно результатів лікування за допомогою
анкетування. Статистичний аналіз виконували
за допомогою Microsoft Exсel, коефіцієнта
Ст`юдента, розбіжності вважались достовірними при р<0,05. За допомогою об`єктивних,
суб`єктивних, статистичних методів порівнювалась ефективність лікування хворих основної,
контрольної груп, безпечність терапії пацієнтів
основної групи.
Хворі основної та контрольної груп після
проведеного лікування, відмітили значне покращення загального стану, підтверджене результатами об’єктивного дослідження. Аналіз
динаміки суб’єктивних критеріїв, зокрема, покращення носового дихання відмічалось у 23
(96%) хворих основної групи порівняно з
12(55%) хворих у групі контролю. Оцінка зміни
ендоскопічних ознак виявила достовірне змен-

шення гіперемії, набряку носових раковин у 22
(92%) пацієнтів основної групи, порівняно з 13
(59%) контрольної групи. Загальний ефект від
проведеного лікування 19 (87,5%) хворих основної групи оцінили як «дуже добре», 3 (12,5%)
хворих – як «добре». Негативних оцінок проведеної терапії не зареєстровано. Всі пацієнти основної відмічали комфортність застосування
спрея, зокрема, зручність пляшечки, легкість
дозування та впорскування, відсутність будьяких неприємних відчуттів при лікуванні.
Таким чином, використання спрея для
зрошення носу «Квікс» підвищує ефективність
терапії хворих порівняно з загальноприйнятими
схемами, забезпечує високі клінічні результати
лікування. Іригаційна терапія гіпертонічним
розчином океанічної води «Квікс» є важливим
компонентом стандарту лікування хворих на
захворювання верхніх дихальних шляхів з доведеною терапевтичною активністю та є безпечним засобом лікування, що дозволяє розширити
арсенал засобів іригаційної терапії хворих на
гострі та загострення хронічних синуситів.

© Р.А. Абизов, Т.М.Голубок-Абизова, 2012

Р.А. АБИЗОВ, Т.М.ГОЛУБОК-АБИЗОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІСЦЕВИХ АНТИСЕПТИКІВ У ХВОРИХ З ЗАПАЛЬНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЗОВНІШНЬОГО ВУХА РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
В арсеналі ЛОР-лікаря присутні лікарські
засоби антибактеріальної, протигрибкової дії,
кортикостероїди, анестетики, що застосовуються для терапії гострих та хронічних захворювань
зовнішнього вуха. Однак, проблема лікування
цих захворювань залишається актуальною, з
огляду на збереження тенденції до росту патології та необхідність застосування більш ефективних антисептичних та антимікробних лікарських препаратів для консервативного лікування.
Одним з перспективним засобів є Мірамідез®, краплі вушні, розчин спиртовий 0,1% (виробник КПКОР «Фармацевтична фабрика»,
Україна) – антисептичний препарат групи катіонних поверхнево-активних речовин. Діюча речовина – мірамістин, що є активним по відношенню до грам позитивних, грамнегативних,
аеробних, анаеробних, спороутворюючих та аспорогених бактерій, вірусів та грибів. На відміну від інших антисептиків, препарат має доведену імуномоделюючу дію, знижує стійкість
бактерій та грибів до антибіотиків.
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Нами було проведене дослідження препарату Мірамідез®, краплі вушні з метою визначення ефективності та безпечності терапії хворих з запальними захворюваннями зовнішнього
вуха різної етіології. В поліклінічному та ЛОРвідділеннях КЗ КОР «Київська обласна клінічна
лікарня», клінічній базі кафедри оториноларингології НМАПО імені П.Л. Шупика проведене
лікування 38 хворим у віці від 19 до 67 років
(жінок – 21(55%), чоловіків – 17(54%). Пацієнти
за нозологією розподілись наступним чином:
гострий зовнішній дифузний отит – 23(60%)
хворих, отомікоз – 10 (27%), фурункул зовнішнього слухового ходу – 5 (13%) пацієнтів. Серед
пролікованих хворих було 7 (18%) користувачів
різними типами слухових апаратів (завушні з
використанням індивідуальної або стандартної
вушної вкладки та внутрішньовушні слухові
апарати). Виникнення запального процесу у вусі
змусило хворих відмовитись на деякий час від
користування слуховим апаратом. Проводили
реєстрацію суб`єктивних скарг, отоскопічний
огляд, бактеріологічне дослідження. За резульЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

татами бактеріологічного дослідження, збудниками захворювання в 52,5% випадків були грампозитивні та грамнегативні мікроорганізми, в
27% випадків дріжджеві та міцелярні гриби, у
20,5% хворих були виявлені бактеріальногрибкові асоціації мікроорганізмів. Ефективність проведеного лікування оцінювалась за допомогою клінічних та лабораторних даних. Після туалету вуха хворим вводили турунду, змочену препаратом Мірамідез®, краплі вушні, розчин спиртовий 0,1% та у якості інстиляцій в
зовнішній слуховий хід хворого вуха по 3 краплі
4 рази на добу. Термін лікування становив 7 - 14
діб. В деяких випадках був скорочений до 4-5
діб при досягненні клінічної елімінації всіх проявів захворювання. Позитивна динаміка стану
хворих спостерігалась практично у всіх пацієнтів. Вже на 2-й день лікування у більшості паці-

єнтів знижувалась ступінь вираженості симптомів запалення. Застосування препарату спричиняло дегідративну дію, зменшучи набряк та інфільтрацію шкіри зовнішнього слухового ходу,
швидко знімало больовий синдром. Значне покращення стану хворих за результатами динаміки
скарг та отоскопії відбувалось на 4–5-й день від
початку виникнення захворювання. Огляд та
опитування пацієнтів обох груп не виявило
будь-яких побічних реакцій чи ускладнень,
пов’язаних із призначеним лікуванням.
Таким чином, застосування препарату
Мірамідез®, краплі вушні, для терапії захворювань зовнішнього вуха дозволяє досягти
об`єктивного та суб`єктивного покращення стану пацієнтів в найбільш короткий термін, є ефективним та безпечним засобом лікування багатьох захворювань зовнішнього вуха.

© Р.А. Абизов, Т.М.Голубок-Абизова, 2012

Р.А. АБИЗОВ, Ю.І. ОНИЩЕНКО, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА СТАНУ ГОЛОСОВИХ СКЛАДОК У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ І-ІІ СТ.,
ПРИ ВИКОНАННІ ХОРДЕКТОМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ
Лікування хворих на рак гортані І та ІІ стадії з розповсюдженням відповідно Т1-2, без наявності метастазів в регіональні лімфовузли шиї
передбачає виконання оперативних втручань в
об’ємі хордектомії та розширеної хордектомії в
поєднанні з курсом променевої терапії. В нашій
клініці протягом 8 років, з метою удосконалення
хірургічної техніки, дані оперативні втручання
виконуються за допомогою методу ВЧелектрозварювання. Так, спираючись на проведені нами дослідження доведено, що електротермоадгезія забезпечує надійний гемостаз (що дає
змогу відмовитись від шовного матеріалу), зона
нанесеної термотравми мінімальна, крім того
тканина, що формується в зоні зварювання має
високу піддатливість. Саме це дає нам підстави
для раннього початку відновлювальної терапії
голосу – заняття з фонопедом починали вже на 79 день після операції. Окрім стандартних методик дослідження гортані та голосомовної функції, для візуалізації стану голосових складок ми
виконували такий метод дослідження, як відеоларингоскопії. Даний метод дає змогу наглядно
дослідити та фотодокументувати ступінь змикання та рухомість голосових складок на 7 та 21
добу від початку фонопедичної реабілітації.

Під спостереженням знаходились 41 хворих
раком гортані І-ІІ стадії, віком від 40 до 67 років,
яким було виконано оперативне втручання в об’ємі
хордектомії. Було створено дві групи пацієнтів:
основна 23 хворих – хірургічне лікування проведене методом електрозварювання та контрольна 18
хворих – операції проводились за традиційною методикою з використанням шовного матеріалу.
Оцінка результатів: в основній групі сформована на 7 добу під час хордектомії голосова
складка починає рухатися в горизонтальній
площині, на 21 добу голосова складка рухається
в об’ємі, достатньому для формування голосу
при змиканні її з істинною голосовою зв’язкою
здорового боку. До того ж, реактивні явища запалення в післяопераційній ділянці у пацієнтів
основної групи, були помірні, на відміну від
спостережень в контрольній групі.
Таким чином, виконання хордектомії із
застосуванням електрозварювання, дає змогу не
тільки удосконалити хірургічну методику, а й
поліпшити протікання післяопераційного періоду та вчасно розпочати фонопедичну реабілітацію. Відеоларингоскопія – метод візуалізації,
який дає змогу об’єктивно оцінити рухомість
голосової складки.

© Р.А. Абизов, Ю.І. Онищенко, Я.В. Шкоба, 2012
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Р.А. АБИЗОВ, О.Ю. РОМАСЬ, Ю.І. ОНИЩЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ І-ІІ СТ.
ПІСЛЯ ХОРДЕКТОМІЇ
Хірургічні втручання різного об’єму та
направленості є основним етапом в комбінованому та комплексному лікуванні раку гортані
(Заболотний Д.І., Розенфельд Л.Г., Євчев Ф.Д.,
2006). Сучасні підходи в лікуванні онкологічних
захворювань передбачають застосування органозберігаючих операцій.
Варіантам
даного
виду
операцій
притаманні певні недоліки, основний з яких –
обов’язкове видалення не тільки уражених, але
й частини неуражених тканин гортані, що не
може не впливати на її функції. Дефект у стінці,
що виникає після резекції, заміщується сполучною тканиною і врешті-решт деформує отвір
органа. Голосова функція значно порушується в
зв'язку з тим, що в місці операційного дефекту
розвиваються запальні та набрякові зміни тканини (Селезньов К.Г., 2003). При проведенні
різних видів резекції гортані з приводу раку
відбувається видалення тієї частини гортані, яка
відповідає за формування основного тону, як
наслідок страждає голосова функція із-за дефекту голосової щілини, який виникає внаслідок
неповного змикання.
Метою нашої роботи було покращення
якісних характеристик голосу у хворих на рак
гортані І-ІІст. після хордектомії.
Під нашим наглядом знаходились 29 хворих, віком від 40 до 72 років, які перебували на
лікуванні в ЛОР-клініці НМАПО на базі КОКЛ
№1 у 2010- 2012 р.р. з приводу раку гортані та
підлягали хірургічному лікуванню в об’ємі
хордектомії методом електрозварювання.
Післяопераційне ведення хворих передбачало застосування комплексного клінікопедагогічного впливу, який включав: застосування лікарських засобів та проведення фонопедичних занять.
Протизапальне лікування здійснювалось
цефалоспорином третього покоління – Сорцеф,
у дозі 400мг один раз на день протягом 7діб.
Вибір подібного препарату був обумовлений
широким антимікробним спектром, особливо
спрямованим на G– та частину G+ бактерій.

Загоєння проходило ніжним рубцьованнням, без будь-яких ускладнень.
На 9-10-й день для покращення якісних
характеристик голосу пацієнтам призначався
курс корекційно-реабілітаційних занять.
Корекційно-реабілітаційна робота проводилась у такій послідовності: 1етап –
організаційно-підготовчий: його метою було
виявлення та включення компенсаторних можливостей організму, ліквідація патологічного
способу голосоведіння. Доцільними були вправи на активізацію нервово-м’язового апарату
гортані, вправи на розвиток мовленнєвого дихання, вправи на слухове сприймання,
ортофонічні вправи.
2 етап – корекційно-діяльнісний: поступове
ускладнення
голосових
вправ,
функціональні тренування з розвитку сили, висоти, тембру голосу; закріплення отриманих
навиків вірного голосоведіння; автоматизація
отриманих навиків фонації у спонтанному
мовленні.
Курс корекційно-реабілітаційних занять
розраховано на 2-3 тижня при умові систематичних занять з фонопедом та щоденних тренуваннях
вдома.
Заняття
проводяться
індивідуально. Під час всього курсу відновлення
голосу рекомендується обмеження голосового
навантаження, а також при проведенні
домашніх тренувань розподіляти навантаження
дозовано, рівномірно на протязі дня. Час заняття
складає від 20 до 40 хвилин.
Отже, проведення хордектомії методом
електрозварювання, що дозволяє сформувати
голосову складку, призначення цефалоспорину
третього покоління (препарат Сорцеф) та проведення
адекватного
курсу
корекційнореабілітаційних занять з відновлення голосової
функції у хворих на рак гортані після часткової
резекції, дозволило отримати більш якісні характеристики голосової функції у пацієнтів
дослідної групи, активніше продовжувати
діяльність за фахом та адаптуватись у
суспільстві.

© Р.А. Абизов, О.Ю. Ромась, Ю.І. Онищенко, 2012
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Р.А. АБИЗОВ, Л.В. САВЧУК, Я.В. ШКОБА, А.В. БУРДА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАГОЄННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАН ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
ЕЛЕКТРОАДГЕЗІЇ У ЛАРИНГЕКТОМОВАНИХ ХВОРИХ
Злоякісні новоутворення верхніх дихальних шляхів охоплюють 7,5-8% від усієї онкологічної захворюваності. Серед злоякісних пухлин
верхніх дихальних шляхів рак гортані займає
65-70% (Абизов Р.А., 2004; Евчев Ф.Д., 2006).
Майже 50-70 % хворих надходять в задавнених
(ІІІ та ІV) стадіях (Е.В. Лукач, 2000; Р.А. Абизов, 2004; Ф.Д. Евчев, 2007) і потребують оперативного лікування – тотального видалення
гортані. Розширені радикальні втручання на шиї
несуть ризик виникнення стійких дефектів глотки та стравоходу (фарингеальні нориці, фарингостоми, фарингоезофагостоми). Треба зазначити, що строки та характер загоєння
післяопераційної рани є важливим чинником
виживаності онкохворого. На загоєння рани
безсумнівно впливає багато факторів, серед
яких: наявність запальних процесів в гортані,
техніка ушивання дефекту глотки.
Одним з напрямків вирішення даних проблем може бути застосування електрозварювальних технологій шляхом використання ВЧзварювального апарату, розробленого інститутом Е.О. Патона.
Одним із критеріїв визначення характеру
загоєння післяопераційних ран у оперованих
хворих служили строки зняття шкірних швів та
видалення носо-стравохідного зонда. Порівняльна оцінка якості загоєння післяопераційних
ран у хворих на рак гортані після тотальної ларингектомії проводилася шляхом ретроспективного аналізу архівного матеріалу (історій хвороб) 288 пацієнтів за період 1990-2005 рр. та 116
хворих на рак гортані ІІІ-IV стадії, які з 2006 по
2010 роки знаходились на стаціонарному лікуванні в ЛОР-клініці НМАПО імені П.Л. Шупика. Дослідні хворі були розподілені на 2 групи
по 58 пацієнтів. Відмінною ознакою було застосування під час виконання оперативного втручання ВЧ-електрозварювального апарату в основній дослідній групі, а в контрольній дослідній групі оперативне втручання проводилось за
класичною методикою.

На основі аналізу архівного матеріалу
(n=288) – у 184 (63.9%) хворих загоєння післяопераційних ран наступило первинним натягом. Всього телегаматерапію отримали 106 хворих, із них
післяопераційні ускладнення виникли у 50 хворих.
Зняття швів на 7-8 дні проведено у 56 пацієнтів, на
9-10 дні у 200, на 11-12 дні у 25 і більше 12 днів у 7
пацієнтів. При первинному закритті глоткового
дефекту кисетним швом і його різновидами у 36
хворих видалення харчового зонда було на 9-12 дні
і у 148 хворих – більше 12 днів.
В контрольній дослідній групі (n=58) первинне загоєння післяопераційних ран наступило
у 33 (56,9%) хворих. Всього телегаматерапію
отримали 11 хворих, із них післяопераційні
ускладнення виникли у 6 хворих. Зняття швів на
7-8-й дні проведено у 17 пацієнтів, на 9-10-й дні
у 15, на 11день у одного пацієнта. При первинному закритті глоткового дефекту кисетним
швом у 10 хворих видалення харчового зонда
було здійснено на 7-10-й день, на 11-12-й день у
6 і у 17 хворих зонд тримався більше 12 днів.
В основній дослідній групі (n=58) первинне загоєння післяопераційних ран наступило
у 45 (77.6%) хворих, що на 20,7% більше, ніж в
контрольній групі. Всього телегаматерапію
отримали 12 хворих, із них післяопераційні
ускладнення виникли у 7 хворих. Зняття швів на
7-8 дні проведено у 41 пацієнта, на 9-10-й дні у
4 пацієнтів. При первинному закритті глоткового дефекту безшовним швом і його комбінації у
29 хворих видалення харчового зонда було на 710 день, на 11-12 день у 13 і у 3 хворих зонд залишався більше 12 днів.
Отримані нами клінічні дані свідчать про
клінічну ефективність безшовного закриття глотково-стравохідного співвустя, застосування
якого значно підвищує якість хірургічного лікування, зменшує строк перебігу післяопераційного періоду, мінімізує ризик появи тяжких ускладнень типу фарингостом та фарингоезофагостом
і сприяє швидкому поверненню ларингектомованих хворих до нормального способу життя.

© Р.А. Абизов, Л.В. Савчук, Я.В. Шкоба, А.В. Бурда, 2012
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Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, Л.В. САВЧУК, В.О. ЧЕКЕРДА (КИЇВ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ ВИЖИВАННЯ ХВОРИХ З СА ГЛОТКИ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
З 2006 по 2011 роки в ЛОР клініці КЗ
КОР «Київська обласна клінічна лікарня» проліковано 242 хворих з діагнозом Са глотки, що
склало 10,08% від усіх ЛОР-онкохворих за цей
період.
Вік хворих коливався від 30 до 70 років.
Переважна більшість хворих були чоловіки –
93,8%. Нами проаналізовано аналіз лікування
цих хворих. Після проведеного лікування живуть більше 5-ти років – 24 (9,92%), більше 3-х –
71 (29,34%), більше року – 117 (48,35%). Померли до 3х років-16 хворих (6,61%), до року – 14
(5,79%). Загальна кількість хворих що вижили
склала 212 (87,60%)
Із 110 хворих, яким проводилася променева терапія, під нашим спостереженням залишається 95 (86,36%), померло – 15 (13,63%).
Більше 5-ти років живуть – 18 (16,36%), більше
3-х – 31 (28,18%), більше року – 46 (41,82 %).
Померли до 3-х років – 9 (8,18%), до року – 6
(5,45%).
Променева терапія в комбінації з фторафуром проведена 86 хворим, з них під нашим
спостереженням залишається – 79 (91,86 %)
хворих, померло 7 (8, 14%). Більше 3-х років
живуть – 26 (30,23%), більше року – 53 (61,63
%). Померли до 3-х років – 3 (3,49%), до року –
4 (4,65%).
33 хворим проведена променева терапія в
комбінації з хірургічним лікуванням. З них живі
29 (87,88%), померло 4 (12,12%). Більше 5-ти
років живуть – 6 (18,18%), більше 3-х – 12
(36,36%), більше року – 11 (33,33%). Померли
до 3-х років – 2 (6,06%), до року – 2 (6,06%).
13 хворим проведено комбіноване лікування: променева терапія з фторафуром та хірургічним лікуванням; з них живі 9 (69,23%), померло 4 (30,77%). Більше 3-х років живуть – 2
(15,38%), більше року – 7 (53,85%). Померли до
3-х років – 2 (15,38%), до року – 2 (15,38%).
В залежності від стадії захворюваності,
нами були отримані наступні дані: з 52 пацієнтів
з ІІ-ІІІ-ю стадією, яким проведена променева
терапія (ПТ), вижило 45 (86,54%), померло – 7
(13,46%). Більше 5-ти років живуть – 11
(21,15%), більше 3-х – 15 (28,85%), більше року19 (36,54%). Померли до 3-х років – 4 (7,69%),
до року – 3 (5,77%). З 58 хворих в ІV стадії захворювання вижило 50 (86,20%), померло – 8
(13,8%). Більше 5-ти років живуть – 7 (12,07%),

більше 3-х – 16 (27,59%), більше року – 27
(46,55%). Померли до 3-х років – 5 (8,62%), до
року – 3 (5,17%).
З 34 хворих ІІ-ІІІ ст., яким проведено
променеву терапію в комбінації з фторафуром
(ПТ+Ф), вижило 32 (94,12%), померло 2
(5,88%). Більше 3-х років живуть – 7 (20,59%),
більше року-25 (73,53%). Померли до 3-х років
– 1 (2,94%), до року – 1 (2,94%). З 53 хворих ІV
ст., яким проведено (ПТ+Ф) живі – 47 (88,68%),
померло – 6 (11,32%) Більше 3-х років живуть 19 (35,85%), більше року – 28 (52,83%). Померли до 3-х років – 2 (3,77 %), до року – 4 (7,55%).
З 18 хворих з ІІ-ІІІ ст., яким проведено
(ПТ+Х), вижило 16 (88,89%), померло – 2
(11,11%). Більше 5-ти років живуть – 4 (22,22%),
більше 3-х-6 (33,33%), більше року – 6 (33,33%).
Померли до 3-х років-2 (11,11%). З 15 хворих з
ІV ст., яким проведено (ПТ+Х), вижило 13
(86,67%), померло – 2 (13,33%). Більше 5-ти років живуть – 2 (13,33%), більше 3-х – 6 (40%),
більше року – 5 (33,33%). Померли до 2
(13,33%).
З 5 хворих з ІІ-ІІІ ст., яким проведено
(ПТ+Х+Ф), вижило 4 (80%), померло – 1 (20%).
Більше 3-х років живуть – 2 (40%), більше року
– 2 (40%). Померли до року – 1 (20%). З 9 хворих з ІV ст., яким проведено (ПТ+Х+Ф), вижило
5 (55,56%), померло – 4 (44,44%). Більше року
живуть 5 (55,56%). Померли до 3-х років – 2
(22,22 %), до року – 2 (22,22 %).
Таким чином, наші спостереження вказують на високу ефективність препарату «Фторафур» в комбінованому лікуванні хворих з Са
глотки. Слід завважити, що призначення фторофуру в комбінованому лікуванні хворих необхідно проводити в залежності від стадії захворювання. Так якщо серед хворих з ІІ-ІІІ-ю стадією, яким проведена променева терапія (ПТ),
вижило 45 (86,54%), померло – 7 (13,46 %), то
при проведенні променевої терапії в комбінації
з фторафуром (ПТ+Ф), вижило 32 (94,12%), померло – 2 (5,88%). Це вказує на необхідність
призначення фторафуру в комплексному лікуванні цієї групи хворих.
Спостереження хворих з ІV ст., у яких в
комплексному лікуванні застосовувався фторафур, також вказує на доцільність застосування
цього препарату в лікуванні хворих з Са
глотки.

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, Л.В. Савчук, В.О. Чекерда, 2012
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В.Н. АНДРЕЕВ, В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ФАРИНГИТОВ У ШАХТЕРОВ
Воспалительные заболевания верхних
дыхательных путей являются доминирующей
ЛОР-патологией у горнорабочих угольных
шахт. Они возникают в результате неблагоприятного воздействия комплекса факторов как
экзогенного, так и эндогенного характера. Вопервых, это вирусная и бактериальная инфекция на фоне дистрофических процессов различной степени выраженности в слизистой
оболочке верхних дыхательных путей вследствие воздействия угольной пыли. Истончённая
слизистая оболочка глотки весьма травматична
и легко поддаётся воздействию патогенов (J.M.
Neener et al., 2003). Во-вторых, это состояние
иммунитета больного. Современные данные
свидетельствуют о том, что более чем в 70 %
случаев воспаление глотки вызывает вирусная
инфекция: грипп, парагрипп, аденовирусы, в то
время как стрептококковая инфекция поражает
верхние дыхательные пути только лишь в 1015% случаев (Н.В.Махлиновская, 2011). Не
имея возможности вирусологического исследования, врачи продолжают назначать пациентам
с острыми фарингитом антибиотики. Это приводит к уничтожению сапрофитной микрофлоры ротоглотки, дисбактериозу полости рта и
кишечника, снижает иммунологический статус
больного.
Целью исследования явилось изучение
эффективности комплексной терапии острых
фарингитов у горнорабочих угольных шахт.
Материалы и методы исследования
Обследовано 32 больных острым фарингитом в возрасте от 25 до 54 лет. Длительность
заболевания составляла 2-3 дня. Больные предъявляли жалобы на боли в горле, першение, сухость, чувство жжения, наличие инородного
тела, «комка» в горле, кашель.
Местная терапия заключалась в назначения препарата Анзибел, обладающего противовирусным, противобактериальным, болеутоляющим и противовоспалительным действием.

Для удаления с поверхности слизистой оболочки густой слизи и корок больным рекомендовали орошение глотки отварами цветков ромашки
и календуллы, а также препараты морской воды в
виде солевых растворов (Аква Марис).
Противовирусную терапия проводили
Арбидолом в дозировке 2 капсулы по 100 мг 4
раза в сутки в течение 5 дней.
Цефподоксима проксетил (Цефпотек 200)
в дозировке 200 мг 2 раза в сутки в течение 5
дней получали больные, у которых была высеяна бактериальная флора.
Для повышения сопротивляемости организма пациентам назначали имупрет.
Эффективность лечения оценивали по
снижению дискомфорта в горле, уменьшению
кашля, улучшению фарингоскопической картины, клинических и лабораторных показателей.
Результаты и их обсуждение
При бактериологическом исследовании у
12,2 % пациентов был высеян Streptococcus pyogenes, у 7,8 % - Staphylococcus aureus.
Уже через 3-4 дней лечения больные отмечали снижение дискомфорта в горле. Быстро
исчезали ощущение першения и саднения, болезненность при глотании и скопление в глотке
густой слизи и корок.
Значительное клиническое улучшение после проведенного лечения было констатировано
у 22 больных (68,2 %). Уменьшение тягостных
симптомов отметили ещё 8 (24,9 %) пациентов.
Незначительное улучшение почувствовали 2
(6,9 %) больных. Отсутствие обострений болезни в течение года после лечения наблюдалось у
27 (84,3 %) пациентов. Патогены при бактериологическом контроле отсутствовали у 29
(90,6%) больных.
Вывод.
При остром фарингите у горнорабочих
угольных шахт показано комплексное – местное
и общее противовирусное или антибактериальное лечение.

© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, 2012
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Т.М. БАБКІНА, О.О. ДЕМИДОВА (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 3D КОНУСНО-ПРОМЕНЕВОЇ ТОМОГРАФІЇ В
ДІАГНОСТИЦІ УРАЖЕНЬ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ОБЛАСТІ ТА ЛОР-ОРГАНІВ
Мета роботи: визначити особливості застосування конусно-променевої томографії діагностиці уражень щелепно-лицьової області та
ЛОР-органів, сформулювати протипоказання та
показання до методу обстеження, розкрити переваги та недоліки методу та запропонувати сучасні алгоритми променевої діагностики для
стоматологів, щелепно-лицьових хирургів та
отоларингологів.
Матеріали та методи: в доповіді представлений досвід роботи мережі кабінетів конусно-променевої томографії (м. Київ, м. Харків,
м. Одеса, м. Донецьк), були залучені архіви досліджень з 2008 по 2011 рік включно, також використані пацієнти відділення хірургічної реабілітації інституту стоматології АМН України м.
Одеси, клініки пластичної та естетичної хірургії
«Віртус» м. Одеси, клініки щелепно-лицьової
хірургії Війського-медичного клінічного центру
Південного Регіону м. Одеси. Обстеження були
виконані на конусно-променевих томографах
фірми-виробника «Vatech».
Основними методами обстежень були конусно-променева томографія двох щелеп в
оклюзії, середньої зони обличчя, пазух носа,
скроневої кістки. Більшість обстежень виконувались до та після оперативного та консервативного лікування, вік пацієнтів становив від 3 до
86 років. Найбільш поширеною патологією були

травми, запальні процеси, кісти, інородні тіла,вроджені вади розвитку.
Результати та висновки: при проведенні
обстежень вдалося отримати високоякісне зображення твердих тканин,визначити локалізацію патологічних утворень кісткової тканини, переломів,
розташування кіст щелеп та пазух носа,поліпів
порожнини носа, визначити наявність або відсутність запального процесу гайморових пазух, а також його походження (одонтогенні гайморити).
Висока роздільна здатність та високоякісні трьохвимірні реконструкції дозволили оптимально та у
короткі терміни визначити та спланувати об’єм і
спосіб оперативного втручання, вибрати вдалу
схему консервативної терапії. Обстеження, які
були виконані в динаміці, допомогли оцінити косметичний та функціональний результати реконструктивних та пластичних операцій, запобігли
виникненню ускладнень, визначили ефективність
консервативної терапії.
На основі отриманих даних були визначені
особливості
застосування
конуснопроменевої томографії в діагностиці уражень
щелепно-лицьової області та ЛОР-органів, сформулювані протипоказання та показання до методу обстеження, розкриті переваги та недоліки,
запропоновані сучасні алгоритми променевої
діагностики для стоматологів, щелепнолицьових хірургів та отоларингологів.

© Т.М. Бабкіна, О.О. Демидова, 2012

А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, В.В. БОГДАНОВ, Н.Н. ХАЙБУЛЛАЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
В настоящее время проблема хронического тонзиллита (ХТ) становится все более актуальной, так как отмечается выраженный рост не
только воспалительных заболеваний лимфоглоточного кольца, но и увеличение местных и системных тонзиллогенных осложнений.
По данным В.Р. Чистяковой (2012), частота хронической патологии миндалин возросла
в 1,5-1,8 раза по сравнению с 70-ми годами
прошлого столетия при высоких темпах прироста заболеваний миндалин, установленных впервые в жизни, а в детской возрастной группе с
1996 года заболеваемость ХТ выросла в 2,5 раза.
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Одной из важных причин увеличения ХТ
и его осложнений является преобладание консервативных методов лечения и снижение числа
тонзиллэктомий. Так, если в 1992 г. на диспансерном учете в АРК находилось 2118 больных
ХТ, и было произведено 1268 тонзиллэктомий,
то в 2002 г., соответственно: состояло – 8585,
произведено – 720, а в 2011 г.: состояло – 4589,
произведено – 711. В то же время увеличилось
количество паратонзиллярных абсцессов (ПА): в
2002 г. зарегистрировано 688, в 2007 г. – 670, а в
2011 г. – 820. Эта тенденция соответствует данным литературы, по которым при снижении хиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

рургической активности в тактике лечения ХТ в
последние годы в 3 раза возросла частота местных гнойно-воспалительных и тонзиллогенных
осложнений со стороны сердечно-сосудистой
системы и почек (Н.А. Шумилова, 2008). При
этом в лечении ПА превалируют вскрытия абсцесса, а не радикальное удаление гнойного очага – абсцесстонзиллэктомии.
В ЛОР-отделении КРУ «КБ им. Н.А. Семашко» в 2002 г. лечилось 138 больных с ПА,
которым проведено 12 абсцесстонзиллэктомий
и 125 вскрытий абсцесса; плановых тонзилэктомий произведено 86. В 2007 г. соответственно:
186 больных с ПА, 10 абсцесстонзиллэктомий,
189 вскрытий ПА, 115 тонзиллэктомий. В 2011
г. - 164 больных с ПА, 9 абсцесстонзиллэктомий, 180 вскрытий ПА, 138 тонзиллэктомий. К
сожалению, абсцесстонзиллэктомии в «горячем
периоде» составляют всего 4,05 – 8,9% среди
стационарно пролеченных ПА. По нашему мнению, ПА являются индикатором упущений и
недоработок в диспансерном наблюдении больных ХТ и указывают на недостаточную активность
специалистов
амбулаторнополиклинического звена. Если пациент с ПА, по
тем или иным причинам, не прооперирован в
остром периоде, то после выписки он должен
быть взят на активное диспансерное наблюдение и в течение 3-6 месяцев хирургически санирован. Нельзя допускать, чтобы больные с ре-

цидивирующими ПА поступали на санацию после 3-5 перенесенных абсцессов.
В настоящее время диспансерную работу
с больными ХТ проводит отоларинголог поликлиники, но согласно приказа МЗ Украины №
728 от 27.08.2010 «О дипансеризации населения» и аналогичного приказа МЗ АРК № 35 от
11.02.2011 главная роль в проведении диспансерного наблюдения населения отводится семейному врачу. Он должен определять целесообразность взятия на диспансерное наблюдение,
объем обследования и лечения, а также решать
вопросы
привлечения
консультантаотоларинголога.
Мы считаем, что диспансерное наблюдение больных ХТ должно проводиться 1,5-2 года.
Активное, курсовое консервативное лечение
больных с использованием современных физиотерапевтических методов и иммунокоррегирующих средств позволит излечить компенсированные формы, а декомпенсированные –
своевременно направить на оперативное лечение, что позволит избежать развития тонзиллогенных осложнений.
Необходимо уже сейчас, когда проводится реформирование здравоохранения в пилотных регионах, четко определить, кто будет заниматься диспансерными группами Д II (имеющие хронические заболевания вне обострения) и
Д III (требующие лечения), куда входит и ХТ.

© А.Г. Балабанцев, В.В. Богданов, Н.Н. Хайбуллаев, 2012

А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, Л.В. ГУЛЯЕВА, В.В. БОГДАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В настоящее время отмечается рост острых и хронических инфекционных заболеваний
ЛОР-органов. Согласно эпидемиологическим
исследованиям, проведенным в России, заболеваемость хроническими синуситами за последние 5 лет возросла в 3 раза. От 5 до 15% взрослого населения страдает различными формами
бактериальных синуситов. Также отмечается
рост заболеваемости хроническим тонзиллитом
и его осложнениями, особенно паратонзиллярных абсцессов (В.Т. Пальчун, 2012). Поэтому не
вызывает сомнений необходимость своевременной диагностики и полноценного, качественного, персонифицированного консервативного
лечения острых инфекций ЛОР-органов и предупреждение перехода их в хронические формы.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Хронические очаги инфекции ЛОР-органов
также требуют своевременной диагностики и
полноценной качественной санации.
Эти задачи, а также проведение соответствующей диспансеризации, на данном этапе
может решить только хорошо подготовленный
отоларинголог.
В программных документах по реформированию первичного звена здравоохранения
Украины нет четкого разграничения функций
между первичным и вторичным звеньями в вопросах оказания отоларингологической помощи.
Широкое распространение патологии
ЛОР-органов среди населения всех возрастов (в
России это 18% от общей структуры заболевае-
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мости за 2009 г., что уступает лишь болезням
системы кровообращения – 24%; В.Т. Пальчун,
А.Ф. Захарова, 2011) свидетельствует о том, что
большим заблуждением является желание передать многие аспекты ЛОР- помощи семейному
врачу. Планируемая концентрация кадров отоларингологов в создаваемых госпитальных округах приведет к затруднению в проведении
профосмотров и диспансеризации, снизит качество оказания специализированной помощи. По
нашему мнению, отоларинголог обязательно
должен быть в составе создаваемых Центров
первичной
медико-санитарной
помощи
(ПМСП), причем он должен иметь 2 сертификата: врача-отоларинголога и детского отоларинголога, чтобы иметь возможность проводить
лечебно-профилактическую работу среди всего
населения (как детей, так и взрослых) обслуживаемого района. Мы считаем целесообразным
проводить подготовку отоларингологов в интернатуре (как взрослых так и детских) в течение 2-х лет и выдавать сразу 2 сертификата,

чтобы избежать необходимости дополнительной
переподготовки (для детских отоларингологов с
разрешения МЗ Украины) и правовых тупиков в
работе и её оплате.
В последние годы в АР Крым, благодаря
настойчивости главных внештатных специалистов МЗ АРК, поддержке руководства ФПО и
кафедры отоларингологии КГМУ им. С.И. Георгиевского, все заведующие межрайонными и
городскими ЛОР-отделениями имеют 2 сертификата и своевременно проходят переподготовку. Запланирована также специализация по детской отоларингологии всех районных специалистов.
В заключении необходимо отметить, что
надо уже сейчас, до окончания сроков пилотных
проектов реформирования здравоохранения
поднимать важнейшие вопросы сохранения отоларингологической службы на всех уровнях
оказания медицинской помощи населению и
подготовки квалифицированных кадров врачейотоларингологов.

© А.Г. Балабанцев, Л.В. Гуляева, В.В. Богданов, 2012

А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, А.В. ЗАВАДСКИЙ, В.В. БОГДАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРАТУРЫ ПО ОТОЛАРИНГОЛОГИИ
Анализ состояния подготовки интерновотоларингологов на протяжении последних лет
выявил ряд насущных вопросов, которые требуют обсуждения и принятия адекватных решений.
1. Сколько молодых специалистовотоларингологов необходимо выпускать ежегодно?
В настоящее время в АРК 32 вакантных
должностей отоларингологов в городах и районах, процент лиц пенсионного возраста колеблется от 40 до 60 (в некоторых депрессивных
районах он составляет 100%, а в 2-х районах на
протяжении многих лет отоларингологов нет
вообще). Из 10 выпущенных молодых специалистов, как правило, в практическом здравоохранении (МОЗ Украины) работают 2-3. Учитывая вышесказанное, для восполнения существующего дефицита кадров отоларингологов и
естественной убыли ежегодно необходимо выпускать не менее 10-15 молодых специалистов.
2. Каких специалистов следует готовить?
Введение двухгодичной интернатуры по
нашей специальности позволяет проводить под-
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готовку интернов-отоларингологов достаточно
индивидуально в зависимости от места предполагаемой будущей работы. Но основной упор,
по нашему мнению, необходимо сделать на подготовку специалистов-отоларингологов амбулаторно-поликлинического звена, а подготовку
смены в стационары следует перенести на клиническую ординатуру.
3. Как и где следует вести подготовку интернов-отоларингологов?
В настоящее время имеет место определенный диссонанс между базой прохождения
интернатуры и потребностями в обучении специалиста. Основными базами определены оториноларингологические стационары. Считаем
необходимым в перечень баз по подготовке интернов-отоларингологов в обязательном порядке внести кабинеты отоларингологов городских
и районных поликлиник; а также создать необходимые условия, чтобы их руководители и
штатные отоларингологи были заинтересованы
в проведении обучения молодых специалистов
(то ли материально, то ли путем повышения
статуса ЛУ, то ли прибавлением баллов для атЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

тестации). Большую часть интернатуры молодые врачи должны проводить в поликлинике, а
дежурить в стационаре с целью освоения навыков оказания неотложной помощи. Количество
обязательных дежурств следует увеличить минимум до 1 в неделю.
4. Права и ответственность.
Права и ответственность должны быть
расширены и выписаны четко. По нашему мнению, после успешной сдачи зачета после 1-го
года обучения в интернатуре следует разрешить
интерну-отоларингологу вести самостоятельный
прием в поликлинике (вначале совместно со
штатным специалистом, а в дальнейшем – самостоятельно), консультировать пациентов в стационаре, производить определенные врачебные
манипуляции и операции и т.д. Необходимо
предусмотреть юридическую возможность направления интернов в ЛПУ региона для оказания отоларингологической помощи (участие в
проведении профосмотров, работе призывных
комиссий, замене врачей на приеме и т.д.).
5. Введение в перечень специальностей
детского отоларинголога привело к возникновению ряда новых проблем. Молодой отоларинголог после 2-х лет обучения пребывает в район,
где имеется (как правило) 1 ставка взрослого

отоларинголога и 0,5 ставки детского отоларинголога. На приеме пациенты в возрасте до 18 лет
составляют от 30 до 40%. Юридически принимать их он не имеет права, оплату (0,5 ст.) ему
производить также не могут. А как быть с оказанием ургентной и консультативной помощи
не знает никто. Мы считаем, что из этого тупикового положения можно выйти следующим
образом: уровнять время обучение во взрослой
и детской интернатуре по отоларингологии
(увеличить срок обучения в последней до 2-х
лет); предусмотреть возможность для врачейинтернов такое изменение плана подготовки в 2х годичной интернатуре, чтобы в конце ее они
могли получить 2 сертификата: взрослого и детского отоларинголога.
6. Требует безотлагательного решения
вопрос количественного формирования групп
интернов в расчете на одного преподавателя, так
как в настоящее время нагрузка на преподавателя рассчитывается не по количеству групп и
часов, а по интерномесяцам. Мы считаем, что
количество интернов в группе на одного преподавателя не должно превышать 4-5 интернов (а
не 8-12 как в настоящее время). Иначе обеспечить качественную подготовку специалистов
крайне затруднительно.

© А.Г. Балабанцев, А.В. Завадский, В.В. Богданов, 2012

А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, В.В. КІЩУК, Г.В. ШЕТМАНЮК, Є.Д. ЗАВАДСЬКИЙ,
К.А. БАРЦІХОВСЬКИЙ, К.А. ЛОБКО (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
СКЛЕРОМА В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
Для вдосконалення методів діагностики і
лікування склероми в Українському склеромному центрі (м. Вінниця) нами проведено аналіз
наукових досліджень в межах електронної бази
даних PubMed протягом 1909-2010 років з країн
Північної Америки. У країнах Північної Америки опубліковано 163 статті присвячені склеромі,
з яких 161 (88,9%) надрукувано науковцями
Сполучених штатів Америки, 2 (1,1%) – Канади.
Перші публікації про склерому надійшли з Каліфорнії у 1935 році (Bingham E.M., Cutler O.I.,
1935). Розподіл публікацій за роками наступний:
у 30-x було опубліковано всього – 2 статті
(1,2%), у 40-x – 12 (7,3%), 50-x – 19 (11,7%), 60x – 30 (18,4%), 70-x – 28 (17,2%), 80-x – 36
(22,1%), 90-x – 19 (11,7%), 2000-2010 – 17
(10,4%). Слід відзначити, що більше половини
публікацій (58,4%) датовано 60-80-ми роками.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Згодом кількість публікацій дещо зменшується,
хоча кількість випадків захворювання на склерому зростає. Вказана тенденція пояснюється
імміграцією жителів ендемічних регіонів Північної Африки; Центральної, Латинської і Південної Америки; Південної, Центральної і Східної Европи, Середнього Сходу і Китаю (Chan
T.V., Spiegel J.H., 2007; Ammar M.E., Rosen A.,
2001). Згідно думки T.V.Chan і J.H.Spiegel
(2007) риносклерома є ендемічним захворюванням у вказаних в регіонах у зв’язку з їх низьким
соціально-економічним статусом.
Більшість публікацій з Сполучених штатів Америки (56,9%) присвячено опису атипового і ускладненого клінічного перебігу риносклероми. Так, описано летальний сепсис, що був
викликаний Клебсієлою риносклероми (Porto R.
et al., 1989); малігнізацію склеромних інфільтра-
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тів (Attia O.M., 1958); поширення склеромного
процесу на лімфатичні вузли (Badrawy R. et al.,
1974), у внутрішньочерепні ямки (Hara H.J. et
al., 1957).
Майже у третині публікацій (29,4%) вказується на складність диференційної діагностики склероми з пухлинами, гранульоматозом Вегенера, саркоїдозом, синдромом Бехчета, рецидивуючим поліхондритом, остеохондропластичною трахеобронхопатією, амілоідозом, папіломатозом, паракокцидіодомікозом, саркоідозом,
базальноклітинною карциномою, риноспорадіозом (Fuchs H.A., Tanner S.B., 2009; Prince J.S. et
al., 2003). Серед методів верифікації склероми
перевага
віддається
бактеріологічному
(Avery R.K. et al., 1995) і патогістологічному
(Sedano H.O. et al., 1996) дослідженням (15,5% і
21.1% публікацій відповідно). Однак, за даними
T.V. Chan і J.H. Spiegel (2007) інформативність
мікробіологічної ідентифікації склероми складає
всього 50-60%, а мікроскопічне розпізнання
специфічних клітин Мікуліча, тілець Русселя
можливе при біопсії інфільтративних тканин,

які практично не зустрічаються в атрофічну і
рубцеву стадію. Всього декілька публікацій
(2,5%) присвячено імунологічному (серологічному) методу верифікації склероми і тільки одна
з них присвячена використанню реакції
зв’язування комплемента (Toppozada H. et al.,
1983), яка є стандартною в країнах Східної Европи.
Важливість тривалого антибактеріального лікування підкреслюють G.N.Postma зі співавт. (1996). R.K.Avery зі співавт. (1995) вибрали в описаному ними випадку ципрофлоксацин, M.W.Pound зі співавт. (2007) – левофлоксацин.
Таким чином, згідно даних електронної
бази медичної інформації PubMed за 1909-2010
роки, риносклерома є достатньо рідкісним захворюванням в країнах Північної Америки і носить спорадичний характер з невпинним збільшенням поширеності в Сполучених штатах
Америки за рахунок імміграції жителів ендемічних регіонів з низьким соціально-економічним
статусом.

© А.І. Барціховський, В.В. Кіщук, Г.В. Шетманюк, Є.Д. Завадський, К.А. Барціховський, К.А. Лобко, 2012

І.В. БАЧИНСЬКИЙ, М.І. ДЕРЕВЯНКО, О.З. БОРЧУК, В.В. МЕЛЬНИЧУК
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ВИКРИВЛЕННЯМ НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ
В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Найбільш поширеним хірургічним втручанням при затрудненому носовому диханні є
операції на носовій перетинці та носових раковинах. Метою хірургічних втручань є відновлення функції носового дихання, яке досягається підслизовою резекцією носової перетинки по
Killian крістектомією, вазотомією, латерофіксацією нижніх носових раковин. Такий радикалізм
хірургічних втручань суттєво порушує трофіку
слизової оболонки та захисну функцію епітелію
порожнини носа.
За останні роки розвиток ендоскопічної
техніки дозволив переглянути відношення радикалізму щодо хірургічних втручань на носовій
перетинці. Все частіше втілюються в ринологічну практику такі ощадливі хірургічні втручання,
як септопластика з реімплантацією автохряща
та автокістки, фрагментозна підслизова резекція
носової перетинки, ендоскопічна крістотомія.
Мета нашої роботи полягала в розробці
методики комплексного лікування хворих, яким
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проводились хірургічні втручання на носових
структурах в післяопераційному періоді.
Матеріали і методи
За період 2006 – 2010 рр. в ЛОР відділі
ОКЛ прооперовано 167 хворих, у яких виявлено
викривлення носової перегородки, гребені,
шпичаки, вазомоторний риніт, гіпертрофічний
риніт. Всього 167 хворих – чоловіки 138
(82,6%), жінки 31 (17,4%). На носовій перетинці
прооперовано 81 хворий (48,5%), крістотомія –
38 (22,7%), вазотомія – 31 (18,5%), латерофіксація – 17 (10,3%)
Отримані результати
Перші дві доби хворим призначалась серта 3-4 рази в день. Після видалення тампонів у
хворих спостерігалась гіперемія та набряк слизової оболонки порожнини носа. Їм було призначено назальний спрей Аква-Маріс (плюс). На
фоні запальних змін на слизовій порожнині носа
виявлені кіркоподібні нашарування з геморогічними втіленнями, дихання частково затруднене.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

На 3-й день у 142 хворих (85,03%) лікування зменшилась субєктивна симптоматика
(затруднене носове дихання, виділення з носа,
головна біль). На 6-й день лікування риноскопічно слизова оболонка порожнини носа очистилась від кіркоподібних нашарувань, набряк стих
збереглась незначна гіперимія, дихання носом
відновилось.

Висновок. При активному веденні післяопераційного періоду при хірургічних втручаннях на носових структурах із застосуванням
проти- набрякових засобів (серта, аква-маріс
(плюс), спелеотерапія), підсилює ефект оперативних втручань у відновленні носового дихання і в значній мірі полегшує перебіг післяопераційного періоду.

© І.В. Бачинський, М.І. Деревянко, О.З. Борчук, В.В. Мельничук, 2012

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, БЕН ХАССІН МОХАМЕД АЛИ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
МІЦЕТОМИ ПАРАНАЗАЛЬНИХ СИНУСІВ:
ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ ТА КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ
Питома вага грибкової патології при
хронічному запаленні навколоносових пазух
залишається високою. Міцетома є найбільш
розповсюдженою формою мікозу навколоносових пазух. В більшості випадків захворювання
викликається грибками Aspergillus. Ці гриби
поширені в природі, зустрічаються в ґрунті, сіні,
зіпсованій їжі, плісенях, домашньому пилу. Їхні
спори можуть попадати на слизову оболонку
носа й навколоносових пазух при кожному вдиху.
Метою проведеного нами дослідження
було підвищення ефективності діагностики,
лікування і реабілітації хворих з хронічними
мікотичними захворюваннями носа і навколоносових пазух на основі даних функціональних та
ендоскопічних досліджень архітектоніки різних
навколоносових пазух і внутрішньоносових
структур.
Матеріал та методи дослідження. Для
вирішення поставлених цілі, нами було проведено обстеження і лікування 156 хворих у віці
від 18 до 65 років з хронічними запальними захворюваннями навколоносових пазух грибкової
етіології та їх ускладненнями. За методами
лікування хворі були розподілені на дві групи:
1група – основна та 2 – група порівняння, 113 та
43 пацієнти відповідно. За співвідношенням за
віком, статтю та захворюваннями обидві
досліджувані групи були однорідними (Р
>0,005).
Контрольну групу склали 10 практично
здорових осіб із числа студентів, на яких проведено дослідження стану мукоциліарного
кліренсу (сахариновий тест) та дихальної
функції носа – ринопневмометрія. Всім обстежуваним
пацієнтам
нами
проводилося
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дослідження стану аеродинаміки порожнини
носа.
Результати досліджень та їх обговорення. При проведенні клінічних та мікологічних
досліджень встановлено, що у 134 (85,9%)
пацієнтів діагностована хронічна неінвазивна
форма грибкового синуситу – міцетома. При
цьому найбільш розповсюдженою локалізацією
виявлено верхньощелепну пазуху – 84 пацієнта.
Хронічна інвазивна форма грибкового синуситу
спостерігалась у 18 випадках.
Основними скаргами при одонтогенному
запаленні максилярного синусу був біль або
тяжкість у проекції пазухи (84,5%) і гнійні
виділення з носа (79,1%). Характерною
відмінною ознакою для одонтогенних верхньощелепних синуситів можна назвати відчуття
неприємного запаху в носі (85,5%).
Утруднення носового дихання відзначали
80% хворих на риногенну форму синуситу і
тільки 40,9% пацієнтів – з одонтогенним. При
одонтогенному синуситі набряк м'яких тканин в
проекції максилярного синусу констатовано в
2,5 рази частіше, ніж при риногенному (62,7%
та 20% відповідно).
У 2-й, групі порівняння, пацієнтів на 10
добу нами спостерігалася позитивна динаміка зі
статистично недостовірним відставанням від
основної групи: утруднення носового дихання
відзначалося у 73,9 ± 5,1%, рідкі гнійні
виділення з носа, виділення з носа у вигляді
«рідкого сиру »з запахом« цвілі »і відчуття тиску в підглазничній області більше не спостерігалися. У 4,3 ± 4,2% зберігався біль в зубах верхньої щелепи, головний біль зберігалася у 58,7 ±
7,4% з 62,7 ± 6,1%, зниження нюху зберігалося у
всіх 19,7 ± 5,1%, сльозотеча не спостерігалося.
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У пацієнтів 1 групи в жодному випадку протягом 1 року післяопераційного спостереження
рецидиву поліпозного процесу ми не спостерігали. У 3 пацієнтів групи порівняння (6,98%)
спостерігався рецидив поліпозного процесу
протягом 8 – 12 місяців післяопераційного періоду.
Висновки. У більшості пацієнтів (78,6%)
з мікотичним ураженням навколоносових пазух
мають місце морфологічні порушення нутрішньоносових структур, що порушують нормальну

аеродинаміку порожнини носа, та створюють
умови для порушення дренажу та вентиляції
навколоносових пазух. Порушення функції мукоциліарного кліренсу порожнини носа спостерігаються у 67,9% пацієнтів з міцетомами навколоносових пазух ї корелюють з внутрішньоносовими аномаліями. Зміни в остіомеатальному комплексі при одонтогенному верхньощелепному синуситі носять вторинний характер і
зустрічаються значно рідше (24,3%), ніж при
риногенному грибковому синуситі (79,4%).

© С.Б. Безшапочний, Бен Хассін Мохамед Али, 2012

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Н.Б. СОННІК, А.Г. ПОДОВЖНІЙ, В.В. ЛОБУРЕЦЬ
(ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ АДЕНОЇДИТУ У ДІТЕЙ
Аденоїдит – це запалення глоткового мигдалика, що може протікати як на тлі його гіпертрофії, так і при її відсутності. Етіологічними
факторами у виникненні гіпертрофії глоткового
мигдалика є рецидивуючі вірусні та бактеріальні інфекції, алергічні захворювання. Ступінь
порушення носового дихання залежить від величини, форми і будови аденоїдів, розміру та
конфігурації носоглотки, супутніх запальних
змін.
В дитячій оториноларингології проблема
захворювань лімфаденоїдного глоткового кільця
є однією з найбільш актуальних. Патологія мигдаликів в значній мірі є причиною респіраторної
захворюваності у дітей, особливо дошкільного
віку. При цьому найчастіше зустрічається ураження глоткового мигдалика (ГМ) – біля 50%
всіх ЛОР-захворювань у віці від 1 до 7 років.
Анатомічна локалізація ГМ суттєво утруднює 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 назофарінгеальної та назобронхіальної обструкції.
Збільшення ГМ напряму пов’язано з імунодефіцитом, який проявляється компенсаторним збільшенням лімфоїдних утворень.
Нашу увагу привернули натуральні препарати, які нормалізують нейроендокринні порушення й імунологічний дисбаланс на локальному та загальному рівні захворювання. Ми зупинились на використанні натурального комплексного препарату, який відновлює захисну
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функцію мигдаликів – “ Тонзилотрен“ та натуральному комплексному препарату, який був
створений для лікування риносинуситів – “Цинабсин “.
Дослідження проводилось на базі дитячого ЛОР відділення.
Матеріали та методи дослідження:
120 дітей у віці від 3 до 12 років з діагнозом:
аденоїдит. Залежно від медикаментозної терапії
пацієнти були розділені на 4 групи по 30 чоловік: 1. Курс тонзилотрену + протизапальна терапія; 2. Курс цинабсину + протизапальна терапія;
3. Курс тонзилотрен + цинабсин + протизапальна терапія; 4. Курс протизапальної терапії.
Групи були співставленні за віком та перебігом захворювання. Вивчалася клінічна динаміка симптомів хронічного аденоїдиту та динаміка ендоскопічних ознак у пацієнтів з аденоїдитами на фоні медикаментозної терапії (набряк), виділення, розмір ГМ, взаємовідношення
з хоанами та співустями слухових труб на початок 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-у добу дослідження сума балів
симптомів 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%.
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На 30-у добу дослідження сума балів ендоскопічних ознак у пацієнтів з аденоїдитами:
1- знизилась відповідно на 74,28%; 2 – на 70,5%;
3- на 86,33%; 4- на 17,39%.
Таким чином, дослідження ефективності
препаратів Цинабсин і Тонзилотрен у комплексному лікуванні аденоїдитів, особливо при при-

значенні їх комбінації. Тонзилотрен і Цинабсин
добре переносилися пацієнтами, побічних ефектів не зареєстровано. Отже, використання в
комплексній терапії цих препаратів дозволяє
зменшити клінічні прояви захворювання, а в
ряді випадків обійтися без оперативного лікування.

© С.Б. Безшапочний, Н.Б. Соннік, А.Г. Подовжній, В.В. Лобурець, 2012

В.В. БЕРЕЗНЮК, В.А. ГОЛИК, А.Ю. ЮРЧЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ПАТОЛОГИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА
У ПАЦИЕНТОВ С ИЗОЛИРОВАНІМ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ
Одной из актуальных проблем отоларингологии и неврологии в Украине в настоящее
время является широкая ложноположительная
диагностика цереброваскулярных заболеваний у
пациентов с клиникой острого или рецидивирующего изолированного периферического головокружения. Неврологи часто интерпретируют периферический вестибулярный синдром,
как центральный. Наиболее часто устанавливаемые ошибочные диагнозы: острое нарушение
мозгового кровообращения(ОНМК), транзиторная ишемическая атака(ТИА) и т.н. «дисциркуляторная энцефалопатия с преимущественным
поражением вертебробазилярного бассейна».
Это приводит к длительному неэффективному
лечению с использованием «традиционной» сосудистой терапии.
Об истинной распространенности процесса можно судить преимущественно по результатам зарубежных эпидемиологических исследований, указывающих на огромную распространенность патологии периферического вестибулярного анализатора у пациентов с наличием
моносимптома «головокружение»
Целью нашего исследования явилось определение распространенности патологии вестибулярного анализатора у пациентов с изолированным головокружением.
Материалы и методы. В 2010-2012 годах
на базе ГУ «Укр Гос НИИ МСПИ МОЗ Украины» нами наблюдались 164 пациента с жалобами на системное головокружение, без признаков
очаговой неврологической симптоматики. Всех
пациентов осматривал невролог, отоларинголог,

проводилось аудиометрическое, вестибулологическое исследование, позиционные пробы,
УЗДГ церебральных артерий, ЭКГ, томографическое исследование головного мозга (рентгеновское или магнитно-резонансное), общеклинические исследования. Обследование проводились амбулаторно и спустя 2-14 дней после начала острого головокружения, так как пациенты
были изначально госпитализированы в другие
лечебные учреждения неврологического профиля.
Результаты и выводы
У 65% (107 пациентов) выявлено доброкачественное пароксизмальное позиционное
головокружение, 11% (18) - вестибулярный нейронит, 13% (21) - б-нь Меньера, 0.6% (1) лабиринтит, 1.2% (2) акустическая шваннома,
0.6% (1) дегисценция полукружного канала,
1.2% (2) рассеянный склероз, 0.6% (1) - инсульт,
0.6% (1) аритмия, психогенное головокружение
6.2% (10). Первично установленный неврологом
диагноз инсульт (не верифицированный томографически) был изменен на ДППГ в 63%, вестибулярный нейронит 14%, болезнь Меньера
11%. Полученные данные позволяют оценить
распространенность периферического вестибулярного синдрома и его явное превалирование
над центральной цереброваскулярной неврологической патологией у пациентов с жалобами на
изолированное головокружение. Полученные
данные являются предварительными и требуют
более широкого многоцентрового изучения на
базе неврологических стационаров и инсультных отделений.

© В.В. Березнюк, В.А. Голик, А.Ю. Юрченко, 2012
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В.В. БЕРЕЗНЮК, О.Е. ЛАМЗА, В.В. МАТЮНКА, Н.В. ЛАМЗА, М.В. ТАРАН
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ И ПОСТНАЗАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Заложенность носа одна из самых распространенных жалоб на первичном приеме у врача
отоларинголога. При активном расспросе больные не редко отмечают ощущение стекания слизи в носоглотку.
Обычно в план лечения этих больных
входит хирургическая коррекция внутриносовых структур направленная на восстановление
носового дыхания. Однако, существует проблема рецидивов заложенности носа и постназального синдрома после таких операций через несколько лет.
Предположительно повторное развитие
заложенности носа и рецидив гипертрофии после различных вмешательств на нижних носовых раковинах является результатом, в ряде
случаев, недооценки состояния околоносовых
пазух. Малая выраженнось объективных признаков латентно протекающего синусита, выход
на первый план жалоб характерных для других
заболеваний носа и глотки приводит к тому, что
в амбулаторной практике синусит ошибочно
подменяется диагнозом «вазомоторный ринит»,
«хронический ринофарингит».
Анализируя результаты общеклинических
методов обследования, мы обратили внимание
на несоответствие данных компьютерной томографии и сочетания жалоб пациентов с эндоскопической картиной полости носа. Эта ситуация
согласуется с мнением западных ринологов
(Duncavage et al., Kenny et al., (2001) Hwang et al.
(2003)) о невысокой специфичности компьютерной томографии пазух, особенно при диагностике этмоидитов. С другой стороны отмечается
высокая взаимосвязь данных эндоскопии полости носа, подтверждающей хронический синусит,
и субъективной картины, демонстрируемой пациентом (Stankiewicz et al. (2003)).
Цель исследования:
Провести оценку отдаленных результатов
хирургического лечения больных с хроническим
риносинуситом и постназальным синдромом.
Материалы и методы
С 2005 по 2010 годы в ОКБ имени Мечникова проведено обследование и лечение 129
больных, которым при госпитализации был установлен диагноз искривление носовой перегородки, вазомоторный ринит, гипертрофия носовых раковин, протекавшая на фоне воспалительного поражения придаточных пазух носа.
Все пациенты в течение длительного периода
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времени пользовались сосудосуживающими
каплями. Диагноз хронического риносинусита
устанавливался на основании наличия жалоб на
заложенность носа, обязательно сочетавшуюся с
выделениями из носа (через ноздри или через
носоглотку), или головной болью, с обязательным КТ исследованием околоносовых пазух.
Пациенты с ГЭРБ исключались из исследования.
Шестидесяти семи больным в план хирургического вмешательства включена микроревизия клеток решетчатого лабиринта. При
наличии патологического содержимого в них
производилось адекватное вскрытие пазух.
Результаты
Основными жалобами всех обследуемых
пациентов было затруднение носового дыхания
разной степени выраженности, невозможность
обходиться без деконгестантов в течение 1 и
более лет. При детальном опросе на чувство
дискомфорта в глотке или першение (в основном по утрам) жаловались 82.2% обследуемых,
73.3% пациентов указывали на стекание слизи
по задней стенке носоглотки (наиболее выраженное в утренние часы, после подъема), 78.9%
отмечали периодические головные боли, у 3.3%
были стойкие интенсивные боли в области переносицы, угла глаза, щеки, и виска на стороне
наибольшей заложенности носа, 16.7% жаловались на постоянный кашель.
До лечения больным с жалобами на стекание слизи по задней стенке глотки была проведена компьютерная томография околоносовых пазух. В 74.1% случаев патологии ППН не
было обнаружено.
У всех больных при тщательном эндоскопическом исследовании задних отделов полости
носа отмечены различные варианты гипертрофии слизистой оболочки носовых раковин. Из
них гипертрофия задних концов нижних носовых раковин обнаружена у 68.8% обследуемых,
средних носовых раковин у 56.6%, а также у
65.6% пациентов обнаружена гипертрофия и
гиперемия носоглоточной лимфоидной ткани
(аденоиды и боковые валики глотки). Объяснением этому факту может быть направление мукоциллиарного потока из клеток решетчатого
лабиринта и клиновидной пазухи. Он направлен
из области сфеноэтмоидального кармана по заднему концу средней, а затем нижней носовой
раковины к боковой стенке носоглотки. Не заЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

висимо от наличия жалоб на насморк у всех пациентов было обнаружено отделяемое в полости
носа. Характер его был слизистым у 93.7% обследуемых, или слизисто-гнойный у 6.3%.
По данным операционной картины у
86.7% больного отмечалось утолщение слизистой оболочки в пораженных пазухах и скопление слизистого отделяемого у 63.3% пациентов.
При наличии участков выраженной гипертрофии задних концов носовых раковин: гипертрофированная ткань удалялась, дополнялось вмешательство подслизистой радиоволновой, ультразвуковой дезинтеграции или подслизистой
остеоконхотомией нижних носовых раковин.
При гистологическом исследовании слизистой оболочки решетчатой буллы во время
микроревизии у 88.3% больных выявлен отек
слизистой оболочки, уменьшение количества

реснитчатых клеток, гиперплазия бокаловидных
клеток.
Период
наблюдения
оперированных
больных составил от одного до пяти лет. При
контрольных осмотрах 96.4% пациентов отмечали удовлетворительное носовое дыхание без
использования деконгестантов и 84.7% значительное уменьшение выраженности стекания
слизи по задней стенке носоглотки.
Вывод
В отдаленном послеоперационном периоде после предложенного хирургического лечения хронического риносинусита и постназального синдрома 96,4% пациентов отмечали удовлетворительное носовое дыхание без использования деконгестантов и 84,7% значительное
уменьшение выраженности стекания слизи по
задней стенке носоглотки.
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В.В.БЕРЕЗНЮК, О.А.ЧОРНОКУР, Я.Б.СОКОЛЕНКО, О.В.КУЛАКОВА
(ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРА
В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПАПІЛОМАТОЗА ГОРТАНІ
Актуальність: сучасна ендоларингеальна
мікрохірургія, в основі якої лежить використання
функціонально-щадних методів хірургічного лікування із застосуванням високотехнологічного медичного обладнання, дозволяє поліпшити якість
хірургічного лікування папіломатоза гортані.
Мета: оптимізація хірургічного лікування хворих з папіломатозом гортані.
Матеріали й методи: протягом 2008-10
рр. під спостереженням у ЛОР відділенні обласної клінічної лікарні перебувало 12 хворих з
рецидивуючим папіломатозом гортані у віці від
18 до 43 років. Тривалість захворювання становила від 3 до 17 років. У всіх пацієнтів раніше
проводилося ендоларингеально механічне видалення папілом ( від 2 до 7 раз).
Основною скаргою у всіх хворих при надходженні до стаціонару було порушення голосу, у 5 пацієнтів (41,7%) у комбінації із задишкою різного ступеня виразності.
При відеоларингоскопії виявлена наступна локалізація папілом у гортані – складковий
відділ – 5 хворих, складковий і надскладковий
відділи – 6 хворих. У одного пацієнта папіломи
вражали всі відділи гортані.

Усім хворим була проведена мікроларингоскопія і контактна вапоризація папілом гортані із застосуванням напівпровідникового лазера
« Лика-Хірург». У трьох випадках, у зв'язку з
масивним ростом папілом, хворим попередньо
виконувалася трахеотомія. Ускладнень після
проведення хірургічного лікування не було.
У післяопераційному періоді хворим проводилися ендоларингеальні інгаляції із протинабряковою сумішшю, фонопедичні вправи, з протирецидивною метою призначалися індуктори
інтерферону. Декануляція пацієнтам проводилася на другу добу після операції, трахеостома у
всіх випадках закривалася самостійно.
Результати: після проведеного хірургічного лікування у всіх хворих досягнуті позитивні результати: відновлений подих через природні дихальні шляхи, збережена задовільна голосова функція. Рецидив папілом гортані виявлений в одному випадку через 2 роки після проведеного лікування.
Висновки: мікроларингоскопія з лазерною
вапоризацією папілом є оптимальним способом
хірургічного лікування рецидивуючого папіломатозу гортані.
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В.В. БЕРЕЗНЮК, Л.А. ЧИГРИНА, Е.В. САПРОНОВА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ СФЕНОИДИТОМ
Благодаря накопленному опыту и достижениям в развитии медицинского диагностического и лечебного оборудования внутриносовая
хирургия клиновидных пазух сегодня позволяет
проводить вмешательства с высокой эффективностью и минимальной травматичностью. Тем
не менее, с увеличением количества хирургических вмешательств и длительности периода послеоперационного наблюдения накапливается
опыт неудовлетворительных результатов лечения сфеноидитов, что заставляет вести хирурга
поиск способов хирургических вмешательств,
позволяющих достигнуть стойкого выздоровления больного.
Цель работы – провести анализ эффективности хирургического лечения сфеноидитов
в раннем и отдаленном послеоперационном периоде.
Материалы и методы
Проведена оценка отдаленных результатов лечения 64 больных прооперированных по
поводу хронического изолированного воспаления клиновидных пазух за период с 1998 по
2010 гг. Из них 31 (48.4%) пациент включен в
основную подгруппу «А», которым во время
трансназального оперативного вмешательства
на клиновидных пазухах была выполнена пластика соустья по разработанной нами методике.
У тридцати трех пациентов (51,6%) соустье
клиновидных пазух сформировано по общепринятой методике – они представляют подгруппу
сравнения «Б».
Результаты
Наблюдая пациентов после трансназальной сфенотомии в раннем послеоперационном
периоде мы не заметили каких-либо различий в
процессах заживления послеоперационной раны. Различия в течении репаративных процессов начались в сроки от 4-х месяцев после операции.
При эндоскопическом исследовании полости носа через 4 месяца у 30 больных в подгруппе 1А мы отметили, что сформированное
соустье клиновидной пазухи было свободно, его
размер незначительно уменьшился до 5,4 ± 0.5
мм, и имело овальную форму. (В раннем послеоперационном периоде диаметр соустья был 6.3
± 0.4 мм.). У 23 пациентов было возможно увидеть здоровую слизистую оболочку клиновидной пазухи с желтоватым оттенком, через кото-

рую просвечивались костные стенки и мелкая
сосудистая сеть.
При эндоскопическом исследовании через
4 месяца после операции в подгруппе 1Б у девяти пациентов мы отметили сужение просвета
соустья до 3.4±0.4 мм., за счет рубцовой ткани,
у 24 пациентов соустье имело овальную форму,
его размеры уменьшились до 4.6± 0.6мм., патологического отделяемого в области сфеноэтмодального кармана не было выявлено. (В раннем
послеоперационном периоде диаметр соустья
доходил до 7.9±0.5мм.).
Через 4 месяца после операции пациенты
обеих подгрупп не предъявляли жалоб со стороны полости носа. Их не беспокоило заложенность полости носа или насморк. Удовлетворительное субъективное состояние подтверждалось данными осмотра полости носа. Анализируя объективные клинические показатели функционального состояния полости носа, мы так же
не обнаружили патологических изменений. Эти
факты говорят о нормальном функционировании полости носа через четыре месяца после
трансназального оперативного вмешательства
на клиновидной пазухе.
При наблюдении в течение 1-3-х лет за 64
прооперированными пациентами у 6 (9.4%) развились рецидивы сфеноидита. У одного из них
(1,6%) соустье клиновидной пазухи было сформировано по усовершенствованной методике.
Рецидив сфеноидита насупил через 1 год после
операции, причина заболевания не установлена.
Пятеро остальных больных (7.8%) у которых
развился рецидив сфеноидита, были ранее прооперированы по общепринятой методике. Рецидивы заболевания наступили в срок от шести
месяцев до двух лет. У двоих больных рецидив
развился после перенесенной ОРВИ, 3 пациента
причину не указывают.
Выводы:
1. Наличия стойкого адекватно функционирующего соустья клиновидной пазухи, после
проведенного оперативного лечения, является
основополагающим фактором отсутствия рецидивов заболевания.
2. Предложенная усовершенствованная
пластика соустья уменьшила количество послеоперационных стенозов в 4.8 раз, по сравнению
с традиционной методикой.
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С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ, И.П. СОКОЛОВА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
АДАПТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МОЗГА У БОЛЬНЫХ
С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Проблема лечения полипозного риносинусита выходит далеко за пределы отоларингологии. Это заболевание нередко является причиной развития патологии со стороны других
органов и систем, включая ЦНС (С.Э.Яремчук,
2008; Г.З.Пискунов, С.З.Пискунов, 2010;
Ю.В.Митин и соавт., 2011).
Дыхание – совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, необходимого для обновления структур и
нормальной функциональной активности органов и тканей. Очень важным для организма является физиологическое носовое дыхание, которое зависит от носового клапана и внутриносовые структуры полости носа. Сопротивление
воздушному потоку в 47% приходится на сопротивление в полости носа. Если дыхание
осуществляется через рот, вдох становится менее глубоким и организм получает всего 68%
кислорода от нормального объема.
Носовое дыхание непосредственно влияет
на тонус сосудов головного мозга, на уровень
внутричерепного давления, является главной
движущейся силой перемещения церебральной
жидкости. Многообразие инервационных связей
слизистой полости носа постоянно оказывают
существенное влияние на тонус сосудов головного мозга, нарушение которых ведет к гипоксии. Клинические расстройства носового дыхания на функцию головного мозга выражается,
главным образом, в апрозесии – неспособности
концентрировать свои мысли, в ослаблении памяти, затруднении восприятия.
Учитывая вышеизложенное, мы попытались изучить отклонения в показателях адаптивных функций мозга у больных с полипозным
риносинуситом после оперативного лечения в
динамике. Изучение адаптивных функций мозга
было проведено у 47 больных с полипозным
риносинуситом до оперативного лечения через
1, 6 и 12 месяцев.
Для выявления устойчивости внимания
применили методики «Счет по Крепелину»,
«Таблиц Шульте» и «Корректурный тест». Состояние памяти определяли с помощью тестов
«заполнения 10 слов» и «запоминания геометрических фигур». Комплексная оценка этих тестов проводилась путем вычисления коэффициентов. Полученные результаты подвергали статистической обработке по стандартным программам, проведением парного корреляционного анализа. Результаты психофизического тесЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

тирования больных с полипозным риносинуситом свидетельствовали об отклонениях от нормы всех рассматриваемых показателей функции
памяти и внимания.
До лечения заметно снижен темп сенсомоторных реакций (способность к переключению), определяющих с помощью «Таблиц
Шульте». Отмечено увеличение времени, затраченного при подсчете каждой последующей
таблицы по отношению к первичной, что также
указывает на истощение функций мозга.
После оперативного лечения больных с
полипозным риносинуситом в «Пробе Крепелина» отмечается достоверное улучшение показателей в течение 6 месяцев, увеличено количество просмотренных знаков в течение 6 месяцев,
увеличено количество просмотренных знаков
(S), уменьшено количество допущенных ошибок. После года отмечается вновь снижение
данных, однако полученные результаты выше,
чем до лечения (РI<0,05).
Изучая показатели при «Корректурном
тесте», мы выявили достоверное увеличение
количества просмотренных знаков как через 6,
так и через 12 месяцев. Показатель точности (А)
имел достоверные различия после лечения по
сравнению с исходными данными. Показатель
производительности (Е) значительно улучшился
через 6 (718,0±39,6; Р>0,05) и 12 (721,80±38,8;
Р>0,05) месяцев после лечения.
Исследуя словесно-слуховую память при
заучивании 10 слов, установили, что основные
показатели (Кзс и Кос) через 1 месяц имеют достоверное улучшение по отношению к исходной
величине (Р1<0,05). После лечения через полгода и год изменения показателей несущественны.
Оценивая результаты зрительно-образной памяти (Кзс и Коф), мы установили достоверное
улучшение обоих показателей через 1 и 6 месяцев (Р>0,05). Положительная динамика Коф проявляется сразу после лечения и сохраняется в
течение 6 месяцев. К концу года оба показателя
имеют внутригрупповые достоверные отличия
от исходного значения.
Результаты, полученные при изучении
функции памяти и внимания у больных с полипозным риносинуситом, в послеоперативном
периоде показали, что более выражена положительная динамика при оценке функции внимания. Отмечено достоверное увеличение просмотренных знаков и снижение допущенных
ошибок при «Счете по Крепелину» через 1 и 6
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месяцев. В течение этого времени сохраняется
положительная динамика (Е) производительности и количества просмотренных знаков (S) при
«Корректурном тесте». При оценке внимания
наиболее выраженное увеличение темпа сенсомоторных реакций определяется при помощи
«Таблиц Шульте», отмечено через 6 и 12 месяцев
Основные параметры словесно-слуховой
памяти имели достоверное улучшение только
через 1 месяц, показатели зрительно-образной
памяти имеют достоверное схождение с контрольными данными через 1 и 6 месяцев.

ВЫВОДЫ.
1. После оперативного лечения больных с
полипозным риносинуситом быстрее восстанавливается функция внимания, чем памяти, так
как последняя была менее нарушена при данной
патологии. Зрительно-образная память восстанавливается лучше, чем словесно-слуховая.
2. Нарушение носового дыхания непосредственно влияет на адаптивне функции мозга, что ведет к снижению качества жизни.
3. Восстановление носового дыхания нарушает эту причино-следственную связь при
данной патологии.

© С.В.Андреев, М.С.Чернявская, И.П.Соколова, 2012

Д.Д. БЕРЕГОВИЙ, В.В. НІКОЛОВ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ
(ВОЛОЧИСЬК, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ДЕРМАТИТ ВУШНОЇ РАКОВИНИ І ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ
Дерматит (запалення шкіри) представляє
собою термін, яким в дерматології користуються для позначення гострих запальних процесів,
що викликаються відповідною причиною, яка
діє ззовні чи зсередини, причому найбільш характерним для дерматита являється те, що з
припиненням дії причини він відразу ж починає
стихати і хворобливий процес доволі швидко
закінчується, у випадку ж відновлення дії причинного агента звичайно виникає новий спалах
захворювання (Л. Н. Машкиллейсон, 1965). Дерматити є медикаментозні, від хімічних причин,
від рослин і трав, від харчових речовин, травматичні, актинічні (Л. Н. Машкиллейсон, 1965).
Порівняно рідко дерматити бувають на вушній
раковині і в зовнішньому слуховому ході. Причому ці анатомічні утворення можуть уражатись
ізольовано і в поєднанні з ураженням інших ділянок шкіри. З лікувальною метою при дерматиті застосовуються різні засоби місцевої дії.
Для місцевого лікування дерматиту вушної раковини і зовнішнього слухового ходу ми застосували прополіс. Лікування проводилось за дещо зміненою методикою (П. А. Кравчук, 1968).
Використовувався 10% спиртовий розчин прополісу. Цим препаратом змащували уражену
шкіру вушної раковини і зовнішнього слухового
ходу. В слуховий хід також вводили туруну,
змочену в розчині прополісу, і кожні 4 год за-

крапували краплі цього препарату на туруну.
Суб‘єктивний стан хворих швидко покращувався, що пов‘язано з анальгезувальними, протизапальними і протисвербіжними властивостями
прополісу, а через 2-3 дні зникали явища дерматиту вушної раковини і зовнішнього слухового
ходу.
Під нашим спостереженням знаходилось
18 хворих на дерматит вушної раковини і зовнішнього слухового ходу віком від 15 до 40 років. Серед них осіб чоловічої статі було 11, жіночої – 7. Біль, свербіж, що відмічалися в більшій чи меншій мірі у всіх хворих, проходили
при застосуванні прополісу через 2 – 3 дні. При
огляді – набряклість, інфільтрація, гіперемія
шкіри вушної раковини і стінок зовнішнього
слухового ходу зменшувались, просвіт зовнішнього слухового ходу збільшувався, барабанна
перетинка нормалізовувалась за короткий термін застосування прополісу на фоні десенсибілізувальної і загально зміцнювальної терапії. В
результаті проведеного лікування у всіх спостережуваних хворих було досягнуто одужання до
3 – 4-го дня від початку терапії.
Таким чином, 10% спиртовий розчин
прополісу являється, за нашими спостереженнями, ефективним засобом місцевого лікування
дерматиту вушної раковини і зовнішнього слухового ходу.

© Д. Д. Береговий, В. В. Ніколов, Г. С. Протасевич, 2012
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В.В. БОГДАНОВ, О.Н. БОРИСЕНКО, К.Е. НИКИФОРОВ, А.Ю. МИНИНА
(СИМФЕРОПОЛЬ, КИЕВ; УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ НЕВРИНОМЫ
Акустическая невринома (АН) – доброкачественная опухоль VIII пары ЧМН, возникающая из швановских клеток его оболочки. АН
выявляют в 10 случаях на 1000000 населения.
Она составляет около 6% всех внутричерепных
опухолей, а также 85% всех опухолей мостомозжечкового угла (Oliver F. Adunka, Craig A.
Buchman, 2011). Основными клиническими проявлениями данного заболевания являются односторонняя прогрессирующая сенсоневральная
тугоухость или внезапная потеря слуха, шум в
ухе (Заболотный Д.И., Сушко Ю.А, Борисенко
О.Н.,2000, Richard J Schmidt et al, 2001).
На сегодняшний день существует несколько методов лечения больных с АН: хирургическое лечение, радиохирургическое лечение,
а также тактика наблюдения и сканирования
(«scan and wait»). Несмотря на то, что с использованием операционного микроскопа и МРТ
диагностики полная резекция опухоли, по данным ряда авторов, может достигать 98 %, а
смертность составляет менее 1 %, сохраняется
риск постоперационных осложнений: парез лицевого нерва, потеря слуха, кровоизлияния, гидроцефалия, ликворея, менингит (Sanna M.,2000).
Стереотаксическая терапия возможна
благодаря трем видам излучения: а) высокоэнергетичные фотоны (6 МеВ) генерируемые с
помощью КиберНожа (GiberKnife); б) гаммакванты (1,25 Мев) радиоактивного Co60 с помощью ГаммаНожа (GammaKnife); в) протоны
(Rodney C. Diaz, 2009). В Украине в настоящее
время доступны первый и третий способы стереотаксической терапии. Приводим собственное
наблюдение.
Пациент К. 55 лет впервые обратился в
конце 2010 г с жалобами на прогрессирующее
снижение слуха и шум в левом ухе в течение 3-х
лет, периодические головокружения, расстройства статики. В результате аудиометрического

обследования была выявлена глухота на левое
ухо и заподозрена АН. Диагноз был подтвержден МРТ, которая выявила в проекции мостомозжечкового угла слева новообразование
(32х27х27 мм), смещение ствола мозга и IV желудочка вправо. После консультации в ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко» и Институте нейрохирургии им.
акад. А.П. Ромоданова с 1 по 3.03.2011 г. больному проведен 3-х сеансный курс гипофракционной роботизированной радиохирургии на аппарате GiberKnife G4 на область АН слева в дозе
1800 сГр. В ходе амбулаторного наблюдения в
течение 3 месяцев у больного отмечались явления астенизации и вегетососудистой дистонии,
которые были купированы консервативной терапией. Через год после проведенного лечения
пациент отмечает значительное улучшение общего самочувствия, повышение работоспособности (стало возможно принимать решения в
шумной обстановке), вестибулярные расстройства не беспокоят. Функция лицевого нерва
полностью сохранена. Слух – на том же уровне
(глухота на левое ухо). При контрольной МРТ
16.03.2012 г. в проекции мостомозжечкового
угла слева определяется новообразование
(29х25х26 мм), в сравнении с предыдущими исследованиями позитивная динамическая картина в виде уменьшения объема образования,
улучшения диффузийных и перфузийных показателей, что указывает на регрессивные изменения и клеточную дезинтеграцию.
Таким образом, позитивный результат лечения АН и отсутствие осложнений позволяют
сделать оптимистический вывод о возможности
эффективного радиохирургического лечения
(КиберНож) неврином больших размеров (3-4
ст). Требуются дальнейшие наблюдения за состоянием пациента в отдаленном периоде для
того чтобы сделать окончательные выводы.

© В.В. Богданов, О.Н. Борисенко, К.Е. Никифоров, А.Ю. Минина, 2012
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В.В. БОГДАНОВ, Т.М. ФРЕЙТОР, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, И.А. ДРЯМИНА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
МИКРОХИРУРГИЯ КИСТ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ
Кисты лобных пазух (ЛП), в отличие от
кист верхнечелюстных пазух, встречаются достаточно редко. Так А.А. Должиков и И.С. Гурьев (2003) сообщили о исследовании 121 кисты
околоносовых пазух, из них только 8 локализовались в ЛП. На практике врачам чаще приходится сталкиваться с кистозным растяжением
ЛП при блокаде лобно-носового соустья в результате воспаления или травмы (в том числе и
после хирургических вмешательств на ЛП).
Изолированные кисты в бухтах ЛП отличаются
скудной симптоматикой, длительным течением
и, зачастую, представляют определенные трудности в диагностике и лечении. В диагностике
кист ЛП основное значение имеют ренгенография, компьютерная и магниторезонансная томография. В лечении кист ЛП используют эндоназальные, экстраназальные и комбинированные
доступы. Приводим собственное наблюдение
успешной диагностики и щадящего подхода к
лечению изолированной кисты ЛП.
Больная М. 34 лет в течение 5 лет неоднократно обращалась к врачам разных специальностей по поводу периодических головных болей в теменно-затылочной области, раздражительности, утомляемости. В анамнезе – полипотомия носа, гнойный синусит. На КТ околоносовых пазух от 2.12.11 выявлен мягкотканый
компонент, тотально выполняющий левую половину лобной пазухи. Консультация невропатолога: вегето-сосудистая дистония с цефалгическим синдромом; астеноневротический синдром. 9.12.11 произведена диагностическая тре-

панопункция левой половины ЛП (отделяемого
не получено, функция лобно-носового соустья
сохранена) и ее контрастная рентгенография в
2-х проекциях: выявлено округлое образование,
занимающее 2/3 объема пазухи. 12.12.11 под
общим обезболиванием произведена микрофронтотомия слева наружным доступом. При осмотре эндоскопами обнаружена большая киста,
выполненная вязким замазкообразным содержимым серо-желтого цвета. Содержимое и оболочки кисты удалены, место прикрепления выскоблено кюреткой. Удалена кстная перегородка, отделяющая бухту, в которой располагалась
киста, от соустья с полостью носа. П/о рана послойно ушита атравматическими швами. Проводилась антибактериальная, симптоматическая
терапия, промывание полости ЛП через тепанационную канюлю. Головные боли прошли на 3
день после операции. п/о течение гладкое. Контрольный осмотр через 1, 3 месяца – состояние
хорошее, головные боли не беспокоят, выделений из носа нет, п/о рубец практически не определяется.
Таким образом, длительная цефалгия была вызвана у больной изолированной кистой
ЛП. Современные высокотехнологичные методы диагностики (КТ, МРТ) позволяют своевременно выявить кисты ЛП, а контрастная рентгенография – точно верифицировать диагноз. Эндоскопическая техника позволяет производить
минимальноинвазивные
органосохраняющие
операции, приводящие к быстрому и стойкому
выздоровлению пациентов.

© В.В. Богданов, Т.М. Фрейтор, А.Г. Балабанцев, И.А. Дрямина, 2012

ВАС.ВАС. БОГДАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
АДАПТАЦИЯ «SNIFFIN’ STICKS» TEST В УКРАИНЕ
Расстройства обоняния в настоящее время
достаточно широко распространены. К примеру,
в США жалобы на нарушения обоняния и вкуса
являются причиной более чем 200000 визитов к
врачам в год, что определяется распространенностью этих патологий, составляющей в популяции от 1 до 2%. Расстройства обоняния приводят к нарушению биологической роли обонятельных сигналов: аттрактантов, репеллентов,
феромонов. Становится невозможным выполне-
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ние пахучими веществами сигнальной функции:
пищевой, половой, охранительной, ориентировочной.
Несмотря на широкую распространенность расстройств обоняния, их высокую значимость для здоровья и качества жизни, в настоящее в Украине отсутствуют алгоритмы диагностики и лечения дизосмий. Последние работы по обонянию на территории Украины проводились в 70-х годах прошлого столетия.
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В странах Европейского Союза одной из
наиболее часто используемых современных
тест-систем (оптимальной по универсальности,
экономичности и простоте использования) является «Sniffin’ sticks» test, разработанный в Германии. Авторами этой тест-системы в результате многочисленных опытов была доказана ее
эффективность и получены нормативные значения по порогам обоняния, распознаванию и
идентификации запахов отдельно для мужчин и
женщин в разных возрастных группах.
Однако, как оказалось в ходе предварительного тестирования 50 добровольцев, наши
сограждане демонстрируют более низкие показатели в распознавании некоторых запахов, а
некоторые запахи не идентифицируют вовсе.

Вероятно, это связано с некоторыми культурнобытовыми особенностями нашей страны и малой распространенностью некоторых запахов в
Украине. Нами были произведены необходимые
изменения в «Sniffin’ sticks» test и коррекции в
дескрипторах запахов (например, малоизвестное
слово «лакрица» было изменено на «сироп от
кашля», что сразу повысило узнаваемость запаха до 84 -96%). В результате контрольного тестирования 50 здоровых добровольцев уровень
распознавания всех запахов превысил 80%. Таким образом, «Sniffin’ sticks» test подготовлен и
адаптирован к использованию в условиях Украины. Это открывает широкие возможности
для диагностики и контроля за ходом лечения
расстройств обоняния.

© Вас.Вас. Богданов, 2012

С.К. БОЕНКО, Д.С. БОЕНКО, И.С. МАНЦЕВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ РИНОСИНУСИТОВ У БОЛЬНЫХ
С ДЕПРЕССИВНЫМ СИНДРОМОМ
Риносинусит у 26 % больных сопровождается развитием или прогрессированием депрессивного синдрома (М.С. Плужников, Г.В.
Лавренова, 1990; А.Г. Плаксивый, 1997). По
прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессивные состояния будут встречаться чаще сердечнососудистых и онкологических заболеваний
(Ф.И. Белялов, 2009).
Целью нашего исследования была разработка алгоритма диагностики риносинуситов
у пациентов с депрессивным синдромом.
Материалы и методы. Нами обследовано 103 больных с депрессивным синдромом,
находивших на лечении в Донецком областном
психоневрологическом диспансере. Мужчин
было 61 (59,2%), женщин – 42 (40,8%). Возраст
больных колебался от 35 до 72 лет.
На первом этапе диагностики риносинуситов мы использовали разработанные нами
анкеты, состоящие из 20 вопросов, направленных на выявление различных симптомов этого
заболевания. Каждый положительный ответ, в
зависимости от важности признака, оценивался
от 1 до 3 баллов. Сумма баллов выше 5, свидетельствовала о высокой степени вероятности
риносинусита у данного пациента.
После анализа анкет и выявления пациентов, «набравших» более 5 баллов, у них проводилось исследование ЛОР-органов, которое

включало стандартные эндоскопические обследования.
Третьим этапом диагностики риносинуситов у пациентов с депрессивным синдромом
являлась рентгенография, производимая в носоподбородочной проекции с открытым ртом. Если данные рентгенографии указывали на необходимость хирургического лечения, выполняли
спиральную или (в последний год) конуснолучевую компьютерную томографию.
Полученные результаты и их обсуждения. В результате анкетирования у 61 (59,2%)
пациента сумма баллов оказалась выше 5. Наличие ринологической патологии (риносинуситы,
изменения внутриносовых структур) при стандартном обследовании ЛОР-органов и рентгенографии выявлены у 55 (53,4%) больных. В хирургическом эндоскопическом лечении нуждались 7 (6,8%) пациентов с депрессивным синдромом.
Выводы. 1. Более, чем у половины пациентов, страдающих депрессивным синдромом,
причиной заболевания является ринологическая
патология.
2. Использование разработанного нами
алгоритма диагностики риносинуситов у больных с депрессивными синдромом высоко эффективно и заслуживает широкого использования в клинической практике.

© С.К. Боенко, Д.С. Боенко, И.С. Манцева, 2012
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С.К. БОЕНКО, Д.С. БОЕНКО, И.С. МАНЦЕВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНКЕТ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РИНОСИНУСИТОВ
У БОЛЬНЫХ ДЕПРЕССИВНЫМ СИНДРОМОМ
В последние годы в ЛОР-практике все
чаще используются различные опросники и анкеты (И.В. Горбоносов, 2002; С.И. Кубышкин,
2002; А.С. Лопатин и др., 2002; И.Ю. Серебрякова, 2005; М. Benninger, B. Senior, 1997). К сожалению, они либо направлены на оценку качества жизни ринологических больных (И.В. Горбоносов, 2002; А.С. Лопатин и др., 2002; И.Ю.
Серебрякова, 2005), либо довольно сложны и
громоздки (С.И. Кубышкин, 2002; М.Benninger,
B.Senior, 1997).
Целью нашего исследования являлась
разработка анкеты для диагностики риносинуситов у пациентов с депрессивным синдромом.
Материалы и методы. Нами обследовано 103 больных с депрессивным синдромом,
находивших на лечении в Донецком областном
психоневрологическом диспансере. Мужчин
было 61 (59,2%), женщин – 42 (40,8%). Возраст
больных колебался от 35 до 72 лет.
На первом этапе диагностики риносинуситов мы использовали разработанные нами
анкеты, состоящие из 20 вопросов, направленных на выявление различных симптомов этого
заболевания. Каждый положительный ответ, в
зависимости от важности признака, оценивался

от 1 до 3 баллов. Так, самым высоким баллом
(3) оценивалось наличие у больных гнойного
отделяемого из носа. Учитывали также анамнестические данные (лечился ли пациент ранее у
оториноларинголога или стоматолога), характер
и время возникновения головных болей, нарушения носового дыхания, снижение обоняния,
зависимость от сосудосуживающих капель.
Сумма баллов более 5 свидетельствовала о высокой степени вероятности риносинусита у данного пациента.
Полученные результаты и их обсуждения. В результате анкетирования у 61 (59,2%)
пациента сумма набранных баллов оказалась
более 5. При дальнейшем обследовании ЛОРорганов и носоподбородочной рентгенографии с
открытым ртом наличие риносинуситов и патологии внутриносовых структур подтверждены у
55 (90,2 %) из 61 пациента с депрессивным синдромом. Это говорит о высокой диагностической ценностей разработанной нами анкеты.
Вывод. Использование на доврачебном
этапе разработанных нами анкет для диагностики риносинуситов у больных с депрессивным
синдромом является целесообразным и высокоэффективным.

© С.К. Боенко, Д.С. Боенко, И.С. Манцева, 2012

С.К. БОЕНКО, Д.С. БОЕНКО, А.А. МИНАЕВ, Е.Б. КАЧАНОВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ ДАКРИОЦИСТИТОМ
В хирургическом лечении хронического
гнойного дакриоцистита эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия заняла
прочное место (Г.З.Пискунов и соавт., 1998;
З.Т.Климов и соавт., 2000; С.К.Боенко и соавт.,
2003). Для дальнейшего снижения травматичности этого вмешательства и улучшения результатов хирургического лечения необходима высокоточная
информация
о
топографоанатомическом расположении слёзного мешка и
окружающих его структурах. С появлением конусно-лучевых томографов стало возможным
получать такие данные при меньшей лучевой
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нагрузке для пациента и сокращении времени
исследования.
Целью нашего исследования являлась
оценка эффективности использования конуснолучевой компьютерной томографии в предоперационном обследовании пациентов с хроническим гнойным дакриоциститом.
Материалы и методы. В клиниках кафедры отоларингологии ФИПО ДонНМУ им. М.
Горького с 2002 по 2012 гг. по поводу хронического гнойного дакриоцистита прооперировано
72 больных. Мужчин было 20 (27,8%), женщин
– 52 (72,2%).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

В предоперационном периоде у 34
(47,2%) пациентов выполнили контрастную
дакриоцистографию, а у 23 (31,9%) – компьютерную томографию слёзного мешка (причём у
13 из них – с контрастированием). У 7 (9,7%)
больных после контрастной дакриоцистографии
возникла необходимость в выполнении компьютерной томографии.
С 2011 года для предоперационного обследования больных с хроническим гнойным
дакриоциститом мы используем конуснолучевую компьютерную томографию с контрастированием слёзоотводящих путей, контраст
вводим через нижнюю слёзную точку непосредственно перед исследованием.
Полученные результаты и их обсуждение. У всех пациентов была выявлена непроходимость вертикального отдела слёзоотводящих
путей, что подтверждало диагноз хронического
гнойного дакриоцистита. Всем этим больным в
дальнейшем произведена эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия. У пациентов, которым в предоперационном периоде
была выполнена только контрастная дакриоцистография, оперативное вмешательство на слёзном мешке занимало от полутора до двух часов.
При этом значительную часть времени занимала
идентификация слёзного мешка, что приводило
к излишней травматизации окружающих тканей.

При выполнении компьютерной томографии
слёзного мешка с контрастированием, получали
более точные данные о локализации слёзного
мешка и его взаимоотношениях с внутриносовыми структурами – оперативное вмешательство в этих случаях занимало от 30 до 50 минут.
Длительность операции у пациентов, которым выполняли исследование на конуснолучевых томографах, также составило от 30 до
50 минут, однако при этом значительно уменьшалась лучевая нагрузка (до 15-60 мкЗв), и сокращалось время исследования (до 20 секунд).
Кроме того, отоларинголог получал детальную
информацию о слёзном мешке и внутриносовых
структурах: скан-изображения в трёх плоскостях с шагом от 0,125 мм, амплитуда захвата –
все околоносовые пазухи, реконструкция 3D
модели. В одном случае, по данным конуснолучевой томографии, мы заподозрили наличие
дакриолита в слёзном мешке, что было подтверждено во время операции.
Выводы. Конусно-лучевая компьютерная
томография слёзного мешка с контрастированием в предоперационном периоде позволяет получить достоверные данные о топографоанатомическом расположении мешка и внутриносовых структурах, чётко спланировать ход и
объём предстоящей операции, сокращает время
идентификации слёзного мешка.

© С.К. Боенко, Д.С. Боенко, А.А. Минаев, Е.Б. Качанова, 2012

Д.С. БОЕНКО, Д.А. МОЛЧАН (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ РИНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
В настоящее время спиральная компьютерная томография (СКТ) стала обязательным
методом исследования при диагностие воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух (С.З. Пискунов, Г.З.Пискунов, 1991; С.Б.
Безшапочный и соавт., 2001; В.В. Богданов и
соавт., 2008; Ю.В.Думанский и соавт., 2010;
G.Krennmair at al., 1994;T. Nishimura, T.Iizuka,
2002). Метод позволяет оценить состояние всех
звеньев системы «полость носа-соустье-пазуха».
Вместе с тем, относительно высокая доза облучения (до 1000 мкЗв за обследование) не позволяет использовать СКТ при наблюдении за
больным в динамике (в пред- и послеоперационном периоде), а также в детском возрасте.
На протяжении последнего года для обследования и динамического наблюдения риноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

логических больных мы пользуемся конуснолучевой компьютерной томографией.
Целью нашего исследования являлась
оценка эффективности конусно-лучевой компьютерной томографии в диагностике воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух.
Материалы и методы. За 9 месяцев
2011-12 гг. в Донецком ринологическом центре
с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии было обследовано 202 пациента.
Мужчин было 94 (46.5 %), женщин – 108 (53,5
%). Возраст больных колебался от 15 до 73 лет.
Полученные результаты и их обсуждение. Хронические воспалительные заболевания
околоносовых пазух (ОНП) обнаружены у 129
(63,9 %) пациентов, из них передней группы у
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107 (53,0 %), задней – у 22 (10,9 %). Одонтогенный гайморит имел место у 65 (32,2 %) больных. Различные изменения внутриносовых
структур выявлены у 173 (85,6 %) пациентов.
Время обследования при использовании
конусно-лучевого томографа составляло 15-20
сек, а лучевая нагрузка – 15-60 мкЗв, что эквивалентно дозе облучения при выполнении панорамного снимка. Кроме того, врач получал возможность просматривать и анализировать любой интересующий его участок носа и ОНП,

делать произвольные сечения, проводить необходимые измерения в реальном масштабе 1:1.
Выводы. 1. Конусно-лучевая компьютерная томография позволяет получить исчерпывающую информацию о любом интересующем
участке носа и ОНП и наметить чёткий план
операции. 2. Незначительная лучевая нагрузка
при конусно-лучевой КТ позволяет при необходимости обследовать больного в динамике (до и
после операции), а также использовать метод
при лечении детей.

© Д.С. Боенко, Д.А. Молчан, 2012

С.К. БОЕНКО, Э.Я. ФИСТАЛЬ, Д.Е. КУЗЬМЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
МЕСТНОЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У БОЛЬНЫХ С ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
Термоингаляционные поражения (ТИП) –
это повреждения дыхательных путей (ДП), возникающие при аспирации горячего воздуха,
пламени, дыма, частиц копоти, горячего пара,
продуктов неполного сгорания различных веществ. ТИП рассматривают как дополнительную ожоговую рану, которая охватывает все
отделы респираторного тракта и отягощает течение острых периодов ожоговой болезни (С.К.
Боенко 1987). ТИП ДП при ожоговой травме
сегмента голова-шея наблюдаются в 90.6% случаев (Э.Я.Фисталь, Д.Е.Кузьменко, 2010). В связи с этим, возникает необходимость в своевременном и полном местном лечении ДП, в частности верхнего их отдела.
Целью нашей работы являлась разработка алгоритма местного медикаментозного лечения верхних дыхательных путей у пострадавших с ТИП.
Материалы и методы. В 2011 году в отделе термических поражений ИНВХ им.
В.К.Гусака прошло лечение 116 пострадавших
с ТИП: 88 (75,9%) мужчин и 28 (24,5%) женщин. Легкая степень тяжести имела место у 29
(25,0%) пострадавших, средняя – у 64 (55,2%) и
тяжелая – у 23 (19,8%). Основными этиологическими факторами были: продукты горения – у
86 (74,2%), языки пламени – 16 (13,8%), химические агенты – 10 (8,6%), воздействие пара – 4
(3,4%).
На поверхности слизистой оболочки верхних
ДП в 70% случаев имелись налеты копоти, продуктов
неполного сгорания, пыли, которые оказывали токсическое воздействие, принимали участие в формировании сухих корок, нарушая ламинарное движение
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воздуха и как следствие значительно затрудняют носовое дыхание. В стадии мукостаза пациентам проводили туалет полости носа солевыми изотоническими растворами. Вслед за стадией мукостаза наступает стадия гиперсекреции. Основными
задачами в данном периоде являются: снижение активности альтерации и экссудации, продукции слизи. Для решения данных задач проводили
орошение
и
ингаляции
Мхолинолитиков, стабилизаторов мембран тучных клеток. В третьей стадии - высыхания дыхательных путей - выполняли увлажнение слизистой оболочки ВДП солевыми изотоническими растворами, а также проводили профилактику ранних осложнений антимикробными
и стероидными противовоспалительными средствами. В стадии обструкции дыхательных путей использовали препараты, направленные на
улучшение реологических свойств слизи (солевые растворы, муколитики и мукокинетики) и
профилактику ранних осложнений. Необходимо отметить, что лекарственные препараты,
имеющие в своем составе деконгестанты, использовали только при выраженной сосудистой
реакции в полости носа. В стадии морфологического и функционального восстановления
ДП занимались профилактикой поздних осложнений: выполняли орошения и ингаляции
стероидных противовоспалительных средств,
мазевой туалет полости носа.
Полученные результаты и их обсуждение. Из 116 пострадавших с ТИП, наблюдаемых нами, хороший и удовлетворительный результаты были получены во всех случаях, в том числе и
при тяжелых ТИП.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Вывод. Местное лечение пациентов с
термоингаляциоными поражениями дыхательных путей должно быть направленно на все звенья патологического процесса. Такой подход

позволяет уменьшить объем и глубину повреждения тканей, улучшить их регенерацию, а
также предупредить развитие ранних и поздних
осложнений таких.
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А.А.БОНДАРЕНКО, Н.Б.ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ, А.А.ДЕГТЯРЕВА, А.В.ЗАВАДСКИЙ, Л.В.ГУЛЯЕВА,
М.А.ЗОЛОТАРЕВА, А.И.КОЛИСНИЧЕНКО, М.В.ЧЕРНИ, М.М.КОБИЦКИЙ
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И СУРФАКТАНТОВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЛПУ
Поиск новых методик профилактики инфекций в условиях ЛПУ остается злободневным.
Приказы: №720, 1978г.; №408, 1989г.; №120,
2000г.; №181, 2008г.; №971, 2009г.; №784, 2010г.;
№443, 2010г.; №798, 2010г. общеизвестны, а все
медики постоянно им следуют. Санэпидслужбы
контролируют на всех уровнях их соблюдение.
Несоблюдение этих приказов равноценно нарушению профессионального долга медработников.
Многие годы клиника отоларингологии
ГУ «КГМУ им.С.И.Георгиевского» успешно
использует в лечении острых и хронических
заболеваний ВДП и уха сурфактанты и крымские эфирные масла. Мирамистин обладает
выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, спорообразующих и аспорогенных бактерий в виде монокультур и ассоциаций, включая госпитальные
штаммы с полирезистентностью к антибиотикам. Мирамистин более эффективен в отношении грамположительных бактерий (стафилококки, стрептококки и др.), а также вирусы герпеса,
иммунодефицита человека. Он оказывает противогрибковое действие в отношении аскомицетов рода Aspergillus и рода Penicillum, дрожжевых и дрожжеподобных. Он эффективен как в
отношении монокультур, так и ассоциаций грибов, включая штаммы грибов, резистентных к
противогрибковым препаратам. Он не обладает
также местнораздражающим действием и аллергизирующими свойствами.

Мы обратили внимание, что больные, у
которых применялся мирамистин, не подвергались внутрибольничной инфекции. Опыт применения мирамистина на 2,5 тыс. пациентах
разного возраста и пола с патологией ВДП и
уха позволяет рекомендовать с целью профилактики применение сурфактантов в разведении (0,01%, 0,05%) различными методами: местные аппликации, ингаляции через нос, рот и
наружное ухо; интраназальный электрофорез и
ультразвуковые орошения носа, глотки, гортани и ушей.
Наилучший эффект нами получен при добавлении к вышеизложенным методикам крымских эфирных масел. Фирма «Креола» выпускает крымские эфирные масла: лавандовое, пихты,
розовое, сосновое, лимонника и др. Эфирные
масла расширяют адаптационные возможности
человека, способствуют повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных
факторов внешней среды. Широкий спектр антимикробной и антивирусной активности масел
способствует назначению этих природных
средств для эффективной борьбы с проявлениями простудных заболеваний. Под их влиянием
повышаются бактерицидные свойства воздуха,
уменьшается его загрязненность. Наши наблюдения составили больные в различных ЛПУ АР
Крым (преимущественно детские и взрослые
санатории), где мы не наблюдали ни одного
случая инфекции.

© А.А.Бондаренко, Н.Б.Загребельная, А.А.Дегтярева, А.В.Завадский, Л.В.Гуляева, М.А.Золотарева,
А.И.Колисниченко, М.В.Черни, М.М.Кобицкий, 2012
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А.А.БОНДАРЕНКО, А.И.КОЛИСНИЧЕНКО, Е.С.САДОГУРСКАЯ, А.В.ЗАВАДСКИЙ,
М.А.ЗОЛОТАРЕВА, Л.В.ГУЛЯЕВА, М.М.КОБИЦКИЙ, Л.Т.РАХМАТОВА, А.П.ШАЛАБАСОВА,
Т.М.ФРЕЙТОР (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
АНГИОЭКСТАТИЧЕСКАЯ СИНОНАЗАЛЬНАЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ
Согласно международной гистологической классификации ВОЗ (№19) доброкачественные опухоли носа и ОНП достаточно широко
распространены. Патанатомы периодически
сталкиваются со сложностями дифференциации
этих опухолей.
Мы приводим наблюдение Д., 55 лет, который обратился в КРУ КТМО «Университетская клиника» (в отделение отоларингологии) в
сентябре 2011г. с жалобами на незначительное
затруднение носового дыхания слева, в течение
6 мес. периодические носовые кровотечения из
левой половины носа, чувство тяжести в левой
половине лица, периодические головные боли.
Из анамнеза установлено, что больной обращался к терапевту по месту жительства по поводу носовых кровотечений. В течение пяти
месяцев одностороннее носовое кровотечение
врачи связывали с колебаниями АД (у больного
артериальная гипертензия II ст.). После осмотра
районным отоларингологом, производства Roграфии ОНП выявлено тотальное затенение левых гайморовой пазухи и решетчатого лабиринта. В просвете левой половины носа опухоль не
определялась. В экстренном порядке был направлен в ЛОР клинику. В стационаре полностью проведено общеклиническое стандартное
обследование. Установлено, что больной – участник Афганской войны, имел множественные
ЧМТ, оперирован по поводу проникающих ранений в полость черепа. 7 месяцев назад перенес
ишемический инсульт в левом полушарии головного мозга. Является инвалидом II группы. У
больного на поверхности тела множественные
подкожные липомы разного размера и локализации. Часть из них удалена. Гистологически
подтверждены липомы. Регионарные лимфатические узлы не изменены. Больной консультирован онкологом, который произвел диагностическую пункцию левой гайморовой пазухи. Получено обильное кровотечение. В пунктате ати-

пичных клеток нет. После КТГ и МРТ консультирован нейрохирургом: данных за проникновение в полость черепа нет. Эндоскопическая
биопсия левой гайморовой пазухи: липома и
сосудистая опухоль (окончательно уточнить
гистологический характер опухоли не удалось).
У больного установлен диагноз: ДО левой гайморовой пазухи и решетчатого лабиринта и полости носа? Решено произвести левостороннюю
типичную гаймороэтмоидотомию с ревизией
задних отделов носа. Учитывая общий соматический статус, операцию решено провести под
местной + проводниковой анестезией. Гайморова пазуха перерастянута, выполнена опухолевыми кровоточащими мягкими тканями. Костных дефектов не выявлено. В задних отделах
опухоль проникает в полость носа. Все патологически измененное удалено. Гистологическое
исследование не дало конкретных результатов
(липома + сосудистая опухоль). Гистологические препараты консультированы патанатомами
КРОД АР Крым. Установлен диагноз ангиоэкстатическая синоназальная ДО. П/о течение и
лечение типичное. Больной выписан домой под
амбулаторное наблюдение. Наблюдение в течение 6 месяцев: кровотечение не повторялось,
носовое дыхание сохранено. Рецидивов опухоли
не определялось.
Наблюдение ДО у больного Д. 55 лет
представляет интерес с точки зрения постепенного бессимптомного развития (без нарушения носового дыхания, без нарушения голоса, без нарушения обоняния и поздних носовых кровотечений слева). К выбору анестезии у таких больных необходимо относиться
ответственно (м/а + проводниковая). В пользу
ДО свидетельствует отсутствие МТS и увеличенных регионарных лимфоузлов. Заслуживают внимания трудности определения гистологического характера опухоли и редкости
таких наблюдений.

© А.А.Бондаренко, А.И.Колисниченко, Е.С.Садогурская, А.В.Завадский, М.А.Золотарева, Л.В.Гуляева,
М.М.Кобицкий, Л.Т.Рахматова, А.П.Шалабасова, Т.М.Фрейтор, 2012
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Н.Е. ВАВІЛОН (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, УКРАЇНА)
ВИПАДОК СОЛІТАРНОЇ ПЛАЗМОЦИТОМИ РОТОГЛОТКИ
Солітарна плазмоцитома являється особливою формою мієломної хвороби.
Розрізняють солітарну кісткову та солітарну м'ягкотканинну плазмоцитому. Ізольовані плазмоцитоми складають 5-10 процентів всіх
злоякісних плазмоцитом.
Специфічні етіологічні фактори мієломної
хвороби невідомі. Встановлено деяке значення
іонізуючої радіації в розвитку захворювання.
Існують докази генетичної схильності до розвитку мієломної хвороби.
Клінічна картина залежить від локалізації
плазмоцитоми та їх розмірів. Солітарна плазмоцитома частіше являється ранньою стадією
множинної мієломи. Кісткові солітарні плазмоцитоми схильні до генералізації від 1 до 25 років
після проведення радикальної терапії.
Мягкотканінні солітарні плазмоцитоми
можуть локалізуватись в любому органі, переважно в носоглотці, додаткових пазухах носа,
верхніх дихальних шляхах. Ці пухлини не супроводжуються плазмоцитарною інфільтрацією
кісткового мозку.
Захворювання розпочинається в більш
ранньому віці і розвивається повільніше (медіана виживання перевищує 10 років).

У своїй практиці ми спостерігали випадок
солітарної плазмоцитоми ротоглотки. Хвора Ю.,
27 років звернулась в Хмельницький обласний
онкологічний диспансер зі скаргами на незручність в горлі при ковтанні, яка турбувала близько 1 міс. Під час огляду фарингоскопічно виявлено: на слизовій задньої стінки ротоглотки
зліва лінійної форми рожевого кольору інфільтрат з гладкою поверхнею 0,5 на 2 см. Детальний огляд інших ЛОР органів органічної патології не виявив. Взято матеріал на пат. гістологічне дослідження. Отримано заключения – плазмоцитома. Змін з боку показників крові та сечі
не виявлено. Хвора отримала радикальний курс
локальної променевої терапії (ДГТ) рвд. 2 Гр,
свд. 50 Гр. Виписана з позитивною динамікою у
вигляді регресу пухлин приблизно на 50 процентів. Через 1 міс. під час контрольного огляду
виявлено: слизова задньої стінки глотки гладка,
чиста. Ознак росту пухлини немає.
Висновок: Знання данної патології важливі не лише лікарям онкологам, але й ЛОР лікарям загальнолікарняної мережі, так як рання
діагностика та вчасно проведене лікування може попередити більш загрозливе захворювання, таке як множинна мієлома.

© Н.Е. Вавілон, 2012

В.М. ВАНЧЕНКО, Н.А. КОМАШКО, І.В.БАЧИНСЬКИЙ, В.І.ЛЕВАНДОВСКИЙ, Я.І.ГЕНИК
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЕНДОСКОПІЧНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ
ПОРОЖНИНИ НОСА ТА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ
Найбільш розповсюдженими методами
лікування захворювань порожнини носа та при
носових пазух є різноманітні способи синусотомій. Традиційні підходи мають суттєві недоліки
та порушують архітектоніку порожнини носа,
сприяють розвитку рубцевих та атрофічних
процесів в слизовій оболонці, що призводить до
втрати її основних функцій.
Ефективність хірургічного лікування хронічного синуситу суттєво збільшилась з початком застосування функціональної ендоскопічної
хірургії синусів (FESS).
В нашій роботі ми повели ретроспективний аналіз результатів лікування хворих на хроЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

нічний поліпозний риносинусит із застосуванням FESS. Під нашим спостереженням знаходилось 1271 хворих на хронічний поліпозний риносинусит, із них у 837 хворих поліпозний риносинусит асоційований з бронхіальною астмою, які знаходились під нашим спостереженням з 2006 по 2011 роки.
Всі пацієнти отримували передопераційну
підготовку, в післяопераційному періоді топічні
кортикостероїди, а пацієнти з бронхіальною астмою додатково системну кортикостероїдну
терапію коротким курсом.
Оцінка ефективності лікування проводилась по клінічних проявах захворювання, ендос-
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копічній картині порожнини носа та оцінювалась
в балах. Пацієнтам, які знаходились під спостереженням, проводилась ендоскопія носової порожнини перед випискою, через місяць після оперативного втручання, пізніше 1 раз на 6 місяців.
У пацієнтів на хронічний поліпозний риносинусит поєднаний із бронхіальною астмою
та аспіриновою тріадою рецидив захворювання
відмічався у 34-36% хворих.
У пацієнтів на хронічний поліпозний риносинусит, після проведення FESS та консервативного лікування, рецидив захворювання спостерігався у 20,6% від загальної кількості хворих.

Аналіз результатів лікування хворих на
хронічний поліпозний риносинусит дозволяє
зробити висновки, що хронічний поліпозний
риносинусит потребує комплексного лікування
із застосуванням функціональної ендоскопічної
риносинусохірургії та медикаментозного, як
передопераційного лікування, так і післяопераційної корекції лікування на протязі 1 року. Використання функціональної ендоскопічної хірургії синусів (FESS) викликає суттєве покращення протікання та зменшення рецидивів хронічного поліпозного риносинуситу.

© В.М. Ванченко, Н.А. Комашко, І.В.Бачинський, В.І.Левандовский, Я.І.Геник, 2012

В.М.ВАСИЛЬЄВ, О.М. НАУМЕНКО, Ю.В.ДЄЄВА, О.В.ВАСИЛЬЄВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ ГОСТРИХ СИНУЇТАХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Кафедра оториноларингології НМУ імені
О.О.Богомольця має великий досвід по наданню
невідкладної ЛОР-допомоги оскільки протягом
багатьох років є головним медичним закладом
м. Києва щодо проведення цієї роботи. За 5річний період (2006-2010 рр.) по швидкій допомозі в клініку було прийнято 12585 пацієнтів,
що склало 76% від числа госпіталізованих і серед цих хворих 5617 осіб страждали на патологію носа та приносових пазух. Згідно щорічних
звітів по ЛОР-відділенню Олександрівської клінічної лікарні за 2009 рік було проліковано з
гострими синуїтами 622 хворих, за 2010 – 553 і
за 2011 – 455 пацієнтів. Наведені статистичні
дані свідчать про актуальність цього питання і
про необхідність узагальнення лікувальної тактики при гострих синуїтах на сучасному етапі
надання допомоги хворим.
Ми проаналізували результати клінічного
обстеження та лікування хворих з гострими синуїтами за останні 3 роки і отримали наступні
дані. Всього госпіталізованих хворих було 1630
осіб. З діагностичною метою застосовувались
різні методи дослідження: передня та задня риноскопія, ендоскопія, рентгенографія, КТ та
МРТ. У обстежених були виявлені наступні захворювання: однобічні гайморити - у 226 паціентів (13,9%), 2-бічні гайморити – 317 (19,5%),
фронтити- 216 (16,3%), гемісинуїти – 610
(37,4%), пансинуїти – 189 (11,6%), сфеноїдити –
22 (1,3%).

При визначенні лікувальної тактика ми
користувались загальновизнаними підходами з
врахуванням етіологічних і патогенетичних факторів, місцевих та загальних проявів захворювання, характеру клінічного перебігу, індивідуальних особливостей хворого. Головними положеннями були: своєчасне і оптимальне дренування враженої пазухи, адекватна протизапальна терапія, відновлення носового дихання, проведення кортикостероїдної, антигістамінной,
дезінтоксикаційної, дегідратаційної та імуномодулюючої терапії, використання муколітичних
та симптоматичних засобів. Поряд з цим слід
відзначити, що незважаючи на негативне відношення як з боку окремих спеціалістів, так і
самих пацієнтів до проведення діагностичнолікувальних пункцій вражених пазух, ми в своїй
практиці у 30 – 35% випадків застосовували при
різній локалізації патологічного процесу цю
надзвичайно ефективну маніпуляцію. З нашої
точки зору показаннями для проведення пункції
враженої пазухи є наступні клінічні ситуації:
наявність будь-яких ускладнень і насамперед
внутрішньочерепних та орбітальних, набряк
м’яких тканин обличчя, виражений інтоксикаційний синдром, різкий головний біль, відсутність позитивної динаміки протягом 2-3 діб,
одонтогенні гайморити, гнійно-некротичні процеси. Необхідність виконання цих втручань залежить від конкретних клінічних ситуацій і вирішується індивідуально.

© В.М.Васильєв, О.М. Науменко, Ю.В.Дєєва, О.В.Васильєв, 2012
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С.В.ВЕРЬОВКА, О.П.ГОЛОБОРОДЬКО, О.Й.КИЗИМ, Ю.Г.КЛИСЬ, Н.В.ЗАЙЦЕВА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА РИЗИКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА РЕЦИДИВУ
ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ЗА ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИМИ
ПОКАЗНИКАМИ ГЕМОСТАТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Тенденція до збільшення кількості онкохворих зумовлює необхідність пошуку нових методів діагностики та прогнозування перебігу
злоякісних процесів ЛОР-органів. При цьому
виявлення ризику післяопераційного рецидиву
та метастазування належить до найгостріших
проблем сучасної онкології. Це, в свою чергу,
зумовлює пошук молекулярних маркерів – індикаторів ризику виникнення післяопераційних
ускладнень та метастазування. Через обмежену
інформативність існуючих маркерів онкогенезу
видається за доцільне комплексне визначення
кількох показників. Особливої уваги при цьому
заслуговують показники системи гемостазу, що
за злоякісних новоутворень зазнають істотних
змін. Зокрема, з деякими протеолітичними ферментами системи гемостазу пов’язують здатність пухлин до інвазії і метастазування.
Порівняння отриманих біохімічних доопераційних показників групи хворих раком гортані, ротоглотки, носа та колоносових пазух свідчить про можливість прогнозу ризику розвитку
післяопераційного рецидиву та метастазування.
Досліджено показники системи гемостазу
свіжої цитратної плазми крові 29 первинних
хворих на рак гортані. З них у 9 осіб було діагностовано ІІ-гу і у 20 – ІІІ-ю стадію злоякісної
пухлини. Контрольну групу склали 24 донори.
Встановлено, що найбільш виражені відміни від
норми притаманні загальній трипсиноподібній
протеолітичнйі активності за гідролізом протаміну, еластазо-подібній амідазній активності за
гідролізом синтетичного субстрату Suc-Ala3-пнітроаніліду, амідазній тромбін-подібній активності за гідролізом хромогенного синтетичного
субстрату
Tos-Gly-Pro-Arg-пара-нітроаніліду,
рівням α1-інгібітора протеїназ (α1IП), α2макроглобуліну (α2М), концентрації фібриногену та фібринолітичній активності.

Згідно клінічних спостережень, у віддаленому періоді після видалення пухлини (3-12
міс) у 11-ти хворих з 29, які мали ІІІ-ю стадію
онкологічного процесу в гортані, діагностовано
рецидив або метастази у реґіонарні лімфатичні
вузли шиї. Порівняння середніх значень показників, що досліджувались в доопераційному
періоді у цих хворих, з відповідними даними
тих пацієнтів із ІІІ-ою стадією захворювання, у
котрих за цей період спостережень ускладнень
захворювання виявлено не було (15 осіб), дало
змогу запропонувати адитивний числовий індекс, що враховує відміни від норми тромбінподібної активності, рівнів вмісту фібриногену та
α2-макроглобуліну, вираженого для кожного з
хворих в безрозмірних величинах, що відображають співвідношення кожного з зазначених
показників до середнього значення норми ([Fg],
[Thr] и [α2М], відповідно) та вираженого формулою:
[ Fg ][Thr ]
Н =
[α 2 М ]
Розраховані за наведеною формулою
індивідуальні показники хворих досліджуваних
груп з подальшою побудовою відповідних числових рядів та розрахунками за методами
варіаційної статистики дали змогу отримати
усереднений показник 6,35±1,67 для групи хворих з післяопераційними рецидивами та метастазуванням та 2,65±0,53 для групи хворих без
ускладнень в розглянутому періоді. Критерій
вірогідності відмін становить Р < 0,05, що
свідчить про їх достовірність. Тим самим показано можливість прогнозу ризику розвитку
післяопераційних ускладнень при раку верхніх
дихальних шляхів Ш стадії за доопераційними
показниками системи гемостазу.

© С.В.Верьовка, О.П.Голобородько, О.Й.Кизим, Ю.Г.Клись, Н.В.Зайцева, 2012
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С.В. ВЕТРИЧАН (КИШИНЕВ, МОЛДОВА)
БОЛЕЗНЬ ОПЕРИРОВАННОГО УХА
Несмотря на успехи мировой отохирургии, радикальная (общеполостная) операция на
ухе не потеряла актуальности. Однако в послеоперационном периоде у больных зачастую развивается симптомокомплекс, называемый «болезнью трепанационной полости» или «болезнью оперированного уха». Проблема прогнозирования заживления костной раны, диагностики
каждой фазы раневого процесса остается недостаточно изученной.
Цель нашего исследования – изучение
современных аспектов этиологии, патогенеза и
клиники “болезни оперированного уха” для разработки новых методов ее профилактики и лечения.
Материал и методы.
Мы проанализировали опыт Клиники
Оториноларингологии Кишиневского Государственного Университета Медицины и Фармации
имени Н.А.Тестемицану, в которой ежегодно
проходят лечение 600 -700 пациентов с хроническим гнойным средним отитом, что составляет около 42% от общего числа госпитализированных. По нашим данным, частота возникновения «болезни оперированного уха» составляет
не менее 38 % из числа пациентов, перенесших
радикальную операцию на ухе.
Обследованные нами больные жаловались на гноетечение из уха, у 36% была головная боль или боль в области оперированного
уха, у 27% – субъективный шум, у 22% – симптомы, характерные для патологии вестибулярного аппарата (головокружение, тошнота, нистагм). В 7% случаев была положительна прессорная проба, что свидетельствует о наличии
фистулы лабиринта. У всех больных выявлена
кондуктивная или смешанная тугоухость.
Всем пациентам проведено отомикроскопическое исследование, которое выявило: остатки барабанной перепонки – в 60,0 % случаев,
остатки слуховых косточек – в 54,5 % случаев,
высокую шпору – в 53,2 % случаев, неполное
удаление латеральной стенки аттикa – в 49,3 %
случаев, мукозит – в 46,7 2 % случаев, микрокисты – в 46,7 % случаев, десквамирующий

эпидермит - в 45,4 % случаев, полипозно измененную слизистую в 41,5 % случаев, рецидивирующую холестеатому в 36,3 % случаев.
Результаты микробиологического исследования отделяемого из уха продемонстрировали смешанную микрофлору. Proteus mirabilis
обнаружен в 36% случаев, Pseudomonas
aeruginosa – в 30%, Bacilul piocianic – в 27%,
Staphylococcus – в 25%, Streptococcus в – 24%,
Грамотрицательные бактерии – в 21%, Анаэробная флора – в 17% случаев.
Необходимо отметить, что подавляющее
большинство пациентов практически не наблюдались оториноларингологом в течение длительного времени.
Выводы:
- Радикальная (общеполостная) операция
на ухе остается частым оперативным вмешательством в Молдове.
- Не менее чем у 38% больных, перенесших радикальную операцию, развивается «болезнь оперированного уха».
- Патологические проявления «болезнь
оперированного уха» обусловлены как дооперационным воспалением, так и структурнотканевыми изменениями в системе среднего уха
после проведенной операции.
- Развитие «болезни оперированного уха»
зависит от ряда факторов:
- Объема послеоперационной полости
- Длительности заболевания
- Технических погрешностей в проведении операции
- Вирулентности микрофлоры
- Адекватности тактики послеоперационного лечения и регулярности наблюдения в динамике
- Для достижения качественного заживления необходим комплексный, индивидуальный подход с учетом патофизиологических закономерностей репаративных прцессов, с использованием эффективных средств, направленных на устранение причин, нарушающих
регенерацию.

© С.В. Ветричан, 2012
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Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИЙ ЛОР-ОРГАНОВ
Заболевания ЛОР-органов являются ведущей патологией среди всех заболеваний, требующих назначения антибиотиков. Около 50%
всех антибактериальных препаратов, выписываемых врачами в мире, приходится на антибактериальные препараты, предназначенные для
лечения отитов.
Основами безопасности применения антибиотиков есть назначение их по показаниям,
предпочтительны препараты узкого спектра,
целенаправленно действующие против наиболее
вероятного и потенциально «опасного» возбудителя, учет распространённости резистентных
штаммов.
Основные требования к антибиотикам для
лечечния заболеваний ЛОР-органов: фармакокинетика, обеспечивающая адекватные концентрации в очаге инфекции – Т > МПК= 25-50% (для
β-лактамов), способность к проникновению через
ГЭБ в случае осложнений, высокая биодоступность и безопасность при приеме внутрь, возможность использования для послеоперационного введения (для стационарных больных), максимально удобный режим приема и дозирования.
Согласно данным, проведенным в России
по исследованию резистентности к АМП
(ПЕГАС I – III), на протяжении последних 10
лет амоксициллин демонстрирует высокую активность в отношении пневмококка.
Основа для безошибочного выбора препарата первой линии есть национальные рекомендации: Приказ 181 от 24.03.2009, который
рекомендует при остром среднем отите, синусите, тонзиллите общую антибиотикотерапию
проводить препаратами стартовой терапии: полусинтетические пенициллины с клавулоновой

кислотой (Флемоклав Солютаб), цефалоспорины II поколения.
При отсутствии эффекта от стартовой терапии используют препараты резерва (макролиды), цефалоспорины III поколения, фторхинолоны. Степень научной доказательности клинической эффективности предложенных медицинских технологий – уровень А.
Преимущества безопасности назначения
флемоксина солютаб® и возможности более
эффективной “защиты” амоксициллина от βлактамаз есть снижение времени нахождения
действующего вещества в кишечнике и “остаточной концентрации”, что ведет к снижению
риска развития нежелательных реакций со стороны ЖКТ, в т.ч. антибиотик-ассоциированной
диареи.
Таким образом, при назначении антибиотикотерапии необходимо помнить, что основной
возбудитель пневмококк – основная причина
респираторных инфекций и их осложнений. Резистентности к амоксициллину не существует.
Микоплазменная и хламидийная инфекция не
фатальна и склонна к саморазрешению.
Алгоритм эмпирической антибиотикотерапии в амбулаторной практике: сначала – предотвращаем потенциальные осложнения и быстрое прогрессировании инфекции – амоксициллин (Флемоксин Солютаб), с 3 суток, при
отсутствии положительной динамики, думаем
об «атипии» и «бета-лактамазах – добавим/заменим на макролид или заменим на ингибиторзащищенные амоксициллин (ИЗА). При
таком назначении мы обеспечиваем себе собственную безопасность, юридически защищаем
себя и действуем в интересах пациента.

© Ю.В. Гавриленко, 2012

В.П. ГАЙОВИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДЕВІАНТНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ
З ВЕСТИБУЛЯРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ СУДИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Одними з найбільш поширених в клінічній практиці як оториноларингологів, так і неврологів є вестибулярні розлади. Взаємозв’язок
вестибулярних розладів та супутніх змін нервової, судинної систем, про що свідчать і літературні першоджерела, в силу їх складності наразі
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

все ще вимагає поточного повноцінного переосмислення. Мета цієї роботи якраз і полягала в
оцінці стану нервової системи у хворих з вестибулярними розладами, зобумовленими судинними порушеннями. Дослідження охоплювали
контингент хворих з 52 пацієнтів від 19 до 64
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років, як жінок, так і чоловіків. Ці хворі були
розподілені на три співставні вікові групи: 1930, 31-45, 46-64 роки.
Підсумки
клініко-неврологічного
дослідження евентуальних девіацій нервової
системи хворих першої групи свідчать про фактичну відсутність у них чіткого органічного
ураження нервової системи та наявність таких
стигм
у
вигляді
елементів
розсіяної
неврологічної
симптоматики
лише
у
cпорадичних випадках. В неврологічному
статусі відмічались функціональні зміни
нервової системи взагалі та рефлекторної сфери
зокрема, коли було констатовано наявність
рівномірно високих з розширених зон
рефлексів, як на верхніх, так і нижніх кінцівках.
Патологічні рефлекси викликати не вдавалось.
Відхилення в статикокоординаторній сфері у
цих хворих характеризувались як незначні.
Пацієнти з клінічно оформленими
ініціальними проявами енцефалопатії дисциркуляторного генезу, підтвердженої і за результатами магнітно – резонансної томографії головного мозку, зформували ще одну групу.
Патогномонічною особливостю клінічної картини у даних осіб була маніфестація розсіяної
органічної мікросимптоматики з боку черепномозкових нервів, причому без проявів системної
акцентуації
сторін,
дисоциативні
зміни
періостальних та сухожильних рефлексів по типу анізорефлексії, пунктирне вкраплення в наявну картину певних синдромологізованих
проявів; пірамідного, псевдобульбарного та
інших.
Найбільш яскрава картина виражених
вестибулярних порушень спостерігалась в

третій групі хворих, куди були включені
пацієнти з наростаючими цереброваскулярними
змінами дефіцитного характеру, гене рованих
переважно
гіпертонічною
хворобою
чи
комбінацією артеріальної гіпертензії та атеросклерозу головного мозку. В неврологічному
статусі у даних пацієнтів відмічались стійкі
зміни з боку черепномозкових нервів
різноманітного характеру: анізокорія, зниження
прямих та співдружніх реакцій зіниць на світло,
асиметрія очних щілин, диплопія та інші прояви
органічного ураження центральної нервової
системи. Клінічні прояви втягнення в
патологічну картину групи бульбарних нервів
проявлялись у вигляді псевдобульбарних
проявів.
Необхідно відзначити у цих обстежених
прояви симптомів орального автоматизму, зокрема Маринеско-Радовічі, котрі фіксувались у
третини обстежених, іноді прояви дистанс –
орального рефлексу. Поряд з дисоціативним
ураженням сухожильних та періостальних
рефлексів на верхніх та нижніх кінцівках
відбувалась маніфестація певних патологічних
рефлексів, зокрема Бабінського, Россолімо, Оппенгейма, Гордона та інших у більшості хворих
цієї групи. Порушення статико-координаторної
сфери при неврологічному обстеженні мали
місце у всіх без виключення пацієнтів, і ступінь
проявів їх варіював від помірного до вираженого.
Резюмуючи, слід визнати притаманною
для хворих з вестибулярною дисфункцією судинного генезу наявність тих чи інших
гравісних змін нервової системи, як суттєвої
складової повномасштабної клінічної картини.

© В.П. Гайовий, 2012

В.Ю. ГАЄВСЬКИЙ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (ЛЬВІВ, КИЇВ; УКРАНА)
ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОЛІПІВ
ТА ДИФЕРЕНЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ
Вступ. Близько 1% людської популяції
страждають на хронічний поліпозний риносинусит (ХПРС). Частота поліпозу носа становить
близько 0,5-4,3% щодо хронічних патологічних
станів верхніх дихальних шляхів. Дане захворювання зустрічається частіше у хворих на бронхіальну астму (7-15%), муковісцидоз (39-56%),
а також у разі непереносимості аспірину (3696%). Патогенез ХПРС є складним. На сьогод-
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нішній день є нез’ясованими взаємозв’язки алергічних та інфекційних чинників, особливо в
розвитку рецидивів поліпозу, їх вплив на морфо-функціональні структури самих поліпів та
клітинний склад слизової носа. Лишається відкритим питання консервативна тактика в залежності від виду морфологічної структури поліпів.
Мета. Вивчити особливості патоморфологічного складу поліпів після оперативного
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втручання та оцінити диференційний підхід у
лікуванні хворих на ХПРС після операції.
Завдання та результати. Обстежено 42
хворих на ХПРС віком 25-65 років, в тому числі
14 жінок та 28 чоловіків, що перебували на стаціонарному лікуванні в відділенні оториноларингології Львівської обласної клінічної лікарні за
період 2010-2012рр. Діагноз хронічного поліпозного риносинуситу встановлювали згідно МКХ10 на підставі анамнезу, даних клінічного, лабораторного та інструментального обстеження.
Проведене морфологічне дослідження
(світлова мікроскопія) видалених поліпів після
оперативних втручань (поліпотомія, поліпоетмоїдотомія, гайморотомія) показало, що в усіх
випадках поліпи складалися з міксоматозної
тканини, покритої респіраторним або перехідним епітелієм. Серед строми знаходилися слизопродукуючі залози, кількість яких значно коливалась в різних випадках, а також була присутня значна кількість судин. Найчастіше (в 28
спостереженнях з 42-66,7%) в інфільтраті переважали еозинофільні полінуклеари. Еозинофільна інфільтрація при цьому була дифузною або
вогнищевою, менш інтенсивною або більш інтенсивною, проте еозинофіли в цих випадках

явно домінували над іншими клітинними популяціями. Ще в 10 випадках (23,3%) в загальних
інфільтратах теж спостерігали присутність еозинофілів, але на відміну від попередніх спостережень, кількість їх була приблизно однаковою,
у порівняні з кількість плазматичних клітин, або
дещо меншою. У чотирьох випадках (10,0%) в
інфільтратах переважали плазматичні клітини
разом з лімфоцитами та макрофагами. У зв`язку
з результатами морфологічних досліджень хворим з еозинофільними поліпами було призначено топічні стероїди з антилейкотрієновими та
антигістамінними (другого покоління) препаратами.
Висновки. Отже, в наших морфологічних
спостереженнях переважала еозинофільна інфільтрація (66,7%), змішаний еозинофільнолімфоцитарний склад в запальному інфільтраті
спостерігався у 23,3% поліпів, що свідчить про
алергічний характер патологічного процесу у
хворих на ХПРС. Плазмоцитарний варіант інфільтрації визначався лише у 10,0% випадків.
Отримані результати дають змогу обрати вірну
тактику лікування (в залежності від клітинного
складу поліпів) в післяопераційному періоді та
запобігти розвитку рецидивів ХПРС.

© В.Ю. Гаєвський, О.Ф. Мельников, 2012

Г.И. ГАРЮК, О.Г. ГАРЮК, А.С. НЕЧИПОРЕНКО, А.Ю. МЕРКУЛОВ, А.В. НОВАК
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ХАРАКТЕР СЕДИМЕНТАЦИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
В ПОЛОСТИ НОСА IN VITRO
На базе полученной при помощи стереолитографии по данным КТ исследования околоносовых пазух 3 D модели полости носа нами
проведено исследование областей седиментации частиц аэрозолей различной величины.
Качественные и количественные характеристики оседания частиц в полости носа изучались на примере аэрозолей, полученных при
помощи ультразвукового и компрессорного небулайзеров.
Размеры частиц, полученных при помощи
ультразвукового небулайзера на 90% имеют
диаметр от 5 до 10мкм, а остальные частицы –
диаметр не более 100 мкм. Размеры частиц аэрозоля, полученных при помощи компрессорного небулайзера составляют в среднем 5 мкм.
Области седиментации частиц визуализированы при «вдыхании» в модель носа аэрозоли, полученной из раствора желтой кровяной
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соли. На стенки модели предварительно был
нанесен раствор хлорного железа. В результате,
в областях оседания частичек аэрозоля на стенки модели происходило химическое взаимодействие с образованием берлинской лазури – области оседания частиц окрашивались в синий
цвет.
При изменении скорости воздушного потока в модели локализация оседания частиц
одинаковой величины не изменялась. Локализация была следуюшей: все стенки преддверия
носа, область носового клапана и ager nasi, передний конец нижней и средней носовой раковины, область Ф-образного утолщения на носовой перегородке.
Количественные характеристики изучались при помощи метода комплексонометрии.
Аэрозоль получена с применением раствора
хлористого кальция, а количество осевшего ве-
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щества на стенки модели полости носа оценено
титрованием.
В результате проведенных измерений при
скоростях воздушного потока от 10 до 40 литров в минуту установлена зависимость распределения оседания частиц в полости носа и за ее

пределами. Чем больше скорость потока в указанном диапазоне, тем относительно большее
количество аэрозоля оседает на структурах полости носа и чем больше частицы аэрозоля, тем
эта зависимость более выражена.

© Г.И. Гарюк, О.Г. Гарюк, А.С. Нечипоренко, А.Ю. Меркулов, А.В. Новак, 2012

Г.І.ГАРЮК, Н.А.ГОЛОВКО, С.О.САМУСЕНКО, А.В.ЧУМАКОВА, А.М.ГОЛОВКО
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ЛОР-ДОПОМОГИ ВАГІТНИМ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОСТА НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ КЗОЗ ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 30)
Екстрагенітальна патологія у вагітних має
високий відсоток. По даним вітчизняних та російських вчених, тільки у 20-40 % жінок вагітність протікає без ускладнень і екстрагенітальных захворювань. (Шехтман М.М., 2009 р., Ведмідь В.І.2010 р.).
Лор захворювання спричиняють не тільки
пошкодження організму вагітної жінки але і
можуть бути причиною загострення хронічних
станів, впливають на такі захворювання як пневмонія, ревматизм, бронхіальна астма гнійнозапальні, а також доброякісні новоутворення,
особливо судинного генезу, що спричиняють
носову кровотечу.
Тому наказами Міністерства охорони
здоров'я України, головних управлінь охорони
здоров'я обласної та міської, державних Адміністрацї Харківської області та міста запропоновано на законодавчому рівні вести контроль
якості надання медичної допомоги вагітним,
роділлям та породіллям та визначити це оперативною інформацією з екстрених і надзвичайних ситуацій.
Нами проведено аналіз структури надання
невідкладної допомоги ваоітним, які звернулися
до посту невдкладної допомоги у Харківську
спеціалізовану отоларингологічну лікарню невідкладної та цілодобової ургентної допомоги
на 210 ліжок.
За останні роки простежується тенденція
росту числа звернень вагітних на пост невідкладної допомоги:
- в 2009 році було 139 звернень;
- в 2010 році 142 звернень;
- в 2011 році вже 158 звернень; - що складає близько 1 % від усього числа звернень до
посту невідкладної допомоги.
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Основне число звернень вагітними жінками було у термін вагітності 13-28 тижнів (II
триместр), що склало 48,1 %, у термін вагітності
28-40 тижнів (III триместр) звернулося 27,8 %
вагітних, у термін вагітності до 12 тижнів (I
триместр) звернулося 23 % вагітних жінок.
Найбільше частою Лор патологією у вагітних є гострий синусит, це було у 42 вагітних
жінок, що склало 26,6 %, і слід зазначити, що
дана патологія була ускладненою отитами у 14
випадках.
Інша патологія розподілилася таким чином:
- Гострий фарингіт – 14 випадків, що становить 8,9 %;
- Носова кровотеча – 8 випадки, що становить 5,1 %;
- Зовнішній отит – 6 випадки, що становить 3,8 %;
- Лакунарна ангіна - 6 випадки, що становить 3,8 %;
- Новоутворення носової порожнини, яке
викликає спонтанну кровотечу – 4 випадки, що
становить 2,6 %
- По 2-3 випадки – ларингіт, вазомоторний риніт, фурункул зовнішнього слухового
проходу та інші.
Треба зауважити, що у місті Харкові існує
наказ Міського управління охорони здоров'я,
Департаменту охорони здоров'я та соціальних
питань, Харківської міський ради, який при зверненні вагітної жінки до поліклініки за місцем
помешкання передбачає виклик машини швидкої допомоги, для транспортування вагітної до
спеціалізхованого стаціонару. Але у 8 випадках,
що склало 5,1 % цей наказ був порушений і вагітні зверталися на пост невідкладної допомоги
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самостійно, маючи напрямок від первинної ланки медичної допомоги.
Слід зазначити, що відповідних документів, які регламентують надання невідкладної
отоларингологічної допомоги вагітним (можливе застосування медикаментів, фізіотерапевтичного та напівхірургічного лікування) на рівні
МОЗ України не існує і тому це питання на даний час вирішується у кожному конкретному
випадку індивідуально, так 81% вагітних жінок
звертається по допомогу у спеціалізовані лікарні
шляхом самозвернення.
Таким чином, аналіз звернення вагітних
жінок у різні терміни вагітності до посту невід-

кладної допомоги Харківської міської клінічної
лікарні № 30 свідчить:
- проблема захворювання вагітних на Лор
патологію є важливою, актуальною та своєчасною (близько 1 % всіх звернень до посту невідкладної допомоги складають вагітні жінки);
- найбільша частота патології ЛОРорганів у вагітних – гострий синусит (26,6 %), у
третині випадках ускладнений отитами;
- частіше вагітні жінки зверталися з ЛОРпатологією у II триместрі, коли вже закінчується
формування плаценти, що дає підставу точно
обгрунтувати обсяг медичної допомоги, у порівнянні з першим триместром.

© Г.І.Гарюк, Н.А.Головко, С.О.Самусенко, А.В.Чумакова, А.М.Головко, 2012

Г.І. ГАРЮК, О.О. КУЛІКОВА, ЗУЄТІР САМІР (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ВИЗНАЧЕННЯ ЦИТОКІНІВ СИРОВАТКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ЗАГОСТРЕННЯ
ХРОНІЧНОГО ЛАРИНГИТУ З ПЕРСИСТУЮЧОЮ ГЕРПЕСВІРУСНОЮ
ІНФЕКЦІЄЮ (ВПГ ½ ТИП)
Запальні захворювання верхніх дихальних
шляхів посідають щонайперше місце серед
ЛОР-захворювань, серед яких велике значення
має і запальна патологія гортані, яка призводить
до порушення її функції, зокрема, дихальної і
голосоутворюючої. Особливо несприятливою
формою є хронічний гіперпластичний ларингіт
(ХГЛ), що розцінюється клініцистами як передракове захворювання. Доведено, що ХГЛ виникає тільки у імуносупресованних осіб, тому
визначення найбільш інформативних показників
імунного статусу у цих хворих є важливим. Щодо етіологічних чинників, що призводять до загострення ХГЛ, то в останні роки у в зв’язку з
поліпшенням методів вірусологічної діагностики все більшої чинності набувають не тільки
респіраторні, а і герпесвіруси, питома вага яких
в патогенезі не тільки загострення запального
процесу, а і у формуванні імуносупресії загальновідома. В останні роки вивчення порушень
імунітету неможливе без визначення факторів
міжклітинної кооперації імунної системи, зокрема “цитокінової мережі” (інтерлейкіни).
Під нашим спостереженням знаходилось
68 хворих із ХГЛ у віці від 25 до 58 років, що
знаходилися у 2010-2011 р.р. на стаціонарному
лікуванні у МКЛ № 30 м. Харкова.
ЛОР-діагноз обстежених хворих встановлювався на підставі класичного ЛОР-огляду з
включенням ларингостробоскопії, бактеріологічного, цитологічного дослідження мазків з найбільш уражених ділянок гортані. Усім хворим
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методом імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням тест-систем «Вектор-Бест» Новосибірськ, «ProCon» Санкт-Петербург в сироватці крові визначали рівень інтерлейкінів (ІЛ): γІФН, фактору некрозу пухлин (ФНП-α), ИЛ-1,
ІЛ-6 и протизапального ІЛ-4. Тестування здійснювали за допомогою імуно-ферментного аналізатора Fax 303 + (Anvarmess Technology inc.,
USA): визначали кількісні показники оптичної
щільності (ОЩ) на хвилі 492 нм і 450 нм з урахуванням показників контрольних зразків (позитивного і негативного). Контрольну групу
ставили 20 здорових осіб у віці від 29 до 49 років. Діагноз персистуючої герпесвіруоної інфекції (ГВІ) також встановлювали імуноферментним дослідженням крові з використанням тестсистем НПК «Діапроф-Мед» «DIA-HSV ½ Ig M»
и «DIA-HSV ½ Ig G» до специфічних антигерпесвірусних Ig M і Ig G до вірусу простого герпесу (ВПГ). Тестування теж робили на спектрофотометрі. Специфічні антигерпесвірусні IgM
(загострення ГВІ) виявлені у 18 хворих (27%) на
ХГЛ, антигерпесвірусні Ig G у 48 осіб (71%), що
свідчить про перенесенугерпесвірусну інфекцію
раніше. Саме у цих хворих мав місце дисбаланс
системи інтерлейкінів: що мало 2 різновиди: у
частини хворих мало місце підвищення майже
усіх визначаємих ІЛ, що свідчить про «цитокіновий вибух». Особливої уваги, на наш погляд,
заслуговує достеменно підвищений рівень ІЛ-6
у хворих на ХЛ з персистуючої герпесвірусної
інфекцією ВПГ 1/2 тип більш, ніж у 2 рази на
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тлі зниження γ-ІФН, ФНП-α і ІЛ-4. Ці хворі потребують лікування у 2-х етапи:
1-м етапом – у хворих з загостренням персистуючої герпесвірусної інфекції ВПГ ½ типу
призначають етіотропне лікування (похідні ацикловіру за стандартними схемами, замісна терапія препаратами інтерферону (наприклад, віфе-

рон 1 500 000 ОД у ректальних супозиторіях 2
рази на день – 5 днів),
2-м етапом – призначають імуномодулятори регулюючої дії (наприклад, інтерфероноген циклоферон 1.0 мл місцево у переднадгортанниковий простір 1 раз на день через день –
10 днів) з подальшим контролем показників.

© Г.І. Гарюк, О.О. Кулікова, Зуєтір Самір, 2012

Г.И. ГАРЮК, А.С. НЕЧИПОРЕНКО, О.Г. ГАРЮК, А.Ю. МЕРКУЛОВ, А.В. НОВАК
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРЁХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ПОЛОСТИ НОСА
ПО ТОМОГРАФИЧЕСКИМ СНИМКАМ
Разработка трёхмерных компьютерных
моделей для исследований в области оториноларингологии является актуальной научнопрактической задачей. В настоящее время объёмные модели используются для планирования
хирургических вмешательств, исследования аэродинамических характеристик, изучения различных анатомических вариаций носовой полости, диагностики.
В большинстве случаев для задач такого
рода проводится численное моделирование в
пакетах прикладных программ («Autodesk®
Simulation CFD», «Fluent» и др.), которое используется для визуализации и получения аэродинамических характеристик потоков, протекающих в полости носа. Также известны и физические модели (Рассадина А.А., A. Hant, A.
Marinelli, D.Oakes, E.G. Roberts и др.), с помощью которых проводится анализ флуктуаций
температуры, скорости и давления в носовой
полости. Однако общим недостатком вышеописанных моделей является то, что в силу сложности анатомического строения полости носа они
не обладают необходимой точностью. К тому
же для получения более полной и достоверной
картины процессов протекающих в полости носа необходимо использование результатов программного (численного) моделирования в комплексе с результатами физического эксперимента.
Нами предложена и реализована модель
полости носа и околоносовых пазух, которая
получена методом стереолитографии на основании данных спиральной компьютерной томографии. Исходными данными для построения

модели являются томографические снимки
(Aquilion 4, Toshiba Medical Systems Europe, 120
кВ, 150 мA, 240 мм (FOV), матрица 512х512,
алгоритм реконструкции FC81). 2D данные импортируются с последующей конвертацией в 3D
формат в программном пакете «Mimics Innovative Suite» (Materialise, Бельгия). Сервисный инструментарий программного пакета позволяет
производить сегментацию, а также необходимые измерения непосредственно на трёхмерной
модели. Проводится предварительная обработка
изображений, которая заключается в регулировании контрастности, задании пороговой величины яркости, повышении контурной резкости
изображения, для чего применяются специализированные алгоритмы для сегментации в сочетании с ручным указанием необходимых областей на изображении.
Для построения объёмного изображения
используется метод триангуляции набора точек.
Создаётся файл данных, включающий в себя
координаты всех связных компонент контура
костных структур на каждом томографическом
снимке, затем точки с этими координатами определённым образом соединяются между собой.
Полученная трёхмерная модель конвертируется
в соответствующий формат (например *.stl) для
быстрого прототипирования.
Адекватность модели подтверждена данными экспертного анализа. Таким образом, полученная модель является анатомически правдоподобной. Модель имеет разборную конструкцию, что позволяет исследовать различные
отделы носовой полости и околоносовых пазух.

© Г.И. Гарюк, А.С. Нечипоренко, О.Г. Гарюк, А.Ю. Меркулов, А.В. Новак, 2012
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М.І. БЕЗЕГА, В.В. РИМАР (ПОЛТАВА, КИЇВ; УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ СПАЙКОВИХ ПРОЦЕСІВ
ПОРОЖНИНИ НОСА ТА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ
Однією з основних проблем післяопераційного ведення хворих, що перенесли ендоназальні ендоскопічні операції на синусах та корегуючі втручання на внутрішньоносових структурах, є утворення синехій та інших спайкових
процесів. За даними різних авторів вищевказані
ускладенення зустрічаються від 10 до 55% після
внутрішньоносової хірургії. Утворення синехій
у різних місцях порожнини носа може повністю
нівелювати позитивний ефект від проведеного
хірургічного втручання вже в найближчому післяопераційному періоді. Проблема часто стосується не тільки погіршення носового дихання,
наявності постназального синдрому, але і рецидивів риносинуїтів у зв’язку зі спайковими процесами в місці проведеної ендоскопічної синусотомії.
В даний час існують різні методи боротьби зі спайковими процесами порожнини носа.
Серед них : силіконові сплінти, трубчасті стенти, використання хірургічного лазера, обробка
слизової оболонки носа цитостатиками, розділові смужки з фольги або відмитої рентгенплівки.
Але всі вищеперераховані способи не допомагають у достатній мірі, в зв’язку з чим проблема
синехій залишається відкритою і вимагає пошуку нових рішень.
З 2008 року для запобігання розвитку
спайкових процесів ми використовуємо препарат «Мезогель» виробництва ТОВ «Лінтекс»,
Санкт-Петербург. Мезогель – гель натрієвої солі
карбоксиметилцелюлози (Na-КМЦ), який працює як тимчасовий щтучний «бар’єр», розділяючи травмовані поверхні, а в подальшому розсмоктується. Науково доведено,що 4% гель NaКМЦ активно зв’язує іони кальцію, які необхідні для процесу створення фібрину, а останній є
основою для сполучно-тканинних зрощень.
Маючи дані про позитивний досвід застосування мезогеля в абдомінальній хірургії (2,3), гінекології (1), отохірургії (5), ми вирішили використовувати даний препарат в ринохірургії. Наприкінці 2009 року з’явилися дані про використання препарату в ринології, які дещо схожі зі
позитивними результатами з нашими дослідженнями.
Наші дослідження стосувалися вивчення
застосування 4% гелю Na-КМЦ при проведенні
септопластики. З 2008 по 2011 роки нами проведено 158 операцій на носовій переділці з частковою конхотомією або радіохвильовою дезінтеграцією нижніх носових раковин. Відразу ж
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перед тампонуванням порожнини носа ми обробляли слизову оболонку, просочували тампони і
повторювали змазування мезогелем в перші 3
дні після операції. Огляд хворих проводився
через 3, 6 та 12 місяців після втручання. У післяопераційному періоді зазначено утворення
синехій у 1 випадку, що склало 0,6%.
Проводячи операції на навколоносових
пазухах (ННП), ми використовували мезогель
аналогічно, обробляючи слизову (особливо травмовані ділянки) відразу в операційній та в перші 3 дні після втручання, але додатково вводили в оперовані пазухи 4% гель Na-КМЦ в обсязі,
рівному ½ об’єма пазухи. Нами проведено 47
ендоназальних мікрогайморотомій, 32 етмоїдотомій, 13 ендоназальних фронтотомій, 7 сфенотомії, 41 полісинусотомія в різних варіаціях.
Основна увага в п/о періоді надавалася видаленню згустків крові з середнього носового ходу та
сформованих післяопераційних сполучень, а
також серединному положенню середньої носової раковини, ретельно обробляючи при цьому
вищевказані утворення мезоегелем. У п/о періоді (огляди через 3,6 та 12 місяців) нами не виявлено жодного випадку рецидиву блока соустя з
синусами і всього 4 випадків невеликих спайок
середньої носової раковини у віддаленому п/о
періоді, що склало 2,8%.
Окреме місце займають радикальні гайморотомії, фронтотомії, фронтоетмоїдотомії, перенесені пацієнтами раніше. Як відомо, після таких
операцій у зв’язку з великим обсягом травматичних руйнувань, часто відбуваються рубцевоспайкові процеси в прооперованій пазусі з утворенням окремих кишень та блокованих порожнин,
які практично недоступні для санації без реоперації. Нами проведено 13 реоперацій з наступним
заповненням пазухи мезогелем. У п/о періоді при
ендоскопічних оглядах, у тому числі через риностоми, спайкових процесів не виявлено.
Найбільшою проблемою з точки зору рецидивів є поліпозні процеси порожнини носа та
ННП, так як незважаючи на сучасні ендоскопічні поліпотомії та поліпоетмоїдотомії, а також
протирецидивний курс лікування, ці стани часто
вимагають реоперацій. Ми стали використовувати мезогель за вищенаведеною методикою та
після поліпоетмоїдотомій. З 39 операцій з використанням 4% гелю Na-КМЦ ( у тому числі 6
випадки часторецидивуючого поліпозного процесу) ми відзначили відсутність рецидивів протягом періоду спостережень ( від 1,5 до 3,5 ро-
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ків). Дана тема використання мезогелю для запобігання рецидивів поліпозу є предметом до-

даткового дослідження, чому ми плануємо присвятити найближчий час.

© М.І. Безега, В.В. Римар, 2012

Г.І.ГАРЮК, Т.В.ПОЧУЄВА, С.О.САМУСЕНКО, О.В.САПОЖНІКОВ, О.М.МІТЯЄВ,
К.В.КОРИТНІК (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ МЕТОДИКИ ЛІКУВАННЯ
ПАПІЛОМАТОЗУ ГОРТАНІ У ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
Папіломатоз гортані внаслідок остаточної
невизначеності етіологічного фактора і механізмів розвитку, стійкої схильності до рецидивування і можливості виникнення життєво небезпечних ускладнень залишається дотепер далекою від розв’язання проблемою (В.Ф.Антонив и
соавт., 1991; Д.Г.Чирешкин, 1990; М.Алексеюс,
2003; V.Uloza, 2000). Запровадження в практичну діяльність отоларингологів ендоларингеальної мікрохірургії значно розширили діагностичні можливості і найближчі результати оперативного втручання.
В післяопераційному періоді раніше застосовували протипухлинні препарати (проспідін, блеоміцин), але внаслідок вираженої токсичності і малої ефективності від них відмовились (Бербенцова Э.П., 1998; Богомильский
М.Р. и соавт., 1998). В сьогоденні застосовують
гормональні препарати - як системно (дексаметазон, діпроспан, кенолог), так і в інгаляційному
варіанті (флексотид, бекотид), противірусні засоби – як рослинного (чистотіл), так і хімічного
(ацикловир, рибаверин) характеру, фотодинамічну лазерну терапію (Иванченко Г.Ф., Каримова
Ф.С., 2000; С.М.Пухлик, 2004; С.В.Меркулова и
соавт., 2004). Одним із напрямків протирецидивного лікування є застосування індукторів інтерферону (эгіферон, реаферон, віферон, роферонА), бо однією із важливих ланок патогенезу захворювання вважається імуносупресія, а продукція власних інтерферонів у відповідь на дію
цих препаратів контролюється самим організмом (Зенгер В.Г., Ашуров З.М., 2000; Каримова
Ф.С. и соавт., 2000; . Кольцов В.Д., Чирешкин
Д.Г. и др., 2000).
В КЗОЗ «клінічна отоларингологічна лікарня № 30» м.Харкова, цілодобово ургентної
на 210 ліжок, де розташована кафедра отоларингології та дитячої отоларингології ХМАПО, щорічно на протязі останніх 10 років проходить
лікування 7-9 хворих з папіломатозом гортані
(3-4 особи дитячого віку і 4-5 – дорослих, із

42

співвідношенням осіб чоловічої і жіночої статі
1:2,5). Хворі потрапляють в стаціонар переважно для хірургічного лікування, яке включає
ощадливе ендоларингеальне видалення папіломатозних розрощень інструментальним засобом
під мікроскопічним контролем в умовах загальної анестезії (інтубаційний наркоз).
Нами доповнена і перевірена на практиці
методика противорецидивного лікування, яка
починається одразу після операції і продовжується в амбулаторних умовах на протязі 1-1,5
року. При появі запального процесу в гортані на
тлі ГРВІ або рецидивування без явної провокації
– повний або частковий курс повторювався. Методика полягає в наступному:
- ін’єкція діпроспана (кенолог, фластерон)
преларингеально в дозі 1 мл наступної доби, а
потім 1 раз на 1 місяць (3 рази) для профілактики рубцевого стенозування, особливо у випадках розташування папілом в передній комісурі з
розповсюдженням в підскладковий простір,
- введення лаферону преларингеально 3
млн ОД один раз на добу (для дітей доза вичислюється згідно ваги) 15-30 діб, що залежить від
обсягу ураження і кількості рецидивів, з одночасними інгаляціями 1 млн ОД одноразово 1 раз
на добу курсом 10-15 діб;
- інгаляція епігену (препарат рослинного
походження, що застосовується в гінекології
при аналогічних процесах, - це активована гліцирризинова кислота, отримана методом молекулярної активації, що підвищує її антиоксидантну активність, має противірусну і протизапальну дію) 4 рази на добу на протязі 10 діб в
місяць; в залежності від перебігу – від 6 міс до 1
року;
- чистотіл (зібраний у травні або вересні,
перемелений і законсервований у вигляді льодяників) 20-25 кап на добу перорально (дітям до
20 років – кількість крапель відповідає віку).
Чистотіл і епіген починають застосовувати після лаферону.
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За нашими даними, в такий спосіб вдається досягти практично повного видужання у 5055% дорослих і у 60% дітей, а у інших – значно-

го подовження термінів ремісії. Тільки в 3 випадках ефекту від цієї методики не було отримано,
що вимагало проведення променевої терапії.
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Г.И.ГАРЮК, И.В.ФИЛАТОВА, Т.И.ШЕВЧЕНКО, А.М.ШЕВЧЕНКО, Э.Г. АЗИЗОВ,
А.Б.БОБРУСЬ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА НА СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
БОЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕННЫМИ СИНУСИТАМИ
Любая операция сопровождается местным
и системным иммунным ответом на хирургическую травму и может привести к усугублению
уже имевшихся адаптивных нарушений естественного и адаптивного иммунитета. Иммунодефицитное состояние, выраженное в той или
иной степени, вызывает практически каждая
хирургическая операция (Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин, 1998; Г.М. Соловьев и соавт., 1987;
Landly et al, 1978; Lennard et al., 1985). При этом
страдают все компоненты иммунной системы. В
клеточном звене иммунитета установлено снижение общего числа лимфоцитов с сохранением
соотношения Т-хелперы/Т-супрессоры, а также
В-лимфоцитов как в периферической крови, так
и в селезенке и в мезентериальных лимфоузлах
(Р.М. Хаитов и соавт., 1997; Ryhanen P. et al.,
1991). Изменения в гуморальном звене проявляются снижением всех классов иммуноглобулинов, особенно Ig G (Л.И. Винницикий и соавт., 1997; Roge H.N. et al., 1982). Установлено
уменьшение числа фагоцитирующих клеток,
снижение способности фагоцитов захватывать,
убивать и переваривать микроорганизмы (Р.М.
Хаитов, Б.В. Пинегин, 1998; Lennard T.W. et al.,
1985). Максимум иммуносупрессии практически по всем параметрам иммунной системы наблюдается на 2-й день после операции и длительность ее колеблется от 7 до 28 дней (Salo
M., 1996; Zellweger R., 1996). Особенности операционного стресса и изменений в иммунной
системе определяются патогенезом заболевания,
объемом и локализацией оперативного вмешательства, а также остротой процесса и исходным
иммунным фоном, что определяет актуальность
настоящего исследования.
Целью исследования было изучение динамики иммунного статуса у пациентов с осложненными синуситами на фоне оперативного
лечения.
Исследование иммунного статуса до операции и в первые сутки после операции провеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

лено у 27 больных основной группы (1-я группа
– больные с осложненными синуситами, которым были произведены операции по классическим методикам) и 12 пациентам группы сравнения (2-я группа – больные,которым произведена подслизистая резекция носовой перегородки в плановом порядке). Среди больных основной группы выделяли 17 пациентов с острыми
осложненными синуситами (1А группа) и 10
пациентов с хроническими осложненными синуситами (1Б группа).
Комплексное исследование иммунного
статуса включало определение количества лейкоцитов, лимфоцитов (абс.,%), CD-3 (абс.,%),
CD-4 (абс.,%), CD-8 (абс.%), CD4|CD8,
CD16(%), CD-21 (абс.,%), О-клетки (абс.%). Тактивные (абс.,%). ЦИК, комплемент (СН 50),Ig
A,M,G, аутоантитела, фагоцитоз (ФИ, ФЧ,
ИЗФ), НСТ-тест (спонтанный, индуцированный), гемолизины.
В ближайшем послеоперационном периоде установлено достоверное увеличение содержания лейкоцитов во всех группах. Максимально выраженные изменения отмечены в 1А –
группе у пациентов с острыми осложненными
синуситами. На этом фоне процентное содержание лимфоцитов достоверно уменьшаловь во
всех группах, наиболее отчетливо проявляясь у
пациентов с острыми осложненными синуситами.
В клеточном звене иммунитета после
операции имело место достоверное снижение
абсолютного и процентного содержания общих
Т-лимфоцитов (CD-3), Т-хелперов и Тсупрессоров, процентного содержания естественных киллеров (CD-16). При этом концентрации CD-4 и CD8 уменьшались гармонично, что
сопровождалось отсутствием изменений иммунорегуляторного индекса (CD4|CD8). Достоверно возрастало содержание О-клеток и аутоантител в сыворотке крови в первые сутки после
операции. В 1Б-группе у больных с осложнен-
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ными хроническими синуситами установлено
достоверное увеличение содержания аутоантител до операции, что указывает на возможную
роль аутоиммунных механизмов в патогенезе и
развитии осложнений при хронических синуситах.
Влияние операционного стресса на остальные показатели иммунного статуса было
разнонаправленным. Содержание CD-21, циркулирующих иммунных комплексов, гемолизинов
и комплемента практически не изменялось после операции во всех группах. Концентрация IG
A увеличивалось у 59% пациентов. Количественные показатели фагоцитарной активности
нейтрофилов оставались без существенной динамики, в то врема как качественная составляющая фагоцитоза (ИЗФ) возрастала в целом у

72% больных, что коррелировало с динамикой
спонтанного НСТ-теста.
Таким образом, под влиянием операционного стресса в ближайшем послеоперационном периоде отмечаются достоверные изменения в клеточном звене иммунитета – увеличение
уровня лейкоцитов, снижение процентного содержания лимфоцитов, пула Т-лимфоцитов
(CD4, CD8, CD16) при сохранении иммунорегуляторного индекса и увеличении концентрации
О-лимфоцитов.
Выявленные изменения, наиболее отчетливо проявляющиеся у пациентов с острыми осложненными синуситами, имеют одинаковую направленность во всех группах (в том числе и при плановом вмешательстве), что позволяет говорить об
определяющем влиянии операционного стресса.
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Г.И.ГАРЮК, И.В.ФИЛАТОВА, В.М.АРНОЛЬДИ, А.Е.САКАЛО, Э.Г.АЗИЗОВ
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ОПЕРАЦИОННОМУ СТРЕССУ
У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ СИНУСИТАМИ
По данным 30-й ХГКБ за 2008-2011 годы установлено, что общее количество пациентов старше 18 лет с синуситами, удельный
вес острых, хронических и осложненных форм
сохраняются стабильно на одном уровне на
протяжении всего изучаемого периода. При
этом удельный вес синуситов в структуре
ЛОР-патологии стационара составляет 29-31%
и острые формы превалируют над хроническими (71,9% и 28,1% соответственно). Из
общего числа больных синуситами 27,2% были прооперированы на придаточных пазухах
носа. Показаниями к оперативному лечению у
17,8% из них были осложненные формы синуситов. Оперативные вмешательства по классическим методикам в 39,4% случаев произведены при острых синуситах. В этой группе
100% синуситов были осложненными, с преобладанием простых и гнойных периоститов
(Г.И.Гарюк и соавт. 2011).
Понятие операционный стресс общепринято и определяется как состояние полифункциональных изменений, возникающих в
организме больных под влиянием агрессивных
факторов оперативного вмешательства. Среди
этих факторов выделяют психоэмоциональное
возбуждение, болевой фактор, патологические
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рефлексы, постуральные реакции, факторы,
формирующие операционный стресс(характер
патологии, возраст и исходное состояние больных, срочность или плановость операции, ее
характер, стиль работы хирурга). Наиболее изучено влияние психоэмоционального и болевого
факторов (Г.И. Гарюк, А.Ю. Меркулов, 2007), в
то время как факторы, модулирующие операционный стресс в каждом конкретном случае разнятся. Поэтому с учетом распространенности
синуситов, частоты и особенностей оперативных вмешательств, изучение влияния операционного стресса при осложненных синуситах является актуальным.
Схематично реакция при операционном
стрессе формируется двумя путями с определяющей ролью гипоталамо-гипофизарной системы. На первом этапе активизируется симпатическая нервная система, стимулируя мозговой
слой надпочечников и выработку катехоламинов, обеспечивающих быстрый эффект активации энергетических ресурсов. Через систему
гипофиз – АКТГ-кора надпочечников (кортизол)
формируется долговременный эффект общего
адаптационного синдрома. Повреждение тканей
во время операции приводит к высвобождению
биологически активных веществ, что стимулиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

рует выработку катехоламинов напрямую, без
гормонального стимула и препятствует переключению механизмов быстрого реагирования
на физиологичный эффект длительной стабилизации гомеостаза (В.В. Никонов, 2002; Ф.И.
Фурзуй, 1990; Эверли Дж.С., 1985).
Для изучения особенностей влияния операционного стресса у больных с осложненными
синуситами определяли динамики содержания
АКТГ, кортизола и цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ6, ФНО-α) в периферической крови у 39 пациентов. Забор крови проводили натощак из локтевой вены утром до 8 часов (с учетом суточного
гормонального ритма) в день операции и на следующий день.
Все пациенты были распределены по
группам. В 1-ю группу вошли 27 больных с осложненными синуситами. Из них в 1А группу
были выделены 17 пациентов с острыми осложненными синуситами, а 1Б группу составили 10
больных с хроническими осложненными формами. Группу сравнения (2-я группа) составили
12 пациентов, которым в плановом порядке была произведена подслизистая резекция носовой
перегородки. Характер группы сравнения определялся необходимостью изучения влияния воспалительной патологии на адаптацию при операционном стрессе и универсальность влияния
самого операционного стресса.
В ближайшем послеоперационном периоде (первые сутки) установлено достоверное
снижение концентрации АКТГ и кортизола во
всех группах. Наименее значимые изменения
имели место во второй группе при проведении
планового оперативного вмешательства. Максимально уровень АКТГ и кортизола снижался в
первые сутки после оперативного вмешательства у пациентов с острыми осложненными синуситами (1А группа). У 8 пациентов (5 из них – с
осложненными синуситами и 3- плановые больные) определяли также динамику содержания
катехоламинов в изучаемые сроки. У всех пациентов выявлено увеличение их концентрации (у
больных с осложненными синуситами в 2 и более раз). С учетом особенностей методики определения и выявленной тенденции дальнейшие
исследования не проводились.
Согласно полученным данным, уровень
ИЛ-1 в ближайшем послеоперационном периоде

достоверно возрастал во всех группах. При этом
максимального уровня концентрация возрастала
в 1-А группе у больных с острыми осложненными синуситами. В целом на фоне осложненных синуситов (1-я группа) уровень ИЛ-1 после
операции был достоверно выше, чем при плановом вмешательстве. Достоверно увеличивалось
также содержание ИЛ-6 после операции при
осложненных синуситах. При плановом оперативном вмешательстве достоверных изменений
концентрации ИЛ-6 в первые сутки после операции выявлено не было. Аналогичные результаты получены в отношении динамики концентрации ФНО- под влиянием операционного
стресса. Так отмечено достоверное ее увеличение при осложненных синуситах и отсутствие
значимой динамики во второй группе . Содержание ИЛ-4 достоверно возрастало у пациентов
с отсутствием воспалительной патологии ( 2-я
группа) и практически не изменялось у больных
с осложненными синуситами (1-я, 1А и 1Б
группы).
Таким образом, общими чертами адаптивного ответа на операционный стресс при
вмешательствах на ЛОР-органах (носовая перегородка, придаточные пазухи) являются снижение в ближайшем послеоперационном периоде
уровней АКТГ и кортизола. С учетом путей
адаптации ( в том числе и тенденции увеличения содержания катехоламинов) это может свидетельствовать в пользу «отставания» физиологических механизмов на фоне замены гормональных стимулов выработки катехоламинов
«тканевой» катехоламинемией. Увеличение содержания ИЛ-1 во всех группах, вырабатывающегося в том числе при повреждении эндотелия,
вероятно, можно расценивать как фактор,определяющий роль объема и повреждения
тканей. Наличие достоверного увеличения концентрации ИЛ-6 и ФНО-α при осложненных
синуситах свидетельствует, возможно, в пользу
значимости предшествующих операции воспалительных изменений для силы и направленности адаптивного ответа. Выявленные особенности адаптационной реакции на операционный
стресс у больных с осложненными синуситами
определяют патогенетическую обоснованность
проведения у них адаптационной подготовки к
оперативному вмешательству.
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Г.І. ГАРЮК, О.П. ФУРАЄВ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ NO-ТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ХВОИХ НА ГОСТРИЙ РИНОСИНУСИТ
До найбільш частої патології, що зустрічається в практиці лікаря-оториноларинголога,
відносяться гострі захворювання навколоносових пазух – гострий риносинусит (ГРС). Фармакоепідеміологічні дослідження, які проводяться
в різних країнах, показують, що великі суми
витрачаються на необґрунтовану антибіотикотерапію гострих простудних захворювань, при
яких рутинне застосування антибактеріальних
засобів не показане. Наприклад, вартість антибіотиків, що виписуються при простудних захворюваннях амбулаторним хворим, складала у
США наприкінці 1990-х рр. близько 37,5 млн.
дол. на рік. В цілому, додаткові витрати, обумовлені резистентністю мікробів, у США оцінюються в 4,5 млрд. дол. При цьому фармакоекономічний аспект призначення антибіотиків при
ГРС, насьогодні вивчений недостатньо. За даними ВООЗ більше 75% з них є нераціональними з тієї чи іншої позиції.
Усе це змушує переглянути існуючі підходи до застосування даної групи лікарських
засобів.
Серед нових методів лікування нашу увагу привернув метод NO-терапії. Екзогенний оксид азоту плазмохімічного ґенезу міститься у
високо- і низькотемпературних газових потоках,
що генеруються з атмосферного повітря апаратом «ПЛАЗОН». Лікувальна ефективність екзогенного оксиду азоту (NO) заснована на властивостях його як поліфункціонального фізіологічного регулятора біохімічних процесів і полягає в нормалізації мікроциркуляції, за рахунок
вазоділатації, антиагрегантної і антикоагулянтної дії; бактерицидної; індукції фагоцитозу бактерій нейтрофілами і макрофагами; активації
антиоксидантного захисту; посилені секреції
антизапальних і прорегенеративних цитокінів і
чинників ангіогенезу; поліпшенні нервової провідності (нейротрансмісії); та ін.
Іншою позитивною перевагою NO-терапії
ми вважаємо можливість локальної дії на патологічний осередок, а також здатність екзогенного NO дифундувати не тільки через ранову поверхню, але й через непошкоджену слизову
оболонку та шкіру, тобто можливість не інвазивної дії на глибокі осередки, зокрема на слизову
оболонку порожнини носа і навколоносових
пазух.
Дослідження проводилось з використанням апарату для хірургії і NO-терапії
«Cкальпель-коагулятор-стимулятор повітряно-
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плазмовий СКСВП/NO-01 «ПЛАЗОН», виробник Росія.
Мета дослідження – оцінка ефективності
використання NO- терапії у комплексному лікуванні хворих на гострий риносинусит.
Матеріали і методи дослідження
До дослідження були включені 62 хворих
з ГРС віком від 18 до 60 років, переважно чоловіки. Контрольна група склала 30 пацієнтів яким
призначалось стандартне комплексне консервативне лікування з використанням системних
антибіотиків. До основної групи увійшли 32 пацієнта у лікуванні яких системні антибіотики не
використовувались зовсім або тільки у формі
назальних крапель. Для лікування хворих основної групи був застосований метод NО-терапії у
вигляді обдування слизової оболонки верхньощелепного синусу або порожнини носа низькотемпературним потоком NО один раз на добу
протягом 5-7 днів. 15 пацієнтам NО-потік вводився безпосередньо у просвіт пазух під час пункції або через встановлений катетер. Іншим
хворим проводилось обдування слизової оболонки носової порожнини з обох боків. Проводилось попереднє промивання верхньощелепної
пазухи розчином 0,9% натрію хлориду. Запобіганню болю сприяла попередня перевірка їх на
повітряну прохідність, а також спеціальна конструкція пункціонної голки, яка передбачає швидке зниження повітряного тиску під час процедури.
Результати та їх обговорення
Аналіз показав, що у пацієнтів основної
групи (n=32), де використовувалась стандартна
комплексна консервативна терапія з приєднанням NO-терапії (17 пацієнтів) та у поєднанні з
місцевими антибактеріальними препаратами (15
пацієнтів) у назальних краплях (хлорофілипт,
ізофра, полідекса з фенілефріном), відмічена
достовірно виражена позитивна динаміка
суб’єктивних та об’єктивних проявів захворювання, прояви запального процесу об’єктивно
зменшувалася до 50-75% на 3-5-й день лікування. Пацієнти основної групи відмічали поліпшення вже після 2-3 сеансу. На 5 добу такої терапії практично у всіх пацієнтів скарг не було.
Виділення з порожнини носа припинялися в середньому через 4 дня лікування. Гіперемія та
набряк слизистої оболонки порожнини носа
зникали на 5-6-й день лікування. Повторних загострень в найближчому після лікування періоді
у хворих не було. Ускладнень під час лікування
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не виявлено. У зв’язку з низькою клінічною
ефективністю в контрольній групі (n=30) у 3
пацієнтів виникла необхідність змінити антибіотик на антибіотик з більш широким спектром
дії.
Термін лікування пацієнтів основної групи у стаціонарі склав 8,2±0,8 ліжко-дня. Лікування пацієнтів контрольної групи у стаціонарі
досяг 9.8±1,1 ліжко-днів.
Висновки:
1. NО-терапія, будучи сучасним, високоефективним і безпечним методом лікування за-

пальних процесів, дозволяє добитися більшої
позитивної динаміки терапії та підвищити її
ефективність у лікуванні гострих риносинуситів.
2. Використання NO-терапії дозволило
зменшити антибіотикотерапію системної дії та
уникнути можливого шкідливого впливу на організм, що підтверджується даними загальноклінічних та лабораторних досліджень.
3. NО-терапія може поєднуватися з більшістю лікарських препаратів при лікуванні ГРС
і фізіотерапевтичними процедурами.

© Г.І. Гарюк, О.П. Фураєв, 2012

В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИННАБСИНА ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГАЙМОРОЭТМОИДИТОМ
Стратегия лечения острых риносинуситов
должна строиться на ограниченном использовании антибиотиков, улучшении вентиляции околоносовых пазух и обеспечении их адекватного
дренажа (R. Eccles, 2011; J. Shoup, 2011; R.P.
Venekamp et al., 2012; F.S. Hansen et al., 2012).
Для этих целей следует применять средства,
которые эффективно размягчают и разжижают
густой секрет параназальных синусов и оптимизируют процесс мукорегуляции (Т.Н. Гаращенко и соавт., 2010, В.Ф. Корсун и соавт., 2010;
С.Б. Лопатин, А.С. Власова, 2010; J.M. Klossek,
K. Mesbah, 2011). Такие свойства в полной мере
присущи гомеопатическому препарату Циннабсину, который обладает также выраженным
противовоспалительным и иммуностимулирующим эффектами (С.Б. Безшапочний і
співавт., 2011).
Целью исследования являлось определение клинической эффективности применения
растительного препарата Циннабсин в комплексной терапии больных острым гаймороэтмоидитом.
Материалы и методы. Исследовали пациентов обоего пола в возрасте от 19 до 54 лет,
лечившихся в ЛОР-отделении по поводу острого гнойного гаймороэтмоидита. В исследование
было включено примерно равное число мужчин
и женщин (37 и 41). У всех поступших на лечение изучали анамнез, сопутствующие заболевания, предшествующую антибактериальную терапию, данные риноскопии, ринопневмометрического, рентгенологического, общеклинического и бактериологического обследования.
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Больные были распределены случайным методом на две группы, сопоставимые по полу, возрасту и выраженности заболевания. Пациенты
основной группы (n=38) получали базисную
антимикробную терапию (защищённые беталактамы или макролиды) и Циннабсин по 1 таблетке каждые два часа. Больные контрольной группы (n=40) получали только базисную терапию.
Кроме того, всем пациентам назначали противовоспалительные и антигистаминные средства,
носовые солевые души и физиотерапевтическое
лечение. Околоносовые синусы ежедневно промывали методом перемещения жидкости по
Проетцу. При необходимости выполняли пункцию поражённой верхнечелюстной пазухи.
Об эффективности лечения судили по
уменьшению болевого синдрома, улучшению
самочувствия, снижению температуры тела,
нормализации данных общеклинических исследований. Оценивали также динамику назальных
показателей: прекращению ринореи, восстановлению носового дыхания, нормализации риноскопической картины и показателей мукоцилиарного транспорта (на основе сахаринового теста). В конце лечения выполняли контрольное
рентгенологическое обследование.
Результаты и их обсуждение. На фоне
применения Циннабсина у 73,7% пациентов основной группы отмечено быстрое регрессирование основных симптомов заболевания уже в
первые трое суток лечения. Средние сроки нормализации температуры тела у них составили
2,3±0,6 дня, в то время как у пациентов контрольной группы – 4,3±0,7. Прекращение на-
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сморка, исчезновение заложенности носа и восстановление обоняния отмечены у пациентов
основной группы соответственно на 4,6±0,4,
5,8±0,6 и 6,2±0,5 день. У больных контрольной
группы эти изменения наблюдались на 5,9±0,4,
7,2±0,5 и 8,4±0,6 сутки соответственно (р <
0,05).
Полное клиническое выздоровление к 7му дню отмечено у 97,4 % больных основной
группы и у 90,0 % контрольной (р< 0,05).

У пациентов, принимавших Циннабсин,
показатели времени мукоцилиарного транспорта нормализовались к 8-му дню (в контрольной
группе – к 10-12-му дню). Следует подчеркнуть,
что побочных явлений на применение Циннабсина мы не наблюдали.
Вывод. Циннабсин является высокоэффективным и безопасным препаратом при комплексной терапии пациентов с острым гнойным
гаймороэтмоидитом.

© В.Н. Гинькут, 2012

В.Н. ГИНЬКУТ, В.Н. АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ТОНЗИЛЛИТОВ
Развитие и распространение антибактериальной резистентности основных патогенных
микроорганизмов, вызывающих острые тонзиллиты, значительно снизило эффективность некоторых традиционно используемых при их лечении антибиотиков (E. Mazur, 2010; E. Mazur et
al., 2011; N. Tsumura et al., 2011; D. Sidell, N.L.
Shapiro, 2012). Чаще всего в подобной ситуации
клиницисты используют амоксициллин / клавуланат (A. Fiocchi et al., 2010; V. Visvanathan, P.
Nix, 2010; E. Chiappini et al., 2011; A. Maizia et
al., 2011).
Целью данного исследования являлось
сравнительное изучение эффективности цефподоксима и амоксициллина/клавуланата при лечении острых тонзиллитов.
Материалы и методы исследования.
Особенность антибактериальной терапии была
изучена нами при амбулаторном лечении 35
больных острым бактериальным тонзиллитом.
Возраст пациентов колебался от 26 до 52 лет.
Пациенты были разделены на две группы.
В первую группу вошли 17 больных (мужчин –
8, женщин – 9), которым в качестве антимикробного средства дважды в день в течение 7-ми
суток внутрь назначали по 200 мг цефподоксима
проксетила (Цефодокс). Пациенты второй группы – 18 человек (мужчин – 7, женщин – 11) в
течение недели три раза в день принимали
внутрь
по
500/125
мг
амоксициллина/клавуланата. Кроме того, все пациенты получали нестероидные противовоспалительные
средства, иммуномодуляторы и местные антисептики.
Всем больным при поступлении в стационар производился забор патологического мате-
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риала из глотки для бактериологического исследования. Эффективность лечения оценивали по
снижению температуры тела, уменьшению болевого синдрома, улучшению самочувствия,
уменьшению дисфагии, улучшению голоса,
нормализации фарингоскопической картины и
общеклинических показателей. В конце лечения
проводили контрольное бактериологическое
обследование.
Результаты и их обсуждение. При бактериологическом исследовании мазков из глотки у 2 пациентов (5,7 %) был высеян Proteus
mirabilis, у 8 (22,9 %) – Staphylococcus aureus, у
20 (57,1 %) – Streptococcus pyogenes. У 5 больных (14,3 %) посев роста не дал. Примечательно, что на 3-й день лечения о значительном
улучшении самочувствия сообщили 10 (58,8 %)
пациентов первой группы и 9 (50,0 %) второй
(p<0,05). У них уменьшилась гиперемия слизистой оболочки глотки, отёчность нёбных миндалин, прошли болевые ощущения, нормализовалась температура тела, уменьшилась болезненность лимфатических узов. Полное клиническое выздоровление к 7-му дню отмечено у 94,1
% больных первой группы и у 88,8 % второй
(p<0,05). Бактериологическая эффективность
при этом составила 88,2 % и 83,3 % соответственно (p<0,05). Только у одного пациента первой группы и двух больных второй группы лечение необходимо было продолжить ещё в течение 3-х дней.
Аллергических реакций ни в одном случае мы не наблюдали.
У пациентов, получавших цефодокс, частота диареи наблюдалась реже (5,9 % против
16,7 %; p<0,001).
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Выводы. Лечение острого бактериального тонзиллита цефподоксимом эффективнее,
чем амоксициллином/клавуланатом. Цефподок-

сим быстрее уменьшает основные симптомы
заболевания.

© В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, 2012

В.Н. ГИНЬКУТ, В.В. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА
ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
Острый средний отит являётся одним из
наиболее распространённых заболеваний в мире
(A. Hang, S.E. Brietzke, 2012; M.S. Rye et al.,
2012). При его лечении отоларингологи всё чаще сталкиваются с растущей резистентностью
патогенов к традиционно используемым противомикробным препаратам (H.A. Marzouk et al.,
2011; R. Dachs et al., 2012; J.J. Daniero et al.,
2012; J.H. Song et al., 2012). Ципрофлоксацин
давно и успешно используется при лечении острого диффузного наружного и хронического
гнойного среднего отита (A.A. Adoga et al.,
2011; A. Sattar et al., 2012). Клиническая и бактериологическая эффективность ципрофлоксацина выше при местном его применении по
сравнению с пероральным (G.M. Wall et al.,
2009; P. Dattaray et al., 2011).
Целью данного исследования явилось
сравнительное изучение эффективности применения ципрофлоксацина и диоксидина при местном лечении острых гнойных средних отитов.
Материалы и методы исследования.
Под наблюдением находилось 25 пациентов
(основная группа) в возрасте от 24 до 57 лет с
диагнозом острый гнойный средний отит, которым три раза в день транстимпанально вводили
0,3% раствор ципрофлоксацина (Ципрофарм).
В качестве контроля была взята группа
больных (26 человек), репрезентативных по полу и возрасту, которым для местного лечения
острого гнойного среднего отита использовали
1% раствор диоксидина.
Базисная терапия больных основной и
контрольной групп была идентичной и включала пероральный приём антибиотиков (защищённые пенициллины или макролиды) и антигистаминных препаратов. Кроме того, пациентам назначали муколитики, назальные деконгестанты
и физиотерапевтические процедуры. В день поступления больным производилась аудиометрия
и выполнялся забор материала из уха для бактериологического исследования. Эффективность

лечения оценивали по динамике жалоб больных
(интенсивность и характер выделений из уха,
дискомфорт, ощущение заложенности в ухе,
шум, улучшение слуха) и изменениям отоскопических данных (визуализация опознавательных пунктов барабанной перепонки и закрытие
перфорации). Сравнивали также результаты
общелабораторных исследований. В конце лечения выполняли контрольную тимпанометрию
и аудиометрию.
Результаты и их обсуждение. При микробиологическом исследовании отделяемого из
уха в начале лечения у 13 (25,5%) пациентов
был высеян Staphylococcus aureus, у 5 (9,8%) –
Streptococcus pyogenes, у 4 (7,8%) – Staphylococcus epidermidis, у 3 (5,9%) – Proteus mirabilis, у 2
(3,9%) – Pseudomonas aeruginosa. У 24 больных
(47,1 %) посев роста не дал. На 3-й день лечения
о значительном улучшении самочувствия сообщили 14 (56,0 %) пациентов основной группы и
13 (50,0 %) – контрольной (p<0,05).
По сравнению с контрольной, в основной
группе больных отмечалась более выраженная
положительная динамика выздоровления. Так,
84,0% пациентов отмечали существенное улучшение своего состояния в виде прекращения
отореи, уменьшения ушного шума и чувства
заложенности в ухе уже через 5 дней лечения. У
них быстрее нормализовалась отоскопическая
картина и наблюдались положительные изменения акуметрических показателей (р<0,05).
Эффективность лечения ципрофлоксацином была подтверждена статистически: полное
клиническое выздоровление к 7-му дню и восстановление слуха отмечено у 24 (96,0%) больных основной группы и у 23 (88,5%) – контрольной (p<0,05).
Негативных реакций при использовании
ципрофарма мы не наблюдали.
Вывод. Ципрофлоксацин целесообразно
применять при местном лечении острых гнойных средних отитов.

© В.Н. Гинькут, В.В. Гинькут, 2012
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В.Н. ГИНЬКУТ, И.В. ЧЕРНИЩУК (ДОНЕЦК, КИЕВ; УКРАИНА)
БАКТЕРИОЛОГИЯ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ
Паратонзиллярный абсцесс является распространённым осложнением острого или хронического тонзиллита и может привести к серьёзным и опасным для жизни последствиям (С.Г.
Арзамазов, И.В. Иванец, 2011; C. Baldassari,
R.K. Shah, 2012). Лечение заболевания состоит
из своевременного вскрытия гнойника, его дренирования и назначения адекватных антибиотиков (Р.И. Ланда и соавт., 2011; R.L. Love et al.,
2011; J. Powell, J.A.Wilson, 2012).
Выбор антимикробного препарата зависит
от микроорганизмов, которые непосредственно
вызвали инфекцию, и их чувствительности к
тому или иному антибиотику (A. Acharya et al.,
2010; T.E. Klug et al., 2011).
S. Risberg и соавт. (2010) считают, что вопреки сложившемуся мнению, на сегодняшний
день β-гемолитический стрептококк не играет
главную роль в развитии паратонзиллярного
абсцесса.
Согласно данным A.E. Zautner et al. (2010)
и T.E. Klug et al. (2011), наиболее часто при паратонзиллитах в последние годы высеваются
бактерии Staphylococcus aureus, по данным H.
Hidaka et al. (2011) - Streptococcus milleri group, а
по данным K.Anthonsen, W. Trolle (2012) –
Fusobacterium necrophorum и Streptococcus
pyogenes gr. А.
Целью данного исследования являлось
изучение микрофлоры, высеваемой при паратонзиллярных абсцессах.
Материалы и методы исследования.
Исследовался гной, получаемый при вскрытии
паратонзиллярных абсцессов у 38 пациентов.
Средний возраст пациентов был 29 лет. Соотношение мужчин и женщин было примерно 2:1.
В 76,3 % случаев продолжительность заболевания составила 4 дня. 52,6 % пациентов заболели
впервые в жизни. До госпитализации в отделение 36,8 % больных самостоятельно или по рекомендации врача принимали антибиотики.
Нами изучалась микробная культура и её
чувствительность к наиболее часто используемым в клинике антибиотикам.

Идентификация микроорганизмов проводилась на основе посева их на питательные среды (простой питательный агар и бульон, жёлчно-солевой агар, агар Эндо, агар Плоскирева,
среда Олькеницкого, кровяной агар) и наблюдения за ростом колоний. С целью дифференциации проводилось последующее окрашивания
бактерий по Граму и их микроскопическое исследование.
Результаты и их обсуждение.
Из 38 образцов гноя, которые были включены в исследование, положительные результаты получены в 34 случаях (89,5 %).
Из них Streptococcus pyogenes был выделен из 19 (55,9 %) проб, а Staphylococcus aureus
из 6 (17,6 %).
Другими изолированными организмами
были: Pseudomonas aeruginosa – 4 (11,8 %) пробы, Proteus mirabilis – 3 (8,8 %) пробы,
Enterococcus spp. – 2 (5,9 %) пробы.
Пенициллин был эффективным для
Streptococcus pyogenes, в то время как
Staphylococcus aureus был устойчив к нему. Для
Staphylococcus aureus оказался активным амоксициллин. Ципрофлоксацин и цефтазидим оказались эффективными для обоих указанных
микроорганизмов.
В отношении Proteus mirabilis были активными амоксициллин и ципрофлоксацин.
Наиболее активными в отношении
Pseudomonas aeruginosa оказались амикацин и
цефтазидим.
Enterococcus faecium был чувствительным
к ампициллину.
Выводы.
Streptococcus pyogenes и Staphylococcus
aureus чаще всего ассоциируются с паратонзиллярным абсцессом. Streptococcus pyogenes оказался чувствительным к пенициллину, а
Staphylococcus aureus резистентным к нему, но
чувствительным к амоксициллину. Этот факт
необходимо учитывать в клинической практике
при лечении паратонзиллярных абсцессов.

© В.Н. Гинькут, И.В. Чернищук, 2012
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М.И. ГОВОРУН, А.А. ГОРОХОВ, П.А. ПАНЕВИН, А.А. ПАНЕВИН
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ОСТРЫЕ СИНУСИТЫ И РАЗВИТИЕ ПНЕВМОНИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ ОРВИ (ГРИППА)
Причиной возникновения так называемых
«немых», т.е. клинически бессимптомных, синуситов, не диагностированных клиницистами,
но без особого труда определяемых рентгенологически, является гриппозная инфекция.
Частота выявления синуситов в различные гриппозные эпидемии составляет от 2 до
61,5%.
В период эпидемии ОРВИ (гриппа) в
учебной части ГРАУ было проведено обследование военнослужащих срочной службы в количестве 679 человек в объеме флюорографического исследования органов грудной клетки и
околоносовых пазух. Воспалительные изменения в околоносовых пазухах были обнаружены
из числа 679 военнослужащих в 103 случаях
(15,1%), в легких изменения найдены – у 35 человек (5,1%).
Из 103 выявленных больных синуситом
односторонние поражения отмечены у 45 человек (46,2%), в том числе: у 27 – справа, у 18 –
слева.
Из приведенных данных видно явное
преобладание двусторонних и политопных
поражений. При воспалениях верхнечелюстных пазух двусторонние поражения были выявлены у значительного числа больных. На
первый план выступали рентгенологические
симптомы, характерные для острых и подострых воспалительных процессов: отек слизистой оболочки (28,9%), ограниченное утолщение слизистой оболочки (11,8%), уровни жидкости (7,1%), а также затенение пазух, отмеченное в 15,5% случаев.

«Изолированные» поражения лобных
(3,7%) и решетчатых (5,8%) пазух установлены
всего в 9,5% случаев. Преобладали правосторонние поражения. Рентгенологическая семиотика принципиально не отличалась от той,
которая наблюдалась при гайморитах.
35 человек с рентгенологическими признаками очаговой пневмонии были госпитализированы в терапевтические отделения окружного госпиталя. Из 103 человек, у которых были
выявлены рентгенологические признаки синусита, были осмотрены отоларингологом. По результатам осмотра специалиста 22 человека были госпитализированы в ЛОР отделение окружного госпиталя и клинику отоларингологии
ВМедА.
Из 16 человек, страдавших одновременно
синуситами и гриппозной пневмонией, у 10 –
синуситы были двусторонними (или политопными), у 6 – имели односторонний и ограниченный характер. Параллель между выраженностью
легочных и синуальных изменений не установлена. Изменения в легких имели очаговый характер, кроме 2 человек, у которых определялось в основном диффузное усиление сосудистого рисунка. Таким образом, в период вспышек и эпидемий гриппа (и ОРЗ) массовые рентгенфлюорографические исследования околоносовых пазух и органов грудной клетки являются
обязательными. Они способствуют раннему выявлению воспалительных изменений со стороны
легких и околоносовых пазух, что предотвращает развитие тяжелых и серьезных осложнений у
военнослужащих.

© М.И. Говорун, А.А. Горохов, П.А. Паневин, А.А. Паневин, 2012

И.В. ГОГУНСКАЯ, Т.В. СМАГИНА, И.С. ЗАРИЦКАЯ (КИЕВ, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО
СПРЕЯ ДЛЯ НОСА ДЕЛУФЕН® В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО СИНУСИТА
И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Выполнено сравнительное изучение эффективности и безопасности применения гомеопатического назального спрея Делуфен® в
комплексной терапии у взрослых с аллергическим ринитом (АР) и острым синуситом (ОС).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Контрольная группа состояла из 30 человек (15
человек с ОС и 15 человек с АР), которые получали стандартное лечение по поводу острого
синусита или аллергического ринита в течение
10 дней. В качестве местного деконгестанта все
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пациенты контрольной группы получали Виброцил (5 дней). В основную группу входили 15
больных острым синуситом и 15 больных аллергическим ринитом. Пациенты основной
группы получали такое же лечение как больные
контрольной группы, за исключением Виброцила, вместо которого был назначен спрей Делуфен.
Эффективность проведенного лечения в
группах сравнения выполнялась на основании
оценки выраженности основных симптомов заболевания в баллах врачом и пациентом в динамике, объективных данных (риноскопия, эндоскопия полости носа, общеклинические симптомы), оценки по шкале ВАШ.
В результате проведенного лечения выявлена несколько более высокая эффективность

лечения в основной группе, что вероятно связано с особенностями противовоспалительного и
противоотечного действия комплексного гомеопатического препарата Делуфен®. Так, регресс
субъективных и объективных проявлений ОС и
АР был более быстрым в группе пациентов, получавших спрей Делуфен®. Улучшение носового дыхания происходило более быстро в первые
2-3 дня в группе пациентов, которые получали
Виброцил, однако к 5-7 дню значимых различий
между группами не определялось. Случаи побочного действия исследуемого препарата нами
не наблюдались.
Комплексный гомеопатический спрей для
носа Делуфен® является эффективным и безопасным в лечении пациентов с острым синуситом и аллергическим ринитом.

© И.В. Гогунская, Т.В. Смагина, И.С. Зарицкая, 2012

Т.М. ГОЛУБОК-АБИЗОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 10-Й ЮВІЛЕЙНИЙ КОНГРЕС
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ АУДІОЛОГІЇ
22-25 червня 2011 у Варшаві відбувся 10
ювілейний Конгрес Європейської Федерації Аудіології (EFAS), організований Інститутом Фізіології та Патології Слуху (IFPS). Пост президента Конгреса займав професор Генрик Скаржинськи – директор Інституту Фізіології та
Патології Слуху. Європейська Федерація Аудіології (European Federation of Audiology Societies
(EFAS) – громадська організація, метою діяльності якої є поширення наукових знань в країнах
Євросоюзу, підвищення рівня допомоги хворим
з вадами слуху, співробітництво між різними
науковими і практичними інституціями. Конгрес EFAS перший раз проводився в Польщі та
проходив під гоноровим патронатом президента Польщі Броніслава Комаровського. 923 учасники, з більше ніж 20 країн, взяли участь в
насиченій наукові програмі Конгресу. Одночасно з Конгресом EFAS проходив ІІ Міжнародний Конгрес Молодих Науковців та Студентів.
Учасниками Конгресу стали 147 молодих науковців з Польщі, Росії, України, Білорусії,
Бельгії, Болгарії, Данії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Швейцарії, які представили роботи на
високому науковому рівні. Чисельною виявилася делегація з України – 10 молодих вчених
та студентів мали виняткову можливість приймати участь в Конгресі EFAS, представити свої
праці, спілкуватися з видатними науковцями з
усього світу. Це стало можливим завдяки по-
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тужному стипендіальному фонду – 117 стипендій надав Інститут Фізіології та Патології Слуху для осіб з країн Центральної та Східної Європи та 4 стипендії забезпечила Європейська
Федерація Аудіології.
Кульмінацією Конгресу стало урочисте
підписання "Європейського наукового консенсусу скринінга слуху, зору, мови у дітей дошкільного та шкільного віку". Консенсус був підготований з ініціативи професора Генрика Скаржинського та узгоджений з представниками
EFAS, європейськими науковими організаціями,
що об`єднують аудіологів, фоніатрів, окулістів,
логопедів. Основна ідея Консенсусу –
об`єднання міжнародної наукової спільноти навколо ідеї вирівнювання шансів дітей, які розпочинають навчання, демонструє відношення до
негативного впливу комунікаційних порушень
слуху, зору та мови на інтелектуальний, емоційний розвиток дитини, підкреслює виняткове
значення вчасної діагностики та лікування цих
захворювань. Представники 27 національних
асоціацій європейських країн підписали цей
Консенсус, а саме: Австрія, Білорусь, Бельгія,
Хорватія, Кіпр, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Ізраїль, Італія,
Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Росія, Словаччина, Словенія, Іспанія,
Швеція, Швейцарія, Туреччина, Україна, Сполучене Королівство. Польська підтримка наукоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

вих ініціатив у галузі аудіології є безпрецедентною подією на міжнародному рівні і є прикладом визнання досягнень, підприємництва та
ефективної діяльності в цій галузі.
В останній час в Україні все більш поширена кохлеарна імплантація, що потребує знач-

них реабілітаційних зусиль. Проведення подібних заходів в Україні дасть змогу не тільки підвищувати рівень спеціалістів, які займаються
діагностикою вад слуху, реабілітацією слухових
порушень, а й підвищить ефективність проведених оперативних втручань.

© Т.М. Голубок-Абизова, 2012

А.Е. ГОРБ, Е.А. ЩЕТИНИНА, Е.С. НЕПРЯХИНА, К.А. ХОМЯКОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ ТОПИЧЕСКИХ КОРТИКОСТЕРОИДОВ
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА
Для лечения хронических заболеваний
гортани отоларингологу приходится назначать
гормональные препараты и все большее значение придается топическим глюкокортикостероидам (ГКС).
Глюкокортикостероидные препараты обладают выраженным и быстро проявляющимся
противовоспалительным и иммуносупрессивным действием, воздействуют практически на
все звенья патогенеза воспаления. Они тормозят
синтез цитокинов, уменьшают синтез оксида
азота, снижают активность других обладающих
провоспалительным действием белковых молекул, уменьшают секрецию желез слизистой оболочки, экстравазацию плазмы крови и тканевой
отек, снижают чувствительность рецепторов
слизистой оболочки к механическим раздражителям, то есть воздействуют и на неспецифическую гиперреактивность.
Местное применение ГКС при заболеваниях гортани показано при хронических воспалительных процессах. Высокая терапевтическая
активность данной группы препаратов позволяет добиться хорошего клинического эффекта
при минимальном риске осложнений.
Надо сказать, что чаще всего стероиды
применяют местно путем вливаний в гортань,
при этом основная масса препарата проглатывается, экспозиция препарата уменьшается, что
может приводить к снижению эффективности
лечения. К тому же эта манипуляция требует
специальных условий проведения и инструментария.
Для повышения эффективности лечения
хронического ларингита мы в своей практике
используем современный топический ингаляционный стероидный препарат – Фликсотид Эвохалер.

Всего под наблюдением находилось 65
пациентов обоего пола в возрасте от 20 до 65
лет.
Больные были разделены на две группы:
первая группа – 35 больных, которая получала
Фликсотид Эвохалер путем ингаляции через рот
на вдохе. Частота введения составляла 2 ингаляции 2 раза в сутки, доза препарата составляла
200 мкг в сутки.
Пациенты второй группы (30 человек) получали ежедневные вливания в гортань 1 мл
суспензии гидрокортизона.
Полученные нами данные характеризовали наиболее выраженную положительную динамику больных основной группы при использовании Фликсотида. Охриплость стала уменьшаться к 7 дню наблюдений, хороший звучный
голос появился у большинства больных к 14
дню лечения.
У больных второй группы голос улучшался медленнее: к 14 дню наблюдений у
большинства больных сохранялась легкая или
средняя степень охриплости.
В последующем больные первой группы
продолжили лечение Фликсотидом амбулаторно, что сократило сроки лечения в стационаре и
уменьшило затраты на лечение.
При контрольном обследовании пациентов через 1 месяц выявлено отсутствие признаков воспаления у всех пациентов первой группы, тогда как у 7 больных второй группы возникли воспалительные явления, потребовавшие
повторного лечения.
Полученные нами данные позволяют рекомендовать более широкое использование топических глюкокортикостероидов в лечении
хронических воспалительных заболеваний гортани.
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В.Р. ГОФМАН, В.А. АНДРОНЕНКОВ, Д.М. ИЛЬЯСОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
НОЗОКОМИАЛЬНЫЙ (ГИПОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ) СИНУСИТ
Нозокомиальный синусит развивается у
тяжелых больных, находящихся в отделении
реанимации, которым проведена назотрахеальная интубация или трахеостома и введен назогастральный зонд.
Могут поражаться все пазухи, но чаще –
верхнечелюстная, клиновидная и клетки решетчатого лабиринта.
Развитию нозокомиального синусита способствуют искусственная вентиляция легких,
трахеостома, неподвижное положение больного,
посттравматический гемосинус, назогастральный зонд, отсутствие носового дыхания, хронический синусит в анамнезе.
За 2009-2010 годы наблюдали 102 нозокомиальных синусита из них 62 посттраматических. Нами данная патология лечится, как правило, в отделениях реанимации военно-полевой
хирургии, нейрохирургии, анестезиологии и

реанимации
ВМедА
отоларингологомконсультантом.
Лечение нозокомиального синусита:
– порционное или постоянное дренирование пораженных пазух с использованием постоянного ПХВ катетера в пазухе, с введением
антисептиков, антибиотиков, протеаз, ферментов, цитокининов;
– адекватная системная антибактериальная терапия, часто комбинированная.
При пролиферативных, альтеративных
(посттравматических, одонтогенных, грибковых) и некоторых смешанных формах синусита,
а также при недостаточной эффективности консервативного лечения экссудативных форм показано хирургическое лечение (полисинусотомия или синусотомия преимущественно пораженных пазух с эндовидиоскопическим и КТ
мониторингом).

© В.Р. Гофман, В.А. Андроненков, Д. М. Ильясов, 2012

М.В.ГУБІН, Г.І.ГАРЮК, В.О.ОЛЬХОВСКИЙ, В.М.ГУБІН, М.І.КОВТУН, В.Л.ЧУВАКОВ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)
СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВТРАТИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРИ МЕХАНІЧНІ ТРАВМІ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА
Судово-медичні експерти при огляді живих осіб з ушкодженнями органу слуху в основному зустрічаються з механічною його травмою
( до 70 % випадків). Разом з тим такі ушкодження як правило супроводжуються розвитком посттравматичної сенсоневральної приглухуватості
(ПСП). При цьому ПСП приводить до незворотніх слухових порушень, що вимагає експертного
встановлення розміру стійкої втрати загальної
працездатності (РСВЗП). Це необхідно як при
визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, так і для оцінки заподіяної в результаті
травми шкоди здоров'ю в ході судового слідства. Аналіз спеціальної літератури показує, що
питання судово-медичної оцінки характеру кінцевих результатів ПСП і строків їх визначення
при механічній травмі слухового аналізатора
для встановлення РСВЗП освітлений у малому
обсязі.
Враховуючи вище викладене метою нашої роботи стало наукове обґрунтування характеру кінцевих результатів ПСП при механічній
травмі слухового аналізатора для експертного
визначення РСВЗП.
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В 2005-2011 р. нами в ході судовомедичних експертиз у відділах Харківського
обласного бюро судово-медичної експертизи
було обстежено 47 потерпілих з механічною
травмою слухового аналізатора ускладненою
розвитком ПСП. На базі ЛОР клініки ХМАПО
потерпілим проводили тональну порогову,
надпорогову аудіометрії, імпедансометрію,
отоневрологічне дослідження. Залежно від характеру кінцевих результатів ПСП матеріал
дослідження був розділений на групи спостережень. Першу групу склали 7 (15%) потерпілих з повним відновленням слуху, другу - 18
(38 %) потерпілих з позитивною динамікою
зміни слуху, неповним його відновленням. У
цих потерпілих проводили оцінку РСВЗП через
3 місяця від моменту одержання травми по результату, що визначився. Третю групу склали
15(32 %) потерпілих зі стійким зниженням слуху без динаміки. Встановлення РСВЗП у них
було можливим на момент проведення експертизи у зв'язку з кінцевим результатом, що визначився. У більшості потерпілих другої (44 %)
і третьої (46 %) груп РСВЗП склав 5 %. У четЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

верту групу спостережень потрапили 7 (15 %)
потерпілих з негативною динамікою зміни слуху, яким визначити РСВЗП на момент проведення експертизи не представилося можливим
у зв'язку з не ясним результатом.
Звертає на себе увагу, що наведені в статті 31 «Таблицы процентов утраты общей трудоспособности в результате различных травм…» з
«Инструкции о порядке организации и проведения врачебно-страховой экспертизы» (1986 р.)
критерії РСВЗП за показниками шепітної і розмовної мови не повною мірою зіставляються з
аудіометричними критеріями. Крім того, за аудіометричний критерій РСВЗП взято не середне
значення зниження слуху в дБ на частотах 500,
1000, 2000, 4000 Гц, а зниження на кожній із
цих частот, що не відповідає критеріям ступеня
зниження слуху класифікації В.Г. Базарова, А.І.
Розкладки ( 1989 р.). Це приводить до того, що

при визначенні експертами РСВЗП, дані аудіометрії потерпілого не завжди укладаються в наведені в ст. 31 «Таблиці…» критерії, що може
послужити приводом для сумнівів правильності
експертного висновку в суді.
Проведені дослідження дозволили зробити певні висновки: 1) при експертизі живих осіб
переважає механічна травма слухового аналізатора яка у 85 % випадків може приводити до
стійких слухових порушень, що вимагає відповідної судово-медичної оцінки; 2) експертові
при визначенні РСВЗП потрібно встановити характер кінцевого результату ПСП; 3) наявні в
нормативних документах критерії судовомедичної експертної оцінки РСВЗП при травмах
органів слуху є застарілими, не дозволяють провести якісну судово-медичну оцінку при всіх
можливих варіантах протікання травматичної
хвороби та вимагають перегляду.
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Н.В.ГУБИН, Г.И.ГАРЮК, В.А.ОЛЬХОВСКИЙ, В.Н.ГУБИН, Ю.Н.КРАВЧЕНКО, В.Л.ЧУВАКОВ,
Е.Н.ИРКЛИЕНКО (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ТРАВМЫ ГОРТАНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННЫХ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
Комиссионные
судебно-медицинские
экспертизы проводятся экспертами в особо
сложных случаях по постановлению судебноследственных органов при расследовании уголовных и гражданских дел. При этом в экспертную комиссию входят только высококвалифицированные специалисты. Поводом для назначения таких экспертиз могут стать противоречия в заключениях судебно-медицинских экспертов при проведении первичных экспертных
исследований. В месте с тем анализ специальной литературы показывает, что среди повреждений ЛОР-органов, остаются не определенными диагностические критерии для всесторонней
судебно-медицинской оценки при определении
степени тяжести телесных повреждений при
травмах гортани. Это в свою очередь может
приводить к произвольным толкованиям экспертов при составлении заключения, снижению
доказательной ценности экспертных выводов и,
соответственно, назначению комиссионных судебно-медицинских экспертиз. Травмы гортани
составляют до 4 % от общего количества экспертных исследований по поводу определения
степени тяжести повреждений ЛОР-органов у
живых лиц. При этом такие травмы характериЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

зуются возникновением достаточно большого
спектра открытых и закрытых повреждений таких, как колотые, резанные, колото-резанные
ранения, разрывы стенок, переломы и вывихи
хрящей гортани, подъязычной кости.
Учитывая выше изложенное целью наших
исследований послужил контент-анализ комиссионных судебно-медицинских экспертиз назначаемых судебно-следственными органами
при травмах гортани.
В
отделе
комиссионных
судебномедицинских экспертиз Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы за 2
года было проведено 14 экспертных исследований по поводу травм гортани. При этом 11 из
них были проведены на основании результатов
вскрытий трупов лиц погибших в результате
железнодорожной, автомобильной травмы, механической асфиксии от сдавления шеи петлей,
резанных и колото-резанных ранений шеи. Доминировали переломы щитовидного хряща – 6
наблюдений. У одного пострадавшего имелось
размозжение хрящей гортани и подъязычной
кости. У 4-х пострадавших диагностировали
резанные и колото-резанные повреждения гортани. При этом у одного из них имелось прони-
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кающее ранение с рассечением стенок гортани,
а у другого – полное рассечение гортани и разъединение ее на части.
В 3-х случаях комиссионные судебномедицинские экспертизы базировались на данных освидетельствования живых лиц по поводу
установления степени тяжести телесных повреждений. Повреждения гортани у 2-х пострадавших характеризовались переломами щитовидного хряща с развитием посттравматического
перихондрита, отек мягких тканей. У одного
пострадавшего имел место резкий отек с возникновением посттравматического стеноза гортани 2-й степени, кровоизлияния в области надгортанника и окологортанную клетчатку, что
привело к необходимости проведения трахеостомии.
При проведении комиссионных судебномедицинских экспертиз, базирующихся на результатах вскрытия лиц погибших в результате
травмы, у экспертов возникали трудности при
установлении степени тяжести травм гортани,
когда причиной смерти послужили не повреждения гортани, а другие повреждения. При этом
наличие травмы гортани требует от судебномедицинского эксперта прогнозирования ее исхода. Это возможно лишь при наличии для этого четких критериев судебно-медицинской ди-

агностики и практических рекомендаций, которые до сегодняшнего дня не разработаны.
Возникновение необходимости проведения комиссионных судебно-медицинских экспертизах после первичного освидетельствования живых лиц связано с трудности при оценке
исходов травм гортани и соответственно определении степени тяжести телесных повреждений, связанных с отсутствием алгоритма проведения экспертизы.
Проведенные исследования позволили
сделать определенные выводы. На экспертизы
по поводу травм гортани приходится в среднем
1,2 % от ежегодного количества экспертных исследований отдела комиссионных судебномедицинских экспертиз. До последнего времени
четкие судебно-медицинские диагностические
критерии травм гортани не определены, что в
свою очередь приводит к назначению комиссионных судебно-медицинских экспертиз. Необходим судебно-медицинский анализ особенностей клинического течения и исходов травм
гортани для выявления четких диагностических
критериев их тяжести, разработка алгоритма
проведения судебно-медицинской экспертизы,
что должно снизить количество назначаемых
судебно-следственными органами комиссионных экспертиз.
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Л.В. ГУЛЯЕВА, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, А.И. РУСАКОВА, А.А. БОНДАРЕНКО, Н.А. ГАМОВА,
А.М. МИХАЛЬЧЕНКО, Н.И. СТЕПАНЕНКО (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ПРОБЛЕМА РУБЦОВОГО СТЕНОЗА ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ
Количество детей с приобретенными стенозами гортани не уменьшается. Более того,
отмечается тревожная тенденция увеличения
частоты рубцовых стенозов гортани в периоде
новорожденности, т.е. в возрасте с момента рождения до 28 дней.
Анализ этиологических факторов приобретенных гортанных стенозов в указанной возрастной группе позволил выделить основную причину, которой явилась продленная оротрахеальная
интубация. При изучении историй болезней детей
от 0 до 28 дней, находившихся на лечении в отделении реанимации новорожденных, отмечен рост
детей, нуждающихся в реанимационных мероприятиях с интубацией трахеи. Наиболее частыми
состояниями, требующими интубации трахеи,
явились: асфиксия в родах; тяжелые родовые
травмы; врожденные пороки развития дыхательной, пищеварительной, сердечно-сосудистой и
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центральной нервной системы; довольно многочисленную группу детей составили недоношенные дети с респираторным дистресс-синдром.
Интубация трахеи производилась сразу
после рождения ребенка на этапе родильного
зала и в большинстве случаев была продленной
(от нескольких суток до 30 дней). Особую группу риска, на наш взгляд, составляют недоношенные дети с респираторным дистресссиндромом, которым проводилась длительная
искусственная вентиляция легких.
После экстубации контрольная ларингоскопия проводилась далеко не всем детям. Сохраняющиеся после интубации нарушения дыхания расценивались как проявления воспалительных заболеваний дыхательных путей, связанных с присоединением вторичной инфекции
в ходе ИВЛ. Для дальнейшего лечения детей
переводили из отделения реанимации новорожЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

денных в профильное отделение КРУ «ДКБ».
Однако, нарастающие явления дыхательной недостаточности и неэффективность проводимого
лечения заставляли думать о наличии патологических изменений в гортани вследствие интубации ведущих к стенозу гортани. Только на этом
этапе лечебного процесса привлекался отоларинголог. Прямая ларингоскопия у таких детей
выявляла наличие патологических изменений в
гортани (наиболее часто локализующихся в
подскладковом отделе и на уровне гортаннотрахеального сочленения). Степень сужения
просвета гортани была различная: от небольшой
до практически полной облитерации просвета
рубцовой мембраны. Нарастание дыхательной
недостаточности на фоне стеноза гортани требовало неотложной трахеостомии.
Актуальность проблемы рубцовых стенозов гортани очевидна и предпосылки к ее возникновению возникают еще в перинатальном
периоде. Мы согласны с мнением ведущих дет-

ских отоларингологов, что частота заболеваний
находится в прямой зависимости от длительности интубации, и поэтому последняя не должна
превышать более 3-х суток. Считаем, что необходимо проводить контрольную прямую ларингоскопию всем детям после интубации трахеи,
независимо от ее продолжительности для своевременного выявления патологических изменений в гортани и адекватного их лечения.
Необходимо более широко информировать
специалистов
анестезиологовреаниматологов, педиатров, семейных врачей,
отоларингологов, инфекционистов о причинах
развития рубцовых стенозов гортани и мерах их
профилактики. Ввиду высокой инвалидизации,
рубцовые стенозы гортани, развивающиеся в
столь раннем возрасте, ведут к нарушению не
только дыхательной функции, но и затрудняют
речевое развитие ребенка, что в свою очередь,
значительно снижает качество жизни и социальную адаптацию детей.

© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, А.И. Русакова, А.А. Бондаренко, Н.А. Гамова, А.М. Михальченко,
Н.И. Степаненко, 2012

Л.В. ГУЛЯЕВА, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, Н.А. СТАДНИЧУК, Е.Л. БАНЬКОВСКАЯ,
А.А. БОНДАРЕНКО, О.М. ЛЯШЕНКО, З.К. СУЛЕЙМАНОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ПАТОЛОГИЮ ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ
Дисбиоз кишечника – состояние, которое
характеризуется нарушением динамического
равновесия кишечной микрофлоры и ее ассоциации, как в количественном, так и в качественном плане играет важную роль в детском
возрасте, т.к. не редко обуславливает резистентность к традиционной медикаментозной терапии и затрудняет выбор оптимальной тактики
лечения заболеваний ЛОР-органов у детей.
В период внутриутробного развития
ЖКТ ребенка стерилен. Сразу после рождения начинает быстро заселяться микрофлорой матери. От особенности формирования
ранней фазы микробиоценоза зависит качество
иммунной защиты организма у детей 1-го года
жизни, а также возможность инвазии патогенными микроорганизмами. Микрофлора ЖКТ
выполняет множество жизненно важных функций в организме: обеспечение колонизационной
резистентности организма; формирование иммунобиологических реакций организма; влияние на структуру кишечника; оказание детоксического действия.
Особенную роль нормальная микрофлора
играет в формировании иммунной защиты организма. Бактериальные модули бифидо- и лактоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

бактерий стимулируют: лимфоидный аппарат;
синтез иммуноглобулинов, интерферонов, цитокинов; увеличивают количество пропердина и
комплимента; повышают активность лизоцима;
препятствуют транслокации бактерий во внутренние органы и кровь. Многочисленными наблюдениями доказано влияние дисбиоза на развитие и течение аллергических заболеваний
детского возраста. Развитие аллергических реакций связывают с усиленным размножением
гистаминогенной флоры, которая увеличивает
количество гистамина в организме за счет пищевого гистидина и способствует началу аллергического марша. Аллергический марш подразумевает этапность развития сенсибилизации, и
трансформацию клинических проявлений аллергии, в зависимости от возраста ребенка, от
атопического дерматита до бронхиальной астмы
и аллергического ринита.
Готовясь к данному сообщению, мы проанализировали 74 историй болезни детей с
бронхиальной астмой и аллергическим ринитом
в возрасте от 5 до 15 лет. У 62 больных, что составляет 83,78%, в анамнезе имели место проявления атопического дерматита на фоне дисбактериоза кишечника, т.е. проявление аллергиче-
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ского марша. В той же мере это относится к
группе детей с рецидивирующими отитами. Так
из 54 проанализированных историй детей с рецидивирующими отитами в возрасте от 6-ти месяцев до 3-х лет, у 51(94,4%) ребенка воспалительный процесс в ухе рецидивировал на фоне
дисбиоза кишечника.
Профилактика: подготовка беременной
женщины к родам, т.к. первичная микробная
контаминация ребенка осуществляется в родовых путях матери; использование антибактериальных препаратов, не угнетающих колонизационную резистентность нормальной микро-

флоры; применение антибиотико-резистентных
пробиотиков при необходимости проведения
антибактериальной терапии; введение в рацион
детей кисломолочных продуктов.
Дисбиоз кишечника у детей грудного возраста является одним из первых заболеваний, в
результате которого в дальнейшем формируются и все другие. С этой позиции на наш взгляд
дисбиоз кишечника выходит за рамки сугубо
педиатрические или гастроэнтерологические и
на определенном этапе проблема коснется и
других специалистов, в том числе и детского
отоларинголога.

© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, Н.А. Стадничук, Е.Л. Баньковская, А.А. Бондаренко, О.М. Ляшенко,
З.К. Сулейманова, 2012

А.Д. ГУСАКОВ, А.А. ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
О ПОКАЗАНИЯХ К ОПЕРАЦИЯМ НА СРЕДНЕМ УХЕ
Несмотря на значительное уменьшение
заболеваемости гнойными средними отитами,
распространенность патологических проявлений структур среднего уха остается достаточно
высокой, и нет явной тенденции к их исчезновению или резкому уменьшению. Любые деструктивные изменения звукопроводящей системы
вызывают нарушение слуховой функции в той
или иной степени выраженности.
Классические показания к санирующей
хирургии уха со времен Л.Т. Левина не утратили своего значения и по сегодняшний день, однако, острые дискуссии по поводу ряда ее положений уже в прошлом, в настоящее время они
успешно разрешены и не составляют проблемы.
Во многом пока остаются спорными задачи,
связанные с восстановлением или улучшением
слуховой функции и среди перечня мотивов для
определения того или иного способа хирургического лечения заболеваний среднего уха функциональная реабилитация становится доминирующей. Даже при холестеатомных и гнойнодеструктивных процессах санирующая лечебнопрофилактическая хирургия непременно должна
рассматриваться через призму сохранения или
улучшения слуховой функции как минимум до
социально-адекватного уровня.
Слуховая функция ухудшена не только
при явно гнойных процессах, но и при разнообразных изменениях звукопроводящей системы
среднего уха, которые чаще всего являются
следствием травмы или перенесенного в прошлом воспаления с деструкцией. Часто возни-

кают у врача и у больного сомнения по поводу
хирургической тактики, при наличии сухой
перфорации барабанной перепонки без выраженной тугоухости и без наличия эпизодов обострения. Естественно, что в таких случаях показаний к санирующей хирургии нет, хотя при
рубцово-спаечных отитах нередки проявления
признаков «блока» адитуса и псевдокистозных
образований в антро-мастоидальной области
(или холестериновой гранулемы). При наличии
дефекта барабанной перепонки на первый план
выступают признаки нарушения качества жизни: постоянное соблюдение условий гигиенического режима, соответствующих предосторожностей при контакте с водой, ограничения при
выборе «морских» специальностей. У нас среди
показаний к хирургическому лечению при подобных состояниях среднего уха появилось такое выражение как «житель приморского региона». Если у человека обнаружен дефект барабанной перепонки, даже если он без признаков
воспаления, мы все равно предлагаем хирургические приемы лечения, мотивируя это профилактическими целями, улучшением качества
жизни или выбором специальности. Как правило, эффективность подобных операций при правильно выбранном способе довольно высока.
Таким образом, по схеме Л.Т. Левина
группа условных лечебно-профилактических
заболеваний на сегодняшний день является наиболее обширной, где доминирующими условиями являются улучшение слуха и составляющих
качества жизни.

© А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова, 2012
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А.Д. ГУСАКОВ, А.Я. ЖЕЛТОВ, А.Н. КОСТРОВСКИЙ, А.А. ФУРИК (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСОГЛОТКИ
У ДЕТЕЙ С СЕКРЕТОРНЫМ ОТИТОМ
Актуальность проблемы. Традиционные
методы хирургического лечения заболеваний
носоглотки (аденотомия – аденотомом Бекмана
и его разновидностей) харектеризуются высокой
частотой рецидивов аденоидов, необходимостью
в реоперации, и сохранением симптомов секреторного отита. Эти операции часто выполняются
под местной анестезией, что не позволяет контролируемо удалить патологически измененный
участок ткани и сохранить рядом расположенную здоровую ткань. Кроме того, частым осложнением этих операций является интра- и
послеоперационные кровотечения. В нашей
клинике применяются альтернативные методы
удаления аденоидной ткани, такие как шейверный и холодноплазменный.
Целью исследования было сравнение эффективности операций традиционным методом
с шейверным и холодноплазменным у пациентов с патологией носоглотки и сопутствующим
секреторным отитом на фоне патологии носоглотки.
Материал и методы. Работа проведена
на базе оториноларингологического отделения
клиники "ВитаЦентр". Обследовано и прооперировано 150 детей нуждающихся в хирургическом лечении. При выборе метода операции
оценивались: анатомическое расположение,
размеры, строение носоглоточной и трубной
миндалин, наличие или отсутствие воспаления в
них, влияние на носовое дыхание, возможную
связь с секреторным отитом.
Пациенты были разделены на три группы
для сравнения эффективности традиционного
метода с шейверным и холодноплазменным
Полученные результаты и их обсуждение. Традиционные методы хирургии эффективны при ограниченном, компактном расположении лимфоидной ткани, в то время как при ее
распространении на устья слуховых труб и/или

врастании в хоаны, с использованием аденатома
полноценное удаление миндалины не возможно,
что приводит к послеоперационному кровотечению и в дальнейшем к разростанию остатков
лимфоидной ткани. Секреторный отит у таких
пациентов самостоятельно не разрешался, а нуждался в дополнителных операциях на барабанной перепонке в виде парацентеза или шунтирования.
Операции шейвером и коблатором проводились под общим обезболиванием с использованием операционного микроскопа, что позволяло точно определить границы и резицировать
патологически измененный участок (особенно в
околотубарной зоне). Травматизация здоровой
ткани при этом минимальна, имеется возможность полностью контролировать интраоперационные кровотечения. В случаях, когда миндалина была плотной или уже оперированной, отдавалось предпочтение микродебридеру, а когда
лимфоидная ткань была рыхлой отечной и имела признаки хронического воспаления использовался метод коблации. Секреторный отит при
данных оперативных методах разрешался самостоятельно в ближайшее время после операции.
После проведенных операций пациенты
наблюдались до 2-3лет. После операций традиционным методом рецидив аденоидов наблюдался у детей с диффузным расположением
лимфоидной ткани и как следствие оставался
секреторный отит. В ближайшем и отдаленном
периоде после операций шейвером или холодной плазмой рецидива аденоидов и секреторного отита не наблюдалось.
Выводы. Основываясь на отдаленных результатах хирургического лечения можно рекомендовать шейверный и холодноплазменный
методы как эфективные, минимально травматичные при патологии носоглотки у детей страдающих секреторным отитом.

© А.Д. Гусаков, А.Я. Желтов, А.Н. Костровский, А.А. Фурик, 2012

О.Д.ГУСАКОВ, Н.Г.СЛИВЮК, В.Д.КАПУЩАК, Н.В.ДАНИЛЮК, Я.М.КРУГЛЕНКО
(ЗАПОРІЖЖЯ, РІВНЕ; УКРАЇНА)
ПРО РОЛЬ ПОСТІЙНОДІЮЧИХ СЕМІНАРІВ
ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Перебудова в охороні здоров’я , на жаль,
негативно позначається на інформуванні та
професійному рості спеціаліста. У зв’язку з погіршенням фінансування з’являються проблеми
для поїздок на базу навчання, на засідання науково-практичних товариств, що віддаляє пракЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

тикуючого лікаря від закладів освіти, тому поширення різних форм і методів післядипломної
освіти являється особливо актуальним.
Ми хочемо поділитися досвідом організації семінарів на постійнодіючій основі, які вже
тривалий час з великим успіхом проводяться за
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допомогою кафедри отоларингології Запорізької
медичної академії післядипломної освіти на базі
Рівненської обласної клінічної лікарні.
Такі семінари передбачають проведення
клінічних розборів, конференцій, семінарів на
протязі 7-8-10 місяців. Таким чином, будь-яка вузькоокреслена тематика розбирається детально.
Великою підмогою являються семінари типу майстер-класу, коли керівник клініки присвячує один робочий день клінічному розбору хворих
з проведенням на протязі тижня показових операцій. Кожна детальна демонстрація супроводжується розбором в післяопераційному періоді.

Проведення занять супроводжується написанням рефератів.
Завершується семінар підсумковим заняттям з врученням сертифікатів.
Рахуємо, що в умовах, що склалися, подібні детальні семінари-заняття являються дуже
перспективними, оскільки вони дозволяють підвищити кваліфікаційний рівень спеціаліста на
своєму робочому місці, пов’язують теоретичну
та практичну сторони процесу, наближають базу
навчання до первинних ланок та сприяють розширенню сумісної роботи спеціалістів різних
рівнів системи охорони здоров’я.

© О.Д.Гусаков, Н.Г.Сливюк, В.Д.Капущак, Н.В.Данилюк, Я.М.Кругленко, 2012

Л.А. ДАНИЛОВ, М.К. МАНЮК, С.А. ДЬЯКОВА, П.И. АБАБИЙ (КИШИНЕВ, МОЛДОВА)
ХРОНИЧЕСКИЙ КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ТОНЗИЛЛИТ У ДЕТЕЙ
И ЕГО ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Хронический тонзилит занимает одно из
первых мест среди ЛОР- заболеваний, особенно
у детей и лиц молодого трудоспособного возраста. Эта патология характеризуется как многофакторный иммунопатологический процесс,
занимает одно из первых среди очагов хронической инфекции по частоте и разнообразию патогенных воздействий и осложнений на другие
органы и системы. Наиболее встречаемым дефектом гуморального иммунитета, который
приводит к частым хроническим заболеваниям
верхних дыхательных путей, является селективный дефицит сывороточного и/или секреторного IgA. В настоящее время доказана ведущая
роль цитокинов (IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, интерферонов и др.) в определении направленности и
выраженности воспалительной реакции, их
влияние на иммунорегуляторные и эффекторные иммунные механизмы.
Материал и методы. Было обследовано 24
ребенка в возрасте от 2-х до 14 лет (основная
группа) и 13 пациентов в возрасте от 16 до 28 лет
(группа сравнения) с хроническим компенсированным тонзиллитом. Иммунологическое обследование включало: определение общего числа
лейкоцитов, относительное и абсолютное содержание лимфоцитов в крови пациента; определение
неспецифических факторов защиты в сыворотке
крови – С-реактивный белок, антистрептолизин-О
(АСЛ-О), ревматоидный фактор; исследование
факторов гуморального иммунитета – относительные и абсолютные показатели В-лимфоцитов,
сывороточные иммуноглобулины классов А, М, G
(IgA, IgM, IgG), уровни циркулирующих иммунных комплексов, содержание интерлейкинов –
ИЛ-4, ИЛ-8, ИЛ-1β в сыворотке крови.

Достоверным для основной группы (дети)
является увеличение абсолютного числа лимфоцитов (2,92±0,24; 2,2±0,11) (р = 0,04), уровней интерлейкина-8 (229,09±73,63; 35,05±14,64) (р= 0,047) и
интерлейкина-1β
(191,19±68,44;
10,88±4,28)
(р=0,045). Средние значения уровня интерлейкина8 у детей в 6,5 раза превышали аналогичные показатели у взрослых, а интерлейкина-1β – 17,4 раза.
Несмотря на то, что средние уровни сывороточного иммуноглобулина А у обследованных нами детей и взрослых были в пределах
нормы, однако, у взрослых пациентов они были
достоверно выше, чем в основной группе
(1,36±0,16; 1,92±0,19) (р=0,038), что указывает
на большую значимость специфического иммунного ответа в этой группе обследованных.
Более высокие титры антистрептолизина-О у
взрослых по сравнению с детьми (162,5±45,53;
216,67±45,78) так же подтверждают задействованность данного иммунного ответа.

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что в детском возрасте при хроническом компенсированном тонзиллите довольно существенное значение имеют факторы неспецифической защиты. В то время как во взрослом состоянии
большая роль отводится специфическому иммунному ответу. В связи с этим, представляется целесообразным проведение исследования уровней интерлейкина-1β и интерлейкина-8 у больных с данной патологией еще на начальных этапах заболевания и в
ситуациях их резкого снижения, возможно, решения
вопроса о применении в комплекстном лечении хронического компенсированного тонзиллита рекомбинантного интерлейкина-1β с целью повышения противоинфекционной защиты и предотвращения, в
дальнейшем, хронизации воспалительного процесса.

© Л.А. Данилов, М.К. Манюк, С.А. Дьякова, П.И. Абабий, 2012
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В.В. ДВОРЯНЧИКОВ, В.П. ТИПИКИН, Д.В. МОЧАНКИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ПЛАНОВЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА ПАЗУШНО-НОСОВОЙ СИСТЕМЕ
И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
История корригирующих процедур на перегородке носа насчитывает более двух веков.
Первое сообщение на эту тему датируется 1757
годом, когда был предложен метод репозиции
искривленной перегородки носа ежедневным
пальцевым давлением. W. Adams описал технику выпрямления перегородки носа путем ее перелома с
последующим
шинированием.
E. F. Ingals в 1882
году сообщил о
методике резекции деформированного участка четырехугольного хряща. Позднее R. Kreig и G.
Boeninghaus также удаляли деформированные
отделы перегородки носа, несмотря на образующуюся после этого перфорацию. Метод подслизистой резекции был разработан независимо
друг от друга О.Т. Freer и G. Killian. Широкому
распространению этой операции в нашей стране
способствовали труды Л. Т. Левина и М. А. Самойленко.
В настоящее время классическая методика септум-операции и классическая тактика ведения больных в раннем послеоперационном
периоде далеко не всегда удовлетворяет ринохирургов, так как она имеет существенные недостатки, связанные как с хирургической техникой, а именно необходимостью удалять значительные участки костно-хрящевого остова, так и
изменением требований к качеству жизни послеоперационных больных. Описаны множественные осложнения и нежелательные последствия септум-операции: перфорация, атрофия слизистой оболочки с образованием корок, постоянные водянистые выделения из носа, а также косметические дефекты, такие как седловидная деформация спинки носа, расширение ноздрей и основания носа, изменение формы кончика носа. Кроме того, как показали наши наблюдения, выполнение классической тампонады
носа после планового хирургического вмешательства в некоторых случаях может приводить
к развитию латентных синуситов.
В целом, послеоперационные инфекционные осложнения в настоящее время представ-

ляют серьезную проблему для хирургов всего
мира и составляют, по данным В.И. Стручкова
от 6% до 27,5%. Для ЛОР-врачей данная проблема имеет огромное значение, так как экономические потери в связи с лечением инфекционных осложнений чрезвычайно велики.
Слизистая оболочка полости носа является основным физиологическим барьером защиты организма от болезнетворных внешних факторов окружающей среды. Любое хирургическое вмешательство в полости носа приводит к
нарушению целого комплекса защитных механизмов организма. Слизистая оболочка полости
носа по строению является продолжением слизистой глотки и пищеварительного тракта. Это
может стать источником попадания инфекции в
полость носа и околоносовые пазухи, путем ее
транслокации.
В литературе мы не нашли чётких данных
о методах профилактики инфекционных осложнений после плановых операций в полости носа
с учетом состояния микрофлоры полости носа.
Кроме того, мы не нашли сообщений о взаимосвязи между такими величинами, как частота
послеоперационных синуситов и длительность
нахождения тампонов в полости носа, а так же
совместной роли операционной и послеоперационной тактик в развитии послеоперационных
инфекционных осложнений и выборе методов
профилактики последних.
Таким образом, профилактика инфекционных осложнений после выполнения плановых
операций в полости носа является весьма актуальной, не нашедшей полного разрешения до
настоящего времени.
Целью работы, проводимой на кафедре
отоларингологии Военно-медицинской академии в настоящее время, является разработка
алгоритма проведения хирургического вмешательства и оптимизация тактики ведения пациентов в раннем послеоперационном периоде
после коррегирующих операций на внутриносовых структурах.

© В.В. Дворянчиков, В.П. Типикин, Д.В. Мочанкин, 2012
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Ю.В. ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА ТА ЦНС У ЩУРІВ
В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДІАБЕТУ
Вступ. Переважна кількість досліджень
на моделях цукрового діабету стосуються стану
підшлункової залози та впливу на неї різноманітних чинників, та вивченню таких загально визнаних ускладнень діабету як нефропатії, ретинопатії, порушень серцево-судинної системи та
судин кінцівок. Проте порушення з боку
внутрішнього вуха зазвичай залишаються поза
увагою дослідників.
Тому метою роботи було дослідити стан
внутрішнього вуха та ЦНС у щурів зі змодельованим ЦД.
Матеріали і методи. Вестибулярна
функція досліджувалась у експериментальних
тварин за визначенням часу перевороту зі спини
на живіт, тестів «нахиленої площини» та «обертання на платформі». Стан ЦНС оцінювався за
допомогою тесту «Відкрите поле» з визначенням горизонтальної активності, числа заходів у
освітлені квадрати, грумінгу за 1 хвилину,
кількості дефекацій за 1 хвилину.
Результати дослідження. При оцінці
стану вестибулярної
системи щурів
з
діабетичним ураженням в них спостерігалось
збільшення часу при перевороті зі спини, тарини перевертались повільніше та менш впевнено.
При виконанні тесту «нахиленої площини» 7
(46,7%) тварини з 15 не втримувались на
платформі, а при виконанні тесту «обертання на
платформі» у 9 (53,3%) спостерігалось подовження
тривалості
ністагму
голови,
5
(33%)тварин взагалі не могли рухатись протягом 5 хвилин. У 11 (73,3%) тварин зі змодельованим ЦД відмічались розлади вестибулярної
функції, не було визначено відхилень за даними
вестибулометричного обстеження у 4 (26,7%)
експериментальних тварин. У подальшому для
патоморфологічного дослідження відбирались
саме ці тварини з вираженими вестибулярними
розладами.
При оцінці активності щурів з експериментальним діабетом перед виводом тварин з екс-

перименту спостерігалось достеменне зниження
горизонтальної активності і кількості заходів у
освітлені квадрати, тобто тварини були менш
рухливі порівняно з інтактними, що свідчило
про більшу вираженість страху та емоційної
напруженості піддослідних тварин з діабетом
порівняно з контрольними. Слід відзначити, що
при
оцінці
на
початку
експерименту
спостерігалось
навпаки
підвищення
горизонтальної активності експериментальних
щурів, що характеризувало процеси подразнення центральних структур головного мозку
внаслідок токсичного впливу пошкоджуючого
агента.
Посилення грумінга, як неспецифічного
показника рівня
емоційної
стабільності,
спостерігалось у дослідних щурів на початку
експерименту (при оцінці показників протягом 1
тижня експерименту), при дослідженні функцій
центральних відділів у кінці експерименту
достовірної різниці порівняно з контрольною
групою не було виявлено, що по-перше
характеризує вторинність розвитку центральних
зрушень порівняно з периферичними, які
з`являються раніше, по-друге характеризують
хронічний характер експерименту.
Висновок. За даними проведеного
дослідження у щурів зі змодельованим цукровим діабетом визначені порушення вестибулярної функції, які полягали у порушенні виконання тестів нахиленної площини, обертання на
платформі, які визначались у 46,7% та 73, 3%
експериментальних тварин відповідно, порівняно з відсутністю таких змін у інтактних щурів
контрольної групи. При цьому, в кінці експерименту у тварин основної групи спостерігалось
зниженння емоційної активності щурів. Отримані дані свідчать про ураження як периферичного, так і центрального відділів вестибулярного аналізатора у експериментальних тварин,
проте більш ранніми були периферичні розлади.

© Ю.В. Дєєва, 2012
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В.Р. ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО, И.Ю. ВАТАНСКАЯ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ УДАЛЕНИЯ НАЗАЛЬНЫХ ПОЛИПОВ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Бронхиальной астме обычно предшествуют другие респираторные заболевания, чаще
инфекционно-аллергические риносинусопатии с
полипозом носа или без него. В большинстве
случаев больные бронхиальной астмой обращаются к оториноларингологам с жалобами на затрудненное носовое дыхание, причиной которого являются назальные полипы. Они бывают
множественные, мелкие, напоминая гроздья
мелкого дикого винограда, или одиночные
крупные. мелкие полипы возникают на слизистой оболочке передних и задних клеток решетчатого лабиринта и отличаются частым и быстрым рецидивированием через 3-4 месяца после
удаления их. В группе обследованных нами
больных у пациентки 57 лет, которая 30 лет
страдала бронхиальной астмой, 37 раз ей удаляли полипы из носовой полости. Напротив, одиночные большие полипы, чаще являющиеся
причиной нарушения носового дыхания, после
удаления рецидивировали гораздо реже, а рецидивов хоанальных полипов мы вообще не наблюдали.
Назальные полипы, в отличие от полипов
из уха, рекомендуется удалять тракцией после
захвата их петлей или зажимом. Однако, делать
это у больных бронхиальной астмой не следует,
так как это может вызвать очередной приступ
бронхиальной астмы, кроме того, эти больные к
операции должны быть тщательно подготовлены, полностью обследованы и иметь заключение аллерголога и пульмонолога о возможности
проведения ее. Эти операции выполняются после премедикации и аппликационной анестезии
слизистой оболочки носа 10% раствором лидокаина.
Мы наблюдали 36 больных в возрасте 3962 лет, страдавших бронхиальной астмой с полипозным риносинуситом. Мелкие этмоидальные полипы мы удаляли специальными кюретками, так как в большинстве случаев их не удавалось захватить зажимом или наложить проволочную петлю. Причем, если в начале нашей
работы мы старались максимально широко оперировать, убирая много полипозно-измененных
клеток решетчатого лабиринта, надеясь, что это

позволит уменьшить частоту рецидивов, но убедились, что этого не происходило. Эти полипы
через 3-6 месяцев рецидивировали и появлялись
в еще большем количестве, чем до операции. В
результате чего нам пришлось изменить свою
хирургическую тактику. Мы мелкие полипы, не
нарушающие носового дыхания, теперь не старались все одновременно удалять. Даже в случаях, когда они умеренно нарушали носовое
дыхание, улучшение его осуществляли проведением двусторонней вазотомии носовых раковин
и латерофиксацией их. Отдаленные результаты
лечения этой категории больных показали, что
чем меньше мы разрушали полипозноизмененные клетки решетчатого лабиринта, тем
реже возникали рецидивы заболевания. Для себя
мы сделали вывод, что не каждый обнаруженный полип у лиц, страдающих бронхиальной
астмой, подлежит удалению. Нередко обнаружение полипов в носу у лиц, страдающих бронхиальной астмой, было случайной находкой.
После удаления этмоидальных полипов старались не производить передней тампонады, так
как она тяжело переносилась этими больными.
При возникновении кровотечения после полипотомии мы на 2 часа вводили в носовые ходы
2-3 тампона, пропитанных 3% перекисью водорода или 5% раствором аминокапроновой кислоты и затем их убирали, кровотечение не возобновлялось.
Крупные назальные полипы удаляли полипной петлей, пересекая ножку их. Если основание полипа удавалось хорошо обозреть, то
культю ножки полипа прижигали раствором
трихлоруксусной кислоты.
Все больные с бронхиальной астмой и назальными полипами до операции и после нее на
протяжении многих месяцев получали назонекс
в аэрозолях по 50 мкг*2 раза в сутки. Назначение этого препарата улучшало самочувствие
больных и носовое дыхание. В литературе имеются сообщения, что назонекс замедляет рост
полипов в носу и уменьшает частоту рецидивов,
но на нашем небольшом материале мы это отметить не смогли.

© В.Р. Деменков, Т.М. Приставко, И.Ю. Ватанская, 2012
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И.В. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙОДДИЦЕРИНА
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ГНОЙНЫМИ ГАЙМОРИТАМИ
До настоящего времени в литературе отсутствуют работы посвященные эффективности
использования при лечении больных острыми
гнойными синуситами многокомпонентных
йодсодержащих препаратов. Целью нашей работы явилась разработка показаний и методов
использования йоддицерина у больных острыми
гнойными гайморитами.
Давно известны и хорошо изучены антисептические свойства препаратов йода, но широкого применения в оториноларингологии они
не нашли из-за раздражающего действия на слизистые оболочки.
Мы для лечения больных острыми гнойными гайморитами местно использовали отечественный препарат зарегистрированный в Украине йоддицерин. В состав его входят: йод,
диметил сульфоксид, глицерол. Содержание
небольшого количества йода в препарате в значительной степени нивелируется основными
ингредиентами, а также тем, что в пазуху он
вводился не в чистом виде, а в разведении 1:3
изотоническим раствором натрия хлорида.
Установлено, что йоддицерин обладает
широким спектром противомикробного действия, дегидратационными, противовоспалительными, обезболивающими свойствами. Он высоко активен и безопасен в токсико-аллергическом
отношении (В.В. Бондарев, 1999).
Острые синуситы в структуре заболеваемости ЛОР-органов составляют 30% (С.Б. Безшапочный, В.В. Лобурец, 2002; Г.З. Пискунов,
2005).
С.М. Пухлик (2011) указывает, что важную роль в первичном повреждении слизистой
оболочки полости носа и околоносовых пазух
играет вирусная инфекция, которая обнаруживается более чем у 50% больных острыми синуситами.
В настоящее время существуют инвазивные и неинвазиные методы лечения больных
острыми гнойными гайморитами, тот и другой
метод имеют свои достоинства и недостатки.
Неинвазивный метод предусматривает санацию
верхнечелюстных пазух путем промывания их
по Проэтц или с помощью синускатетера
ЯМИК, назначение муколитиков и длительное

использование антибиотиков широкого спектра
действия. Инвазивный метод лечения этих
больных требует проведения пункций пазух,
удаления гноя, промывания пораженной пазухи
0,9% раствором натрия хлорида или растворами
антисептиков. Пункция верхнечелюстных пазух
осуществляется иглой Куликовского, через тонкую медиальную стенку их. Наш опыт лечения
больных этим методом показал, что при профессиональном подходе и обезболивании слизистой оболочки нижнего носового хода 10% раствором лидокаина пункция пазух проходит почти безболезненно. Опрос больных после промывания пазух по методике Проэтц показал, что
эта процедура переносится больными хуже, чем
пункция пазухи. Кроме того, когда мы с разрешения больных после промывания гайморовых
пазух по Проэтц сразу производили пункции их
у 12 из 27 обследованных был получен жидкий
гной, или гнойное содержимое в промывных
водах.
Местное лечение йоддицерином мы провели у 42 больных острыми гнойными гайморитами. После прокола стенки пазухи с помощью
шприца отсасывали содержимое для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам. Если содержимого получить не удавалось,
пазуху промывали небольшим количеством теплого 0,9% раствора хлорида натрия, брали содержимое на исследование, после чего пазуху
промывали этим раствором до чистых вод. Не
извлекая иглы в пазуху вводили 5 мл йоддицерина в разведении 1:3 0,9% раствором хлорида
натрия. В нижний носовой ход на стороне прокола вводили марлевую турунду и, наклонив
голову больного в сторону пунктированной пазухи, уводили его в палату и рекомендовали в
течение 30 минут лежать на этой стороне.
Пункции гайморовых пазух выполняли
через день. На курс лечения достаточно было
провести 2-3 пункции. Если у пациентов обнаруживался двусторонний острый гнойный гайморит, мы не пунктировали обе пазухи одновременно, а делали это поочередно. Каких либо
нежелательных реакций на введение в пазухи
раствора йоддицерина ни в одном случае мы не
отмечали.

© И.В. Деменков, 2012
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И.В. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ МЕСТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙОДДИЦЕРИНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ
ГНОЙНЫМИ ГАЙМОРИТАМИ
Эффективность местного лечения гнойных воспалительных процессов можно существенно повысить путем использования научно
обоснованных многокомпонентных составов с
учетом этиологии, патогенеза и фазности воспалительного процесса, где каждый из компоненотов направленно воздействует на тот или иной
фактор воспаления /Б.М. Доценко и соавт., 1997/
Известно, что только вскрытие и дренирование гнойного очага не всегда дает возможность купировать воспаление, важное значение
имеет также подавление размножения микрофлоры с помощью антимикробных препаратов.
Успех лечения больных острыми гнойными синуситами во многом зависит от выбора средств
для местного лечения.
Цель нашей работы – оптимизация лечения больных острыми гнойными гайморитами
путем местного использования йоддицерина. На
протяжении нескольких лет при лечении этой
категории больных мы после пункции пораженной пазухи тщательно удаляли содержимое ее и
вводили раствор йоддицерина. Он хорошо проникает через биомембраны, пригоден для нанесения на кожу, слизистые оболочки, для введения в раневые свищи (А.Н. Ловягин, 2004).
В ранее опубликованных нами работах
(И.В. Деменков, 2011) было показано, что йоддицерин при местном применении обладает широким спектром антимикробного действия в
отношении стафилококков, стрептококков,
пневмококков, эшерихий, клебсиелл, неспорообразующих анаэробов, вирусов герпеса и других. Учитывая это, мы быстро эмпирически начинали лечение этой категории больных еще до
получения результатов исследования микрофлоры и чувствительности ее к антибиотикам.
Известно, что 80-90% риногенных синуситов
С.М. Пухлик /2011/ имеют вирусную природу.
Нами было показано, что йоддицерин оказывает
выраженное влияние на мукоциллиарный
транспорт слизистой оболочки полости носа и
околоносовых пазух, что существенно затрудняло фиксацию вирусной инфекции на слизистой оболочке полости носа и проникновение ее
через естественные отверстия в околоносовые
пазухи. Кроме того, нами был обнаружен выраженный секретолитический эффект при местном
использовании йоддицерина, который прояв-

лялся уже через 5-7 минут после введения препарата в пазухи.
Мы лечили 42 больных в возрасте 19-52
года с острыми гнойными гайморитами местным использованием йоддицерина. Вначале пазуха пунктировалась и промывалась до чистых
вод 0,9% раствором натрия хлорида. После этого йоддицерин в количестве 5 мл в разведении
1:3 изотоническим раствором натрия хлорида
вводился в полость пазухи. Было установлено,
что из 42 больных 17 человек до поступления в
отделение лечились амбулаторно в течение 7-10
дней с диагнозом острый ринит, синусит и получали антибиотики, гипосенсебилизирующую
терапию, сосудосуживающие капли в нос, но
улучшения состояния не наступало. Пациентов
беспокоила головная боль, выделения из носа
вначале серозные, затем гнойные, слабость, разбитость, субфебрильная температура. В отделении больным поставлен диагноз острый гнойный гайморит. Клинические данные поражения
верхнечелюстных пазух во всех случаях были
подтверждены рентгенологическими исследованиями.
В процессе лечения нами было отмечено,
что после первой пункции пазухи, удаления
гноя и введения в полость ее йоддицерина в течение суток температура тела снижалась на 0,20,3°С. В дальнейшем она в первые двое суток
выше 37,2-37,4°С не поднималась. После повторного промывания пазухи у 36/85,4%/ она
нормализовалась и до конца курса лечения оставалась в пределах нормы.
В сравнении с группой больных 30 человек с острыми гнойными гайморитами, лечившихся инвазивным методом по традиционной
методике, сроки лечения больных с местным
использованием йоддицерина оказались на 1,3
суток меньше.
Экономическая целесообразность местного использования йоддицерина была обусловлена еще и тем, что флакон его емкостью 25 мл на
01.03.2012 года в разных аптеках стоил 12,8-14,2
гривны и его хватало на полный курс лечения и
при двустороннем гнойном гайморите. По нашим подсчетам курс лечения одного больного с
использованием йоддицерина в сравнении с
традиционными методами оказался на 30 гривен
дешевле.

© И.В. Деменков, 2012
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В.В. ДИДЕНКО, А.Д. ГУСАКОВ, В.И. ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
ПРИ ЕЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ФЛОТАЦИИ В ДИНАМИКЕ БЛИЖАЙШЕГО
И ОТДАЛЕННОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРИОДОВ
Известно, что после хирургической коррекции сложных посттравматических деформаций перегородки носа нередко возникает ее
флотация, которая в ряде случаев, в результате
патоморфологических процессов в тканях, осложняется перфорацией. Характер этих процессов, их динамика в послеоперационном периоде
и роль в формировании флотации перегородки
носа, а также в возникновении перфорации, до
конца не изучены.
Выяснение этих вопросов стало целью
нашего исследования.
У 30 больных с послеоперационной флотацией перегородки носа на протяжении 7 - 24
месяцев после операции проводилось исследование показателей мукоцилиарного транспорта,
перепечатков слизистой перегородки носа, микробного ландшафта слизистой, компьютерной
томографии перегородки носа.
Полученные результаты исследования позволили нам в динамике патоморфологических
изменений в тканях флотирующей перегородки
носа, выделить четыре стадии, каждая из которых характеризуется своими клиническими
проявлениями, показателями мукоцилиарного
транспорта, цитологических исследований, особенностями микробиологического ландшафта
слизистой оперированной перегородки носа.

Первая стадия была определена нами как
начальная, или стадия посттравматических изменений, связанных непосредственно с перенесенной операционной травмой. Наблюдается в
первые 2 недели после вмешательства;
Вторая стадия, или стадия репаративных
процессов, характерна от двух недель до 3-х
месяцев после перенесенной операции;
Третья стадия, или стадия дегенеративнодистрофических изменений, наблюдается в сроки 3-9 месяцев после операции;
Четвертая стадия, или стадия дегененративно-деструктивных изменений, характерна
для 9-24 месяцев после перенесенной операции.
В этот период возникали все перфорации флотирующей перегородки носа.
Необходимо отметить, что максимальная
колонизация слизистой перегородки носа золотистым стафилококком и грибами в четвертой
стадии, была по-видимому, решающим фактором в деструкции тканей перегородки и возникновении ее перфорации.
Патоморфологические изменения в тканях флотирующей перегородки носа определяют степени послеоперационной флотации и ее
эволюцию в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах.

© В.В. Диденко, А.Д. Гусаков, В.И. Диденко, 2012

О.В. ДІХТЯРУК, А.В. КАПЛІЄВА, О.А.РУТКАС (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСВІД ЗАКРИТТЯ ДЕФЕКТІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПРЕГОРОДКИ НОСА
В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ
В клінічній практиці оториноларинголога
доволі часто зустрічаються розриви слизової
оболонки різних розмірів та форми під час виконання операції – септопластики. В професійному сленгу ці розриви називають «рубтурами»
та, зазвичай, ретельно зашиті, захищені силіконовими сплінтами добре заживають у післяопераційному періоді. Але іноді загоєння розриву
слизової не відбувається, що призводить до формування наскрізного дефекту носової перегородки – перфорації. За даними світової літератури післяопераційна перфорація носової пере-
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городки зустрічається від 4.7% до 18%. Наші
особисті спостереження теж вкладаються у цій
діапазон. Часто після видалення тампонів та
сплінтів у ранньому післяопераційному періоді
по реакції слизової оболонки носової перегородки вже можна прогнозувати утворення майбутнього дефекту, що за умов відсутності своєчасного та адекватного лікування призводить до
перфорації носової переділки практично в 100%
випадків.
На базі клініки оториноларингології НМУ
ми спостерігали клінічний випадок утворення
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

великого (діаметр 2.5 см) однобічного післяопераційного дефекту слизової оболонки носової
перегородки, який було успішно загоєно за допомогою використання гідроген-кальцієвої сілі
окисленої целюлози – пов’язки виготовленої з
окисленої целюлози, що призначена для лікування гострих та хронічних ран, як матеріал для закриття дефекту слизової оболонки переділки носа.
Гідроген-кальцієва сіль окисленої целюлози значно прискорює загоєння особливо грануляцію та епітелізацію рани, значно зменшує інтенсивність болю рани, інактивує матриксні металопротеінази, має антибактеріальну дію, створює
сприятливий вологий мікроклімат в рані і сприяє
стабілізації внутрішнього середовища. Іони кальцію, що містяться в серветці підвищують осмотичний тиск і капілярний кровообіг в рані, зменшує інтенсивність болю тим самим покращуючи
надходження факторів росту, макрофагів та інших хімічних елементів до рани. Це активує фібробласти. Через кислотний характер окисленої
целюлози рН в рані знижується, що прискорює
формування нових тканин. При наявності ексудату окислена целюлоза зв’язує катіони шляхом
іонообмінного механізму тим самим допомагаючи зменшити втрати іонів з рани.
Загальні відомості: Хворий К. 20 років був
прооперований з приводу викривлення переділки
носа. На 12 день від моменту оперативного втручання відбувся повний однобічний некроз слизової оболонки носової переділки з оголенням чотирикутного хряща розміром 2,0 x 2,5 см.

Враховуючи особливості біоактивної стерильної пов’язка на базі окисленої целюлози,
яка повністю розкладається i поглинається протягом 1-4 днів після застосування, нами було
проведено 16 перев’язок кожні 4 дні впродовж 2
місяців від початку некрозу.
Техніка виконання: Для проведення перев’язки формувалась серветка на 0,5 см більша ніж краї рани, яка накладалась безпосередньо на дефект слизової. Враховуючи характер рани, з малою кількістю геморагічних
виділень, пов’язку обов’язково змочували
окисленим розчином оригінального антисептику до складу якого входить: окислена вода,
гіпохлорит натрію, хлорнуватиста кислота,
перекис водню, озон, діоксид хлору, гідроксид
натрію, карбонат натрію і хлорид натрію. Будь
яку іншу медикаментозну терапію хворий не
отримував.
Результати лікування: після закінчення
повного курсу зазначеної терапії відбулося повне загоювання дефекту слизової оболонки, яка
закрила чотирикутний хрящ носової переділи,
попереджаючи його інфікування, лізис та утворення перфорації носової перегородки.
Таким чином описаний нами клінічний
випадок дозволяє рекомендувати використання
гідроген-кальцієвої сілі окисленої целюлози в
поєднанні із оригінальним окисленим розчином
антисептику для післяопераційного загоєння
однобічних дефектів слизової оболонки носової
перегородки, що в свою чергу запобігає розвитку перфорації переділки носа.

© О.В. Діхтярук, А.В. Каплієва, О.А.Руткас, 2012

В.Я. ДІХТЯРУК, Е.В. ЛУКАЧ, Ю.О. СЕРЕЖКО, Р.І. КРАСІЙ (КИЇВ,УКРАЇНА)
НЕОАД`ЮВАНТНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ
В ЛІКУВАННІ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ РОТОГЛОТКИ
Багато питань лікувальної тактики плоскоклітинного раку ротоглотки залишаються не
вирішеними. Можливості стандартної комбінованої терапії цих пухлин з перед- і післяопераційною променевою терапією та радикальною
операцією обмежені, особливо при розповсюджених формах. Все це заставляє шукати більш
ефективні методики лікування, в тому числі з
включенням неоад`ювантної хіміотерапії з приміненням таксанів.
Матеріали і методи:
В дослідження включено 30 хворих раком
ротоглотки, які знаходилися на стаціонарному
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лікуванні в клініці у 2007-2008 р., і які не отримували попереднього лікування. Серед них чоловіків – 26 (87%), жінок – 4 (13%). Вік пацієнтів від 38 до 71 років. У всіх хворих гістологічно
був виявлений плоскоклітинний рак. Хворі були
з 3-4 стадією захворювання, відповідно з символами Т3N0M0 – 4 хворих, Т3N1M0 – 7, T2N2M0
– 4 хворих, Т2N1M0 – 1 хворий, Т3N2M0 – 8
хворих, Т4N0M0 – 1 хворих, Т4N2M0 – 2 хворих, Т4N1M0 – 2 хворих, Т1N3M0 – 1 хворих. У
23 хворих виявили реґіонарні метастази, із них у
7-х хворих – двобічні. Хворі рандомізувались
сліпим методом.
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Основну групу склали 22 хворих, які на
першому етапі лікування отримували неоад`ювантну хіміотерапію за схемою: паклітаксел
175 мг на м2 площі тіла одноразово, 5фторурацил 750 мг/м2/на добу протягом 5 днів,
карбоплатін 350 мг/м2 протягом 5 днів. Через 3
тижні по такій же схемі проводився другий цикл
неоад`ювантної хіміотерапії. Після проведених
2-х циклів неоад`ювантної хіміотерапії і 3-х тижневого перериву, призначався курс телегаматерапії по розщепленому методу в сумарній вогнищевій дозі (СВД) 65 Гр.
Контрольну групу склали 8 хворих, які
також отримували 2 цикла неоад`ювантної хіміотерапії в аналогічній дозировці , як і в основній
групі, але без таксанів, та променеву терапію по
розщепленій методиці (СВД 65Гр).
У всіх хворих після закінчення хіміопроменевої терапії проводилась біопсія для виявлення лікувального патоморфозу, УЗД шиї та
клінічне обстеження – фарингоскопія та непряма ларингоскопія.
Результати дослідження
Для оцінки результату проведеного лікування, клінічної регресії первинного пухлинного
осередку були проаналізовані дані після закінчення 2-х циклів неоад`ювантної терапії, а також після закінчення курсу променевої терапії.
Ступінь клінічної відповіді після неоад`ювантної терапії знаходився в протилежній
залежності від розмірів первинного осередку
пухлини. У всіх 30 хворих (100%) відмічалась
клінічна відповідь, але у хворих основної групи,
які приймали таксани, вона була значно вищою.
Так у 5 (23%) хворих основної групи спостерігався частковий клінічний регрес первинного осередку пухлини і реґіонарних метастазів,
а у 17 (77%) хворих – стабілізація первинного
пухлинного осередку і реґіонарних метастазів.

У контрольній групі у 7 (88%) хворих
спостерігалась стабілізація пухлинного осередку
і реґіонарних метастазів, а у 1 (12%) хворого –
прогресування первинного пухлинного осередку
і регіональних метастазів, що призвело до летального результату.
Після закінчення променевої терапії, у
хворих основної і контрольної груп спостерігалась сумація ефекту лікування по відношенню,
як до первинного пухлинного осередку, так і по
відношенню до реґіонарних метастазів.
Із всіх 22 хворих основної групи, які
отримали комбіноване лікування, повний клінічний регрес первинного осередку пухлини і реґіонарних метастазів спостерігався лише у 2
(10%) хворих групи. У решти 20 (90%) хворих
констатовано частковий клінічний регрес первинного пухлинного осередку та реґіонарних
метастазів.
У 7 хворих контрольної групи, які отримували комбіноване лікування (1 хворий помер
до призначення курсу телегаматерапії) спостерігався частковий регрес первинного пухлинного
осередку і реґіонарних метастазів у 3 (43%) хворих, і у 4 (57%) хворих констатована стабілізація. В подальшому, при залишковій пухлиі та
частковому регресі пухлини, або прогресіїї пухлинного росту призначалась ад’ ювантна хіміотерапія до 6 циклів, і при необхідності проводилось оперативне втручання. При спостереженні
за хворими в динаміці, протягом п` яти років в
основній групі вижило 5 хворих (22,7 %) і в контрольній групі – 1 хворий (12,5 %).
Висновок:
Таким чином, отриманий значний клінічний регрес пухлини первинного осередку у хворих основної групи, які лікувалися з застосуванням таксанів, свідчить про більшу ефективність
результатів лікування, ніж у контрольній групі.

© В.Я. Діхтярук, Е.В. Лукач, Ю.О. Сережко, Р.І. Красій, 2012

Л.Р. ДОБОЩУК, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ, І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ, В.А. БАШИНСЬКИЙ,
В.Г. КОРИЦЬКИЙ, Р.Л.БОНДАРЕНКО (ЧОРТКІВ, БУЧАЧ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «ТОНЗИЛЬГОН Н» В ФАРМАКОТЕРАПІЇ
ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ
Хронічний тонзиліт – досить часта патологія в оториноларингології. За несприятливих
умов він може загострюватись. Для його лікування застосовуються різні середники загальної
і місцевої дії. Ми використали Тонзильгон Н в
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фармакотерапії загостреного компенсованого
хронічного тонзиліту у дітей.
Тонзильгон Н – комбінований препарат
рослинного походження. Випускається в краплях і драже. Краплі Тонзильгону Н містять водЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

но-спиртовий екстракт кореня алтею, квіти ромашки, траву хвоща, листя грецького горіха,
траву деревію, кору дуба, траву кульбаби лікарської. Драже містять подрібнену лікарську рослинну сировину: кореня алтею, квітів ромашки,
трави хвоща, листя грецького горіха, траву деревію, кору дуба, траву кульбаби лікарської.
Фармакологічні властивості Тонзильгону
Н зумовлені біологічно активними речовинами,
що входять до складу препарату. Тонзильгон Н
володіє протизапальною і антисептичною дією.
Активні компоненти, що входять до складу цього препарату (ромашки, алтею і хвоща), сприяють підвищенню активності неспецифічних факторів захисту організму. Полісахариди, ефірні
олії і флавоноїди ромашки, алтею і тисячолітника, таніни кори дуба надають протизапальну дію
і зменшують набряк слизової оболонки дихальних шляхів. Кора дуба, багата танінами, володіє
противірусною активністю. Тонзильгон Н застосовується при гострих і хронічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів (тонзиліт, фарингіт, ларингіт).
Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2011 рр. знаходилось 25 дітей, хворих
на загострений компенсований хронічний тонзиліт, віком від 7 до 17 років. Діти або їх батьки
скаржились, що у дитини відмічаються головний біль, підвищення температури тіла в межах
37,2-38,4ºС, біль в горлі при ковтанні. При фарингоскопії відзначались набряклість і гіперемія
піднебінних мигдаликів, тобто їх катаральне
запалення. В мазках із носа і зіва палички Лефлера не виділені. Діти були розподілені на дві
групи: основну (15) і контрольну (10). Групи
були співставлені за віком і перебігом захворювання.
Діти основної групи отримували Тонзильгон Н в краплях досередини і полоскання горла
розчином фурациліну 1:5000. Дітям контрольної
групи призначалась протизапальна терапія і полоскання горла також розчином фурациліну
1:5000.
Препарат Тонзильгон Н призначали по 15
крапель 6 разів на день один тиждень. Після послаблення гостроти захворювання продовжува-

ли лікування препаратом Тонзильгон Н протягом ще одного тижня, але його призначали по 15
крапель 3 рази на день.
Критеріями оцінки ефективності фармакотерапії були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми або їх батьками (вплив на головний біль,
вплив на біль в горлі при ковтанні, відчуття
більш легкого перебігу захворювання, відчуття
більш швидкого одужання), фарингоскопічна
картина (колір, консистенція слизової оболонки
піднебінних мигдаликів), показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів катарального запалення піднебінних мигдаликів у
дітей основної групи. Так, всі діти або їх батьки
вказували на зникнення головного болю, 90% на зникнення, а 10% - на зменшення болю в горлі при ковтанні, 72% - на відчуття більш легкого
перебігу захворювання, 68% - на відчуття більш
швидкого одужання (на 3-4-й день фармакотерапії). В контрольній групі ці показники були
значно нижчими.
Фарингоскопічна картина нормалізувалась на 3-4-й день фармакотерапії у 87% дітей
основної групи. Слизова оболонка піднебінних
мигдаликів у них мала рожевий колір, була нормальної консистенції. У дітей контрольної групи фарингоскопічна картина нормалізувалась на
3-4-й день фармакотерапії в 63% випадків.
Температура тіла нормалізувалась на 3-4й день фармакотерапії у всіх дітей основної групи. В контрольній групі нормалізація температури тіла на 3-4-й день фармакотерапії відмічена
у 79% дітей.
Переносимість Тонзильгону Н у всіх дітей
була доброю, побічних ефектів і небажаних
явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, на підставі отриманих результатів можна підтвердити доцільність застосування Тонзильгону Н в фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у
дітей як протизапального засобу. Тонзильгон Н
може поповнити арсенал засобів, які застосовуються для фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у дітей.

© Л.Р. Добощук, Т.В. Чортківський, І.В. Войнаровський, В.А. Башинський, В.Г. Корицький,
Р.Л. Бондаренко, 2012
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О.В. ДЮМИН, С.М. ПУХЛИК, И.К. ТАГУНОВА, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПОКАЗАНИЯ К КРИОДЕСТРУКЦИИ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
НА ОСНОВАНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В диагностике заболеваний сопровождающихся дисфагией, ощущением инородного
тела в глотке для исследования гипертрофированной язычной миндалины (ЯМ) как одной из
причин выше перечисленных симптомов применён ультразвуковой (УЗ) метод.
Из 52 пациентов с признаками разрастания лимфоидной ткани в области корня языка
выявили гипертрофию ЯМ – от диффузного ее
увеличения, до сосочковых разрастаний, почти
закрывающих вход в пищевод. УЗ сканирование
7мГц осуществлялось датчиком на аппарате
Алока–650. ЯМ при УЗИ визуализировалась как
преимущественно
сниженной
эхогенности
ткань, без четких границ, округлой формы, относительно однородная, расположенная среди
характерных и легко узнаваемых ориентиров
дна полости рта и глотки. У 18 пациентов выявлено значительное разрастание ЯМ. Данные
УЗИ были подтверждены данными эндоскопического исследования гибким ларингоскопом,
КТ. При сканировании в реальном масштабе
времени, во время глотка, гипертрофированная
лимфоидная ткань пролабировала в пищевод,
значительно деформируя надгортанник, прижимая его к задней стенке глотки. Для бескровного
и безболезненного удаления гипертрофированных участков ЯМ применен метод криохирургического воздействия с учетом того, что корень
языка хорошо кровоснабжен, оперативное вме-

шательство обычным способом может сопровождаться кровотечением. Криодеструкция осуществлялась с помощью Г- образного аппликатора, изогнутого под углом 1000, охлажденного
до-183.0 Процедура криодеструкции, в среднем,
длится от 30 секунд до 2 минут. Многократное
повторение
процедур
замораживанияоттаивания, позволяет найти компромисс между
сверхнизкой температурой, требуемой для деструкции патологического очага, и сохранением
здоровых окружающих тканей. Участок, подвергнутый обледенению, носит зональный характер. Правильный прогноз линии некроза одно из главных условий успешного криохирургического вмешательства. Применение методики УЗ и температурного контроля, позволило в
динамике произвести осмотр и видеорегистрацию области операции, более четко оценить характеристики ледяного шара, прогнозировать
местные осложнения и яснее определить круг
показаний к криохирургическим операциям.
Отдаленные результаты обследования
выявили хороший эффект операции у всех пациентов. У них практически отсутствовали
прежние жалобы, и состояние ЯМ расценивалось, как нормальное. Полученные результаты,
дают основание рекомендовать УЗ сканирование как информативный метод обследования
больных с гитертрофией язычной миндалины и
контроля криоабляции.

© О.В. Дюмин, С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, А.В. Андреев, 2012

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ТОНЗИЛІТОМ
Клінічна практика показує, що у 30-80%
дітей з хронічними захворюваннями ЛОРорганів існують різні розлади вегетативної нервової системи (ВНС). Вони часто недооцінюються при огляді хворих та не беруться до уваги
при виборі тактики лікування. По МКХ (Х перегляд) такі розлади відносяться до соматоформної вегетативної дисфункції (ВД) і визначаються
як «нейроциркуляторна дистонія». Враховуючи
те, що ВД у дітей часто поєднується з вогнищами хронічної інфекції та залишається ще недостатньо вивченою, дослідження цього питання є
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актуальним. Виявлення та аналіз таких станів
буде сприяти запровадженню патогенетичної
терапії та розробці профілактичних заходів.
Мета дослідження – вивчення та оцінка
стану ВНС у хворих дітей на хронічний тонзиліт.
Матеріал та методи дослідження. Нами
було обстежено 50 дітей з хронічним тонзилітом
(ХТ), із них дівчат 23 і хлопців 27, віком від 12
до 18 років. Ми користувалися класифікацією
ХТ запропонованою І.Б. Солдатовим.
Діагноз встановлювали на основі скарг,
анамнезу, загального клінічного обстеження та
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

огляду ЛОР-органів. На всіх хворих заповнювалася анкета, яка включала основні симптоми
характерні для стану симпатичного та парасимпатичного відділів ВНС (ЧСС, КТ, відчуття серцебиття, біль в ділянці серця, шлунку та голови,
чи ніг, головокружіння, нудота, блювота, задишка, відчуття холоду чи дрожі, температура тіла, потіння, дермографізм, судинний рисунок та
колір шкіри, апетит, алергічні реакції, психоемоційний стан, сон, фізична активність та інші).
Дані заносилися в анкету в спокої при положенні дитини стоячи і лежачи, а також при дозованій фізичній загрузці. Не дивлячись на відповідний суб’єктивізм даних, метод є досить простий
та доступний для клінічної оцінки стану ВНС
хворих з ХТ в поліклінічних умовах. Визначалися показники початкового вегетативного тонусу, її реактивність та забезпечення життєдіяльності організму. Проводилася ЕКГ та загальні
аналізи крові, сечі, ионо, -протеїнограма, імунологічне дослідження крові.
Результати дослідження. У 10 (20%)
хворих дітей виявлено перевагу парасимпатичного відділу ВНС – ваготонію, для якої були
властиві численні скарги на головну біль, кардіалгію, підвищену втомлюваність, слабкість, сонливість, апатію, пітливість, стійкий червоний
дермографізм, головокружіння, брадикардію. На
ЕКГ – подовжений інтервал Р-Р.
Симпатичний тип ВНС встановлено у 24
(48%) дітей, які скаржилися на відчуття серцебиття, часті зміни настрою, оніміння кінцівок,
безпричинну головну біль зранку. Виявлялася

тахікардія, підвищення КТ, блідість шкірних
покривів, білий дермографізм. На ЕКГ – вкорочення інтервалу Р-Q.
У 16 (32%) дітей спостерігався збалансований стан ВНС – ейтонія, які мали схильність
до почервоніння обличчя, зниження працездатності, відчуття мерзлякуватості, нестерпності
духоти. Вони також зосереджували скарги на
місцевих проявах ХТ. У них часто підвищувався
КТ, нерідко мали тривалу субфебрильну температуру тіла. На ЕКГ – подовжений інтервал
Р-Q.
Клінічні спостереження виявили більші
прояви ВД у дітей з декомпенсованими формами ХТ. Слід зауважити, що у дівчат питома вага
кількості скарг і симптомів була збільшена та
яскравіше проявлялася.
Аналіз отриманих результатів вказує на
високу частоту вегетативних порушень, їх великий поліморфізм у дітей з ХТ, а ознаки ВД виявлено майже у всіх обстежених хворих. При
ХТ спостерігається підвищення напруженості
симпатоадреналових механізмів ВНС, як реакція на морфо-функціональні зміни в запальних
тканинах мигдаликів та адекватна відповідь
компенсаторно-адаптаційних і мобілізаційнорегуляторних систем організму.
Таким чином, у хворих дітей на ХТ часто
спостерігається порушення діяльності ВНС, що
може суттєво впливати на протікання і наслідок
захворювання, які необхідно своєчасно виявляти та враховувати при виборі тактики лікування
таких пацієнтів.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПУНКЦІЙНОГО І БЕЗПУНКЦІЙНОГО МЕТОДУ
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ГАЙМОРИТУ У ДІТЕЙ
В медичній літературі за останні роки появилося ряд повідомлень про те, що хворих дітей з гострими та хронічними гнійними захворюваннями гайморових пазух можна лікувати
без використання пункцій. Мотивується це високою ефективністю застосування широко розрекламованих сучасних антибактеріальних препаратів та відмовою батьків від проведення пункцій. Хворим емпірично призначаються на
тривалий період лікування великі дози антибіотиків широкого спектру дії, не вдаючись в наслідки такої терапії.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Нами проведений аналіз ефективності пункційного та безпункційного лікування 102 дітей, віком від 10 до 18 років, з загостренням
хронічного гнійного гаймориту, які були на лікуванні в ЛОР-відділенні ОДЛ м. Мукачево за
2005-2010 роки (1-а група). У 68 дітей з однобічним (25) та двобічним (43) процесом в пазухах
виконано комплексне стандартне лікування, згідно існуючого протоколу надання медичної допомоги, без проведення пункції верхньощелепних пазух. Контролем їх лікування та одужання
були нормалізація загального стану дитини, те-
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мператури тіла, відновлення носового дихання,
зникнення гнійних виділень і запальних явиш в
порожнині носа. Нормалізація клінічних даних
наступала на 10-12 добу у 52 (76,4%) випадках,
на 14-15 день у 16 (23,6%) дітей. При рентгенологічному контролі у дітей з затяжним перебігом процесу спостерігалися ознаки синуситу. У
7 дітей із них проведена пункція гайморової пазухи - виявлено слизово-гнійні виділення в промивних водах.
Для порівняння вивчено 34 історії хвороб
дітей такого ж віку з однобічним (13) та двобічним (21) хронічним гнійним гайморитом в стадії
загострення, які отримували весь комплекс необхідного лікування, згідно існуючого протоколу захворювання та проведена по клінічним показанням пункція гайморових пазух (2-а група)
Контролем лікування та одужання служили клінічні дані захворювання, відсутність гною в
промивних водах при повторних пункціях, нормалізація носового дихання, зникнення запальних явищ в порожнині носа та динаміка рентгенологічної картини. Встановлено, що уже на 2-3
пункцію був відсутній патологічний вміст пазухи, на 7-8 добу у всіх хворих зникали запальні
процеси в порожнині носа, відновлювалося носове дихання. Наступало одужання хворих.
Тільки у 4 хворих при рентгенологічному контролі було виявлено помірне пристінкове затемнення гайморових пазух.
На протязі року проведено динамічне
спостереження за 48 дітьми першої групи. Рецидив захворювання виявлено через 1 місяць у 7
(14,6%), через 3 – у 14 (29,1%), через 6 – у 37
(77,0%) дітей. Діти цієї групи на протязі року
мали по 2-3 і більше разів загострення хронічно-

го гаймориту. У 20 обстежених дітей другої
групи рецидиву захворювання через 1 місяць не
було, через 3 місяці виявлено у 3 (15%), через 6
– у 5 (25%) дітей. Тобто у дітей, яким проводилося комплексне лікування хронічного гаймориту з використанням пункції синуса рецидив захворювання був у 2-3 рази рідше.
У хворих дітей з тяжким перебігом захворювання, при наявності або небезпеці розвитку ускладнень, при больовому синдромі, гіпертермії, а також при безуспішності стандартного
лікування необхідно виконати пункцію верхньощелепної синусу. При цьому проводиться
евакуація вмісту пазухи, береться гній на бакпосів для визначення мікрофлори та її чутливості
до антибіотиків, вводиться в вогнище запалення
антибактеріальний препарат. Необхідно зауважити, що ніхто ще не відміняв золотого правила
медицини: « ibi pus, ubi vacua». В дуже рідких
випадках можуть бути ускладнення від пункції
через необережне та недостатньо професійну
підготовку лікаря. Звичайно батьки повинні бути повідомлені та дати згоду на проведення пункції.
Отже, комплексна терапія хронічного
гнійного гаймориту у дітей з використанням
пункції верхньощелепної пазухи є значно ефективнішою в порівнянні з безпункційним методом. Використання пункції прискорює лікування, дає кращу гарантію на повне одужання, зменшує частоту рецидивів і вона повинна залишатися в переліку обов’язкових заходів при важкому перебігу захворювання. Пункція дозволяє
об’єктивно провести контроль стану пазухи в
динаміці і оцінити у віддаленому періоді можливі наслідки захворювання.
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В.В. ДЯЧУК. В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
КРІОГЕННЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО АДЕНОЇДИТУ
Хронічний аденоїдит – досить поширене
захворювання дитячого віку. Для його лікування
використовуються численні консервативні методи, а також хірургічне втручання. У випадках
неефективності консервативного лікування та
протипоказання до хірургічного втручання чи
відмова від такого батьків, нами використовується кріотерапія хронічного аденоїдиту.
Техніка проведення кріовпливу на аденоїдну тканину. Використовується спеціальний
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пристрій для підтягування м’якого піднебіння з
метою візуалізації носоглотки та ізоляції навколишніх тканин від контакту з холодовим наконечником. Як і при звичайній аденотомії, через
ротову порожнину, в носоглотку вводиться спеціальний кріозонд, підібраний до необхідного
вікового розміру носоглотки та з’єднаний з апаратом КАО-02. В середині кріозонду є тефлонова трубочка через яку поступає до наконечника
рідкий азот. Кріовплив на аденоїдну тканину
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

триває від 1 до 1,5 хвилин. При проведенні кріодії дитина дихає через рот.
За 2005-2010 роки нами успішно проведено кріоаденотомію у 17 дітей віком від 8 до 12
років. Втручання проводилося в амбулаторних
умовах під місцевою анестезією – аплікація 10%
розчином лідокаїну. Побічних явищ ми не спо-

стерігали. Ефективність лікування вивчено на
протязі 2, 3 та 5 років. Симптоми захворювання
відсутні. Носове дихання задовільне.
Отже, кріогенний метод лікування хронічного аденоїдиту дозволяє досягти позитивних
результатів у віддаленому періоді і може бути
використаний в лікарській практиці.
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В.В. ДЯЧУК. В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ АНГІЛЕКС
ПРИ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГЛОТКИ
Хронічні захворювання глотки є нерідкою
патологією дитячого віку. Клінічна картина захворювань глотки в період загострення проявляється наявністю та інтенсивністю болі, особливо при ковтанні, відчуття дряпання в горлі та
виникнення приступів сухого кашлю. В більшості випадків через такі симптоми хворі звертаються за медичною допомогою.
В етіології загострень хронічних захворювань глотки у дітей переважають віруси (риновіруси, аденовіруси, віруси грипу, парагрипу
та інші), дещо рідше бактерії (бетагемолітичний стрептокок, золотистий стафілокок, корінобактерії, та інші) і значно рідше грибки роду Кандіда. При цьому виникають запальні процеси в слизовій оболонці, які проявляються морфологічними порушеннями і реакцією
лімфоїдної тканини ротоглотки.
На даний час в лікуванні дітей з хронічними та гострими захворюваннями глотки використовується велика кількість топічних лікарських засобів.
Метою нашого дослідження була оцінка
клінічної ефективності протизапальної дії препарату «Ангілекс-Здоров’я» спрей при місцевому його призначенні у дітей із загостренням
хронічних захворювань глотки (фарингітом,
ринофарингітом, тонзилітом).
Матеріал і методи. До вітчизняного препарату «Ангілекс-Здоров’я» спрей, який виготовляється з європейської сировини (Німеччина,
Франція), входить гексетидин, холін салицілат
та хлорбутанол гемигідрат, які проявляють антибактеріальну, протигрибкову, протизапальну,
знеболюючу, місцеву кровоспинну дію. В його
складі є комплекс ефірних масел, які проявляють зм’якшуючу дію на слизову оболонку та
мають дезодоруючий ефект.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Клінічне вивчення препарату виконувалося як відкрите, непорівняльне дослідження,
згідно вимог Державного фармцентру МОЗ
України до обмежених клінічних випробувань. В анотації до препарату «АнгілексЗдоров’я» спрей вказано, що він використовується в лікуванні хворих з ангіною, гострим та
хронічним тонзилітом, фарингітом, ларингітом, хворобах ротової порожнини, після хірургічних втручань в глотці у дорослих і дітей
віком від 2,5 до 15 років. Висока ефективність
та безпечність препарату підтверджується багатьма спостереженнями.
Нами проведено дослідження у 55 амбулаторних хворих дітей віком від 2,5 до 15 років
із загостренням хронічних захворюваннь глотки,
із них – тонзилітом у 32, фарингітом – 15 і ринофарингітом – 6, ларингітом – 2. Дівчат було
23, хлопців – 32. Критеріями клінічної ефективності лікування дітей були скарги хворого, динаміка орофарингоскопічної картини, лабораторні показники і суб’єктивні відчуття хворого.
Проводилися бакпосіви з глотки на мікрофлору
та чутливість її до антибіотиків. Оцінка ефективності використання препарату «АнгілексЗдоров’я» спрей проводилася по часу одужання,
покращення, відсутність покращення. Контрольну групу склали 20 дітей такого ж віку із хронічними захворюваннями глотки, які лікувалися
без використанням препарату «АнгілексЗдоров’я».
Результати та їх обговорення. При клінічному дослідженні хворих: гіперемія, набряк
слизової оболонки ротоглотки, збільшення піднебінних мигдаликів, а також спонтанна біль в
глотці і при ковтанні, дряпання та покашлювання, які спостерігалися у всіх дітей в перший
день захворювання, зменшувалися вже на 2-3
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добу, а повністю зникали на 6-7 день лікування.
Патогенна флора в ротоглотці після лікування
не виявлялася. У дітей контрольної групи покращення наступало лише на 5-6 добу, а одужання на 10-12 день лікування. Переносимість препарату була доброю. Лише в окремих випадках
мала місце короткочасна печія в глотці при її
обприскуванні.

Отже, застосування антисептичного препарату «Ангілекс-Здоров’я» спрей при загостренні хронічних захворювань глотки у дітей є
ефективним сучасним топічним лікарським засобом, який прискорює одужання, подовжує
ремісію, добре переноситься хворими, зручний
в користуванні, що дозволяє широко його використовувати в клінічній практиці.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2012

В.В. ДЯЧУК. В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ПРОАЛОР
ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ГЛОТКИ У ДІТЕЙ
Запальні процеси глотки у дітей – актуальна проблема практичної отоларингології і педіатрії, яка визначається досить високим рівнем
розповсюдженості. Існує багато причин для розвитку даної патології. Ведучу роль в етіології
захворювання глотки мають віруси. Нерідко на
фоні катаральних змін розвивається і бактеріальний процес. При цьому з глотки виділяється
різноманітна мікрофлора. В даний час для досягнення ерадикації інфекції в глотці є велика кількість фармацевтичних препаратів місцевого
використання. Нашу увагу привернув препарат
«Проалор» (фармкомпанія Здоров’я), в основі
якого є природні фенольні сполуки прополісу та
вітамін С. Прополіс (бджолиний клей) з глибокої давнини успішно використовується в народній медицині. В його складі є комплекс біологічно активних речовин. Встановлено, що прополіс має антибактеріальні, протизапальні, антимікотичні, антивірусні, знеболюючі, регенеративні, імуномоделюючі та інші властивості.
Прополіс зберігає терапевтичну активність при
повторному використанні, не приводить до розвитку резистентності мікрофлори, не викликає
дизбіозу кишечника, проявляє різносторонній
позитивний вплив на протікання хронічного
запалення слизової оболонки глотки, сприяє її
нормалізації. Його успішно застосовують в стоматології, гінекології, дерматології, терапії і,
звичайно, в отоларингології для лікування хронічних запальних процесів глотки та вуха.
Під нашим спостереженням на протязі
2010 – 2011 років було 62 дітей з хронічними
захворюваннями глотки – стадія загострення
(фарингіт – 38 дітей, ринофарингіт – 21, ларингіт – 3), віком від 12 до 18 років, які знаходилися
на амбулаторному лікуванню в поліклінічному
відділенні ОДЛ м. Мукачево. Дівчат було 25,
хлопців – 37. Контрольну групу складали 20
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дітей такого ж віку і статі, які отримували терапію згідно протоколу.
У всіх хворих вивчалися скарги, вираженість загальноклінічних проявів захворювання,
орофарингіальна картина та результати лабораторних досліджень. Проводилися бакпосіви з
глотки на флору та чутливість до антибіотиків.
Клінічні симптоми захворювання заносилися в
спецкарту під час первинного огляду дитини, а
також на 3, 7 і 10-у добу захворювання.
Ефективність лікування оцінювалася по
зменшенню вираженності клінічних проявів
захворювання при об’єктивному спостереженні
та на основі суб’єктивних відчуттів хворих.
Уже на 2-3 добу захворювання у більшості дітей (42-67,7%) зникла біль в глотці, кашель
та значно покращився суб’єктивний стан хворих. Гіперемія, інфільтрація слизової оболонки
глотки також значно зменшилися. На 5-6 добу
лікування у 52(83,8%) дітей зменшилися, а на 7 8 добу повністю зникли симптоми захворювання глотки у всіх дітей. Кількість злущених клітин епітелію слизової оболонки задньої стінки
глотки нормалізувалася. Зникла патогенна мікрофлора в зоні запалення. В контрольній групі
покращення стану хворих наступало лише на 56 добу, відсутність симптомів захворювання
наступало на 10-12 добу. Алергічних реакцій
при використанні препарату «Проалор» ми не
спостерігали.
Отже, використання антисептичного препарату «Проалор» є ефективним засобом для
місцевого лікування гострих та хронічних захворювань глотки у дітей. Препарат «Проалор»
прискорює строки одужання, не допускає виникненню гнійних форм та розвитку резистентної
мікрофлори, подовжує ремісію, добре переноситься хворими, не викликає побічних явищ,
приємний на смак, одночасно приводить до саЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

нації ротової порожнини, що дозволяє широко
використовувати його в практиці, як для ліку-

вання, так і для проведення профілактики запальних захворювань глотки у дітей.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2012

С. ДЬЯКОВА1, И. АБАБИЙ1, М. МАНЮК1, Л. ДАНИЛОВ1, Д. КИРТОКА1, В. ДЕСВИГНЕC2
1
ГУМФ «НИКОЛАЕ ТЕСТЕМИЦАНУ», КИШИНЕВ, МОЛДОВА,
2
ОБЩЕСТВО “MÉDECINS DU MONDE”, ФРАНЦИЯ
ТИМПАНОСТОМИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 7 ЛЕТ ЖИЗНИ
Введение. Персистирующий экссудативный средний отит имеет наибольшую распространенность у детей первых 7 лет жизни. Неадекватное лечение этого заболевания ведет к
формированию хронического адгезивного и
хронического гнойного среднего отита, развитию холестеатомы. По мнению большинства
детских отологов, тимпаностомия вносит существенный вклад в профилактику хронических
форм среднего отита. Однако, сведения об эффективности и возможных послеоперационных
осложнениях разнообразны и противоречивы.
Классические консервативные методы лечения
продолжают использоваться. В Молдове тимпаностомия проводится на протяжении более 15
лет. За эти годы были разработаны показания,
алгоритм проведения этой операции, усовершенствована техника оперативного вмешательства и разработана схема ведения послеоперационного периода.
Целью данной работы был анализ эффективности тимпаностомии в лечении персистирующего экссудативного среднего отита по
сравнению с традиционными методами лечения.
Материал и методы. Мы провели проспективное сравнительное исследование влияния тимпаностомии и консервативных методов
лечения на состояние среднего уха при персистирующем экссудативном среднем отите
(ПЭСО).
Исследование проведено на однородной
группе – 256 детей от 2 до 6 лет с ПЭСО, длительностью заболевания от 6 до 12 месяцев, с
кондуктивным характером тугоухости и отсутствием рецидивов среднего гнойного отита в
анамнезе. Отсутствие положительной динамики
после пробного стандартного медикаментозного
лечения также было критерием для включения в
группу обследования. Комплексное обследование включало анализ анамнестических данных,
отомикроскопическое, импедансометрическое и
аудиометрическое исследование. Родителям
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

пациентов были предложены на выбор два варианта лечения, соответственно были сформированы 2 подгруппы: 1. хирургическое лечение,
включаюшее тимпаностомию по разработанной
нами технологии и аденотомию – 145 детей, 2.
консервативное стандартное лечение с использованием физиотерапевтических методов лечения, 2 раза в год – 87 детей. Дети родителей,
которые решили воздержаться от проведения
лечения, но остались под нашим наблюдением
составили контрольную группу – 24 ребенка.
Эффективность лечения оценивали путем анализа отомикроскопических и аудиометрических
показателей на протяжении 1 года после проведения лечения.
Результаты и дискуссии. Отомикроскопическое и аудиологическое обследование, проведенное пациентам в течение 1 года наблюдения, выявило статистически достоверные различия в динамике состояния среднего уха. Наиболее выраженное и стабильное позитивное влияние на профилактику хронизации среднего отита
(по данным отомикроскопии и аудиометрии)
имеет хирургическое лечение (p<0.001). Динамика аудиометрических показателей после проведения консервативных физиотерапевтических
мероприятий в большинстве случаев была нестабильной по сравнению с контрольной группой
(p>0.05). Тимпанограма характеризуется появлением пика при давлении ниже -100 daPa (тип C),
отомикроскопически выявляется стабилизация
ретракции барабанной перепонки, что соответствует ускорению формирования адгезивного процесса (p<0.01). Отсутствие лечения в течении 1
года у детей с ПЭСО в большинстве случаев
приводит к возникновению острого гнойного
среднего отита (иногда с рецидивами) или формированию адгезивного среднего отита (p<0.01).
Выводы. Тимпаностомия является эффективным методом лечения персистирующего
экссудативного среднего отита и профилактики
хронических отитов. Консервативное физиоте-
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рапевтическое лечение может способствовать
развитию адгезивного среднего отита. Отсутствие лечения опасно развитием гнойных процессов в среднем ухе. Применение нашей технологии ведения пациентов с ПЭСО в пред- и посто-

перационном периодах, а также тщательное соблюдение разработанной методики оперативного вмешательства является основой предотвращения развития осложнений у наших пациентов.

© С. Дьякова, И. Абабий, М. Манюк, Л. Данилов, Д. Киртока, В. Десвигнеc, 2012

Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.А. ВАРЕШКИНА (ОДЕССА)
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ
ВРОЖДЕННЫХ БОКОВЫХ ШЕЙНЫХ СВИЩЕЙ
Врожденные шейные свищи составляют ~
7% от всех свищей и кист челюстно-лицевой
области и шеи. Основным методом диагностики
врожденных боковых шейных свищей является
контрастная рентгеновская фистулография с
применением водорастворимых или масляных
рентген- контрастных веществ. Но рентгеновская визуализация боковых шейных свищей не
позволяет достоверно диагностировать их размеры и локализацию, а значит, и провести радикальное иссечение в полном объеме. Диагностические и интраоперационные ошибки могут
стать причиной послеоперационных осложнений в виде нагноения, а так же рецидива заболевания в отдаленном послеоперационном периоде.
Цель исследования явилось – определение
эффективности проведения комплексного исследования (зондирование канала шейного свища и спиральная рентгенкомпьютерная томографии (СКТ)) с использованием водорастворимых рентгенконтрастных веществ.
Материалы и методы В лор - онко отделении ГКБ №11 г., на протяжении 5-ти лет обследовано 8 пациентов в возрасте от 18 до 55
лет (4 мужчины и 4 женщины) с неполными
врожденными боковыми шейными свищами с
глубокой
локализацией
в
фарингопарафарингеальной области (IV- ом клетчаточном пространстве шеи). Для проведения диагностики шейных свищей сначала проводили зондирование и промывание полости свища при
помощи венозного катетера Ø 1мм, которого
вводили в наружное устье свища. Этим мы определяли приблизительную длину шейного
свища. При наличии в свище патологического
содержимого (слизь, гной) проводили промыва-

ние полости свища растворами антисептиков
(1% раствором Диоксидина, 0,01% раствором
Мирамистина или 0,05% раствором Хлоргексидина). После чего выполняли ретроградное заполнение свищевого канала (сверху-вниз) водорастворимым рентгенконтрастным веществом
(76% раствор Триомбраста). Затем, не вынимая
катетера-зонда, проводили спиральную рентгенкомпьютерную томографию (СКТ). Сначала
выполняли прямую томограмму шеи. Для получения аксиальных сканов начальным уровнем
сканирования выбирают уровень слуховых проходов (по орбитомеатальной линии), конечным
– уровень бифуркации трахеи. Верхний уровень
объясняется необходимостью получения изображения околоушных слюнных желез и основания черепа, нижний – оценкой состояния щитовидной железы и получением изображения
верхнего средостения.
При СКТ-исследовании по указанной методике
визуализировали
анатомотопографическую характеристику свищевого
канала (длину, плотность и контуры), а также
его взаимоотношение со структурами, которые
образуют и окружают парафарингеальное пространство (подъязычная кость, хрящи гортани,
глотка, магистральные сосуды шеи).
Результаты Все пациенты подверглись
хирургическому лечению, используемая технология визуализации позволила провести без осложнений хирургическое вмешательство. Наблюдение в течение двух лет рецидива заболевания не наблюдали.
Таким образом, используемая методика
позволила радикально иссечь свищевой канал с
окружающими патологически измененными
тканями у всех пациентов, без осложнений.

© Ф.Д. Евчев, М.А. Варешкина, 2012
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.И.КРЕСЮН, В.В.ГОДОВАН, А.Ф.ЕВЧЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА
Воспалительный процесс слизистой оболочки ротоглотки – острый тонзиллофарингит,
этиология которых чаще всего заключается в
вирусной или бактериальной инфекции. По данным статистики, примерно в 70% случаев острые тонзиллиты (ангины) и фарингиты вызываются ОРВИ. По данным ВОЗ, ежегодно острыми респираторными заболеваниями болеет каждый 3-й житель планеты. Более 300 видов вирусов являются этиологическими агентами ОРВИ.
Выраженная полиэтиологичность респираторных инфекций не позволяет ограничиться для
их лечения применение только специфических
вакцинных препаратов, а диктует необходимость использование для борьбы с этиологическими агентами неспецифических средств. Важным направлением неспецифической терапии и
профилактики обострений тонзиллофарингита
(ОРВИ) является элиминационная терапия, направленная на превентивное активное снижение
количества вирусных и бактериальных агентов
на слизистых оболочках верхних дыхательных
путей. Применение неспецифической терапии
снизило бы частоту заболеваний в эпидемически опасные периоды.
Цель исследования – оценить эффективность применения 0,01% раствора Мирамистина
и 0,05% раствора Хлоргексидина в виде орошения ротоглотки для экстренной неспецифической терапии у больных острым и хроническим
тонзиллофарингитом.
Материалы и методы исследования
В исследование включено 60 пациентов с
острым тонзиллофарингитом от 18 до 45 лет, из
них 36 женщин и 24 мужчин. Все пациенты указывали на частые ОРВИ (3-4 раза в год) при
легком переохлаждении. Принимали 3-4 раза в
год незащищенные антибиотики широкого
спектра действия.
Больные рандомизированы на две группы
в зависимости от способа терапии. Первая группа - 32 пациента с признаками декомпенсированного хронического тонзиллита и катаральным фарингитом, вторая - 28 больных с компенсированным тонзиллитом и гранулезным фарингитом. Первая группа в остром периоде получала лечение: аспирин, обильное теплое питье,
полоскание и орошение ротоглотки 0,05% раствором Хлоргексидина. В стадии ремиссии проводилось промывание лакун небных миндалин

0,05% раствором хлоргексидина в течение 6
дней. Больным второй группы назначали аспирин, обильное теплое питье и полоскание (орошение) ротоглотки 0,01% раствором Мирамистина. В период ремиссии проводилась санация
небных миндалин раствором Мирамистина.
Результаты исследования
У 14 пациентов первой группы на фоне
проводимого лечения отмечено улучшение общего состояния и нормализация температуры на
4 - 5 сутки. В эти сроки купировались симптомы
острого тонзиллофарингита, но сохранялась
слабость в течение последующих 3-х дней. У 18
больных острый тонзиллофарингит сопровождался высокой температурой тела до 38,4 в течение 7 дней, отмечалась выраженная слабость. С
4-го дня заболевания этим пациентам назначали
защищенный антибиотик Амоксил К 625 х 2
раза в день во время еды, в течение 3-х дней.
Всем пациентам в период ремиссии проводилось лечение хронического тонзиллита, промывание лакун небных миндалин 0,05% раствором
хлоргексидина. Контрольный осмотр через год
показал удовлетворительное состояние пациентов и отсутствие ОРВИ в течение года.
У пациентов второй группы проводимое
лечение в остром периоде (полоскание и орошение ротоглотки 0,01% раствором Мирамистина)
показал значительное улучшение общего состояния и нормализации температуры тела на 3-4 сутки заболевания у всех больных. В период ремиссии проведена санация лакун небных миндалин раствором Мирамистина в течение 6 дней.
Контрольных осмотр через год показал отсутствие ОРВИ и удовлетворительное состояние обследуемых.
Таким образом, у пациентов первой группы эффективность применения 0,05% раствора
хлоргексидина при остром тонзиллофарингите
составила 43,1%
больных, очевидно, это связано хроническим декомпенсированным тонзиллитом. У пациентов второй группы эффективность применения 0,01% раствора Мирамистина составила
100%. Отсутствие обострений заболевания
(ОРВИ) в обеих групп наблюдаемых в течение
года свидетельствует об эффективности используемых антисептиков, которые оказали элиминационной действие на слизистую оболочку ротоглотки.

© Ф.Д. Евчев, В.И.Кресюн, В.В.Годован, А.Ф.Евчева, 2012
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.В. ГАЕВСКИЙ, К.Д. ГАЕВСАЯ, И.Э.ЧЕРНЫШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ИМПРЕССИОННАЯ ЦИТОДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ Т1-Т2
На протяжении 2-х лет нами обследовано
40 больных раком гортани Т1-2 на предмет его
рецидива после органосохраняющей операции
(резекции гортани). Результат оценки эффективности хирургического лечения, как правило,
зависит от клинического опыта врача. Сегодня
актуален вопрос проведения точной диагностики в безрецидивном периоде.
Диагностика рецидива основывалась на
жалобах больного, фиброларингоскопии и импрессионной цитологии.
Импрессионная цитодиагностика осуществлялась забором мазка-отпечатка со слизистой
оболочки оперированной части гортани, натощак.
Цитодиагностика проводилась через 3 - 6 месяцев
и год после хирургического лечения. Методика
подробно описана в ЖНГБ, №2, 2011, с. 58.
Результаты исследования
Больные предъявляли жалобы на охриплость голоса разной степени выраженности. При
фиброларингоскопии определялось утолщение
тканей оперированной части гортани, гладкий
или шероховатый рубец, голосовая щель у 32
больных была широкая, дыхание свободное. У 8
пациентов были рубцовые изменения в виде
перепонки, что приводило к сужению голосовой
щели и проявлялось в виде одышки при физиче-

ской нагрузке. У 12 пациентов после перенесенного ОРВИ, сохранялся воспалительный процесс в гортани на оперированной стороне, что
вызывало подозрение о возможном рецидиве
заболевания.
На цитограммах у 12 пациентов определялись признаки кератоза, элементы реактивной
гиперплазии и дисплазия II степени, очевидно за
счет перенесенного ОРВИ. У 32 пациентов определялся также кератоз и дисплазия I степени.
У всех больных отсутствовали признаки тяжелой дисплазии, на что можно было бы проявить
онконастороженность в безрецидивном периоде.
Больные продолжают находиться под наблюдением.
Выводы Способ импрессионной цитодиагностики является достаточно информативным
в оценке состояния слизистой оболочки гортани. На цитограммах определялся пласт дифференцированной плоскоэпителиальной ткани с
элементами гиперплазии эпителия у 12 пациентов (30%).
Используемый способ исключил необходимость проведения самой биопсии и может
использоваться как способ контроля (скрининга) за состоянием неопластического процесса в
безрецидивном периоде.

© Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, К.Д. Гаевсая, И.Э.Чернышева, 2012

А.С. ЖУРАВЛЕВ, О.Г. АВРУНИН, Ю.М. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
СРАВНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Среди многочисленных функций верхних
дыхательных путей человека наиболее важной,
обеспечивающей адекватный метаболизм организма, является дыхательная. Ее исследование
позволяет определить функциональное состояние полости носа, а следовательно, и характер и
уровень окислительно-восстановительных процессов в тканях организма. В связи с этим, исследованию проходимости верхних дыхательных
путей в функциональной ринологии уделяется
особое внимание. Простейшими способами
определения степени проходимости носовых
ходов является проба по Воячеку, тест Котле
или аналогичный ему тест Коля (определение
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нарушений функционирования переднего отдела носового клапана). Так же простым способом
оценивания дыхательной функции через каждую половину носа является способ Глятцеля –
по степени интенсивности запотевания поверхности зеркала, подносимого к ноздрям во время
выдоха.
Однако данные методы являются качественными, обладают низкой точностью и не отвечают современным стандартам доказательной
медицины, которые основаны на инструментальных измерениях диагностических параметров.
Количественным методом оценки функции носового дыхания является риноманометЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

рия – метод, при котором проводятся измерения
внутриносового давления и объем воздуха, проходящего через носовые ходы за единицу времени. На протяжении последних 50-ти лет было
предложено множество устройств и способов
для проведения риноманометрии с регистрацией
различных показателей и характеристик воздушного потока. Применяемый в последние годы метод компьютерной риноманометрии позволяет получить различные количественные
характеристики функционального состояния
носового дыхания и его резерва. При этом нормальный показатель носового сопротивления
при дыхании выражают как отношение внутриносового давления и воздушного потока (объемного расхода) в различных фазах одного дыхательного цикла. Величина аэродинамического
носового сопротивления измеряется в единицах
СИ как отношение килоПаскаль на литр в секунду – [кПа/(л/с)]. Современные риноманометры представляют собой сложные электронные
устройства на основе использования миниатюрных датчиков (преобразователей) давления и
скорости воздушного потока, и позволяющие с
помощью программного обеспечения получить
на компьютере параметры воздушного потока в
полости носа. При этом по расположению датчиков методы риноманометрии разделяют на
две группы – переднюю и заднюю.
Передняя
активная
риноманометрия
(ПАРМ) заключается в том, что в одну половину носа через его преддверие вставляют анализатор с датчиком давления и герметичным обтуратором. Это сопровождается исключением из
акта дыхания данной половины носовой полости. Благодаря такой обтурации одной половины
носа давление измеряют на выходе из другой
половины (по закону Паскаля), одновременно
измеряют расход и рассчитывают показатели
аэродинамического сопротивления в [кПа/(л/с)].
К недостаткам этого метода относят неточности
измерений общего носового сопротивления изза поочередной блокировки одного из носовых
ходов, в частности, изменений в муковаскулярной системе носа в интервалах между право- и
левосторонними исследованиями. Также в процессе исследования возникают условия для развития рефлекторного увеличения или уменьшения поперечных размеров активного пространства носового хода. При этом, для вычисления

общего аэродинамического сопротивления параллельных носовых проходов, авторами предлагается введение поправочных коэффициентов
(порядка 0,9) при расчете эквивалентного носового сопротивления, которое стандартно определяется как сопротивление параллельных трубопроводов.
Нами предложена методика задней риноманометрии, предусматривающей размещение
датчика давления в носоглотке через рот при
плотно зажатых губах. Дистальная оконечность
трубки должна быть такой длины, которая позволяет не вызывать рвотный рефлекс. Для
осуществления этого способа от пациента требуется некоторое привыкание к осуществлению
дыхательных маневров и отсутствие высокого
глоточного рефлекса, что особенно важно при
обследовании детей.
При этом необходимо отметить, что вне
зависимости от расположения датчиков и методики измерений, метод риноманометрии предусматривает анализ данных двух показателей перепада давления и расхода воздуха в носовых
проходах. Методики, связанные с анализом
только одного из параметров, например, расхода
воздуха – называются ринофлоуметрией, пневмотахометрией, назальной спирометрией и не
позволяют оценивать носовое сопротивление.
Однако, объемный расход воздуха при дыхании
является крайне вариабельным параметром и не
может заменить показатели риноманометрии.
Аналогичным образом измерение только перепада давления на носовой полости или динамического давления на участках носовых ходов не
позволяет оценить величину носового сопротивления.
Проведение риноманометрии – необходимый процесс для объективной оценки функции внешнего дыхания как для целей диагностики, так и для планирования оперативных
вмешательств в функциональной ринологии и
оценки эффективности проводимого лечения в
динамике.
Диагностические возможности риноманометрии достаточно широки. Однако необходимо физиологическое обоснование и разработка методов обработки данных для повышения
достоверности получаемой информации и достижения максимальной повторяемости результатов обследований.

© А.С. Журавлев, О.Г. Аврунин, Ю.М. Калашник, 2012
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ ФЛЕГМОН ШЕИ
Вопросы, связанные со своевременной
диагностикой гнойно-воспалительных процессов шейной клетчатки сохраняют свою актуальность до настоящего времени. Это обусловлено
не только ростом числа больных, но и более тяжелым течением заболевания с распространением воспалительного процесса на многочисленные фасциальные и клетчаточные пространства
шеи, разрушением больших массивов мягких
тканей, нередко приводящих к генерализации
инфекции. Перечень причин, способствующих
снижению эффективности лечения достаточно
многообразен. Наиболее часто это поздняя диагностика начала заболевания, но иногда допускаются ошибки и в ранней диагностике флегмон
шеи, что приводит, соответственно, к несвоевременному началу лечения.
Для изучения ошибок в диагностике
флегмон шеи проведен анализ 322 историй болезни больных с гнойно-воспалительными процессами шеи, которым проводилось хирургическое лечение в ЛОР-клинике Харьковской областной клинической больницы за период с1988
по 2011 годы.
Выявлены основные причины, которые
приводят к появлению ошибок в диагностике и
последующем лечении флегмон шеи.
1. Сложность анатомо-физиологических
взаимоотношений органов и структур шеи, размещенных в крайне ограниченном пространстве.
2.Наличие «многоэтажности» в расположении фасциальных пространств и карманов
шеи. Их анатомия способствует как поверхностному, так и глубокому развитию гнойных
процессов. Это приводит к значительным различиям в клинических проявлениях воспалительного процесса. При глубоком или локальном поражении возникают условия для малосимптомного течения заболевания.
Подфасциальные глубокие абсцессы и
флегмоны шеи опасны из-за таких развивающихся осложнений, как сепсис, медиастенит,
тяжелая интоксикация, переход нагноения на

стенки кровеносных сосудов с последующим их
разрушением и массивным кровотечением, развитие тромбоза вен, тромбосинуситов и абсцессов мозга.
3.Взаимоотношения макро- и микроорганизма. Высокая вирулентность микрофлоры, ее
поливалентность, снижение местного и общего
иммунитета способствуют изменению характера
и скорости проявления воспалительных реакций. Они могут быть вялыми, ареактивными,
без выраженной симптоматики (клинических
симптомов заболевания) или, наоборот, гиперреактивными , «молниеносное» течение процесса.
4. Наличие и состояние «фоновых» нарушений или заболеваний организма. Это обусловлено состоянием лимфоглоточного барьера,
наличием сопутствующих хронических заболеваний верхних дыхательных путей, заболеваниями других органов и систем. Возникают условия для пролонгации воспалительного процесса по продолжению, гематогенно или по
лимфатическим путям.
5. Социальные, экономические и другие
причины, которые приводят к запоздалому обращению пациентов за медицинской помощью.
6. Недостаточная профессиональная или
техническая подготовленность медицинского
персонала к немедленному адекватному проведению необходимого комплекса диагностических и лечебных мероприятий.
7. Немаловажное значение в затруднении
своевременной диагностики могут сыграть и
анатомо-конституциональные особенности организма. Пикническое строение, короткая шея,
избыточное питание создают условия для «депонирования» очага гнойно-воспалительного
процесса и его условно латентного течения.
Таким образом, ошибки в своевременной
диагностике гнойно-воспалительных процессов
шеи являются основной причиной недостаточно
эффективного, а зачастую и неудовлетворительного окончательного результата в лечении этого
грозного заболевания.

© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, 2012
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Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, А.Ф. КАРАСЬ, Г.А. КАРАСЬ, С.П. ЧАЙКА, Г.В. ЛАТИШЕВСЬКА,
В.А. ДУБОК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НОВИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ
НА ТКАНИНИ ПІДДОСЛІДНИХ ТВАРИН
Останнім часом в Україні синтезовано
якісно новий клас біокомпозитних наноматеріалів - біоактивна кераміка на основі гідроксиапатиту та трикальційфосфату (Дубок В.А. 2000;
Дубок В.А., Гайко Г.В. та співавт., 2007). Ці матеріали з одного боку за своїми фізикомеханічними та хімічними властивостями відповідають вимогам до імплантаційних матеріалів, а з другого боку технологія їх виробництва
дозволяє шляхом введення до композиту певних
сполук та складових змінювати їх властивості,
згідно необхідного профілю використання.
Для широкого впровадження в медичну
практику даних композитів необхідні комплексні наукові дослідження для оцінки їх основних
властивостей та закономірностей впливу на біологічні тканини та організм в цілому. Це дасть
змогу виявити найбільш перспективні зразки
придатні для подальшого клінічного використання в різних галузях медицини і в отоларингології зокрема.
Виходячи з цього, в експерименті іп уіуо
на тваринах ( 40 щурів та 5 морських свинок)
нами вивчались резорбційні, репаративні та пластичні можливості трьох зразків біоактивних
композитних матеріалів, а саме СК-23,, до складу
якого входили гідроксиапатит та ситал, ГГ-4, що
містив пластмасу напилену гідросиапатитом та
ГТ-6 - складався з трикальційфосфату та поліамінокислот. Вивчали взаємодію матеріалу композита при його імплантації у багатокомпонентну
тканинну систему м'язів, слизову оболонку щоки,
хряща вуха та кісткову тканину (булла морської
свинки). Як контроль застосували хірургічну сітку, що широко використовується в хірургії. Були
застосовані морфологічні, гістохімічні та нейроморфологічні методи дослідження.
Показано, що матеріал імплантату СК 23,
незважаючи на ефект стимуляції кісткоутворен-

ня, нестійкий до біологічного впливу і в багатокомпонентній системі м'яких тканин піддається
ранній резорбції, а тому в разі його імплантації
різниця між динаміками остеосинтезу і біологічної резорбції може спричинити відторгнення
імплантату.
Доведено, що матеріалу імплантату ГГ4,
який характеризується нерівномірною щільністю, властива недостатня адгезія до прилеглих
тканин і наявність зон резорбції з присутністю
макрофагальних елементів у термін 1-3 місяці
після імплантації. У зв'язку з цим його використання
як
перспективного
матеріалу
для імплантації може бути суттєво обмеженим.
Серед досліджених композитних матеріалів найбільш перспективним для використання в
реконструктивно-відновній хірургії виявився
композит ГГ6. При імплантації зразків ГТ6 в
м'язові тканини, хрящову пластинку зовнішнього вуха, в тканини щоки через 1-3 місяці спостерігався максимальний ефект адгезії імплантату.
Наявність незначної кількості волокнистих
структур навкруг нього свідчила про відсутність
сформованої капсули. Відсутність пошкодження
нервових волокон в зоні, прилеглій до імплантату, а також гістохімічні дослідження з оцінки
рівня активності ферментів енергетичного обміну - лактатдегідрогенази та сукцинатдегідрогенази, також підтверджували високу функціональну активність клітин, що оточують імплантат.
Ці результати наглядно підтверджували високу
біосумісність цього зразка.
Таким чином, застосований комплексний
метод дослідження дає змогу оцінити рівень
впливу імплантованих композитних наноматеріалів різного хімічного складу на організм та дозволяє визначити можливості і перспективи їх
впровадження в хірургічну практику.
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Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, В.В. КІЩУК, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, К.А. ЛОБКО,
А.І. БАРЦИХІВСЬКИЙ, О.О. СТЕЧИШИН (КИЇВ, ВІННИЦЯ; УКРАЇНА)
ТАКТИКА ОБЛІТЕРАЦІЇ ЛОБНИХ ПАЗУХ З ВИКОРИСТАННЯМ
БІОКОМПОЗИТУ "СИНТЕКІСТКА"
Незважаючи на постійне удосконалення
існуючих методів і способів хірургічного лікування при закритих та відкритих проникаючих
фронто-базальних травмах з ліквореєю та без
неї, та впровадження нових – залишається невирішеним цілий ряд проблем. Так, найбільш частим післяопераційним ускладненням при травмах приносових пазух носа (ППН), особливо
фронто-базальної локалізації, є приєднання патогенної мікрофлори і в подальшому можливість розвитку різних по складності посттравматичних синуситів, діагностика яких буває складною через слабку вираженість клінічних симптомів та внутрішньочерепних ускладнень. Видалення при первинній хірургічній обробці
(ПХО) вільно лежачих уламків кісток призводить до деформації лицьового скелета. Деякі
автори при непошкодженій мозковій стінці й
рецидивуючих фронтитах рекомендують відновлення лобно-носового співустя для збереження
життєздатності пазухи. Для вирішення цих проблем отоларингологи протягом останніх 40 років вдаються до часткового зменшення об`єму
або цілковитого закриття післяопераційних порожнин, та облітерації функціонально нежиттєздатної лобної пазухи, використовуючи при
цьому найрізноманітніші пластичні матеріали.
Ми використовували біокомпозит “Синтекістка”
(БКС), який являє собою групу біоактивних неорганічних синтетичних композиційних матеріалів, близьких за складом до мінералу природної кістки, призначених для вирішення різноманітних завдань хірургічного її відновлення при
травмах, пухлинах та захворюваннях кісткової
тканини. БКС повністю чи частково резорбується в організмі в запланований час з використанням імплантованого матеріалу для відтворення
нової повноцінної кістки.

Ми застосовували такий спосіб первинної
хірургічної обробки ран фронто-базальної локалізації: виконується бінадбровний розріз шкіри і
м`яких тканин, ревізія рани. Після ревізії і визначення об’єму оперативного втручання видаляють слизову оболонку пазухи, при наявності
перелому мозкової стінки лобної пазухи та розриву твердої мозкової оболонки ушивають її
дефект з герметизацією шва губкою “тахакомб”.
Відновлюють мозкову стінку лобної пазухи усіма її кістковими уламками, які розміщують на
твердій мозковій оболонці. Облітерують лобноносове співустя м`язево-окістним клаптем. Виповнюють порожнину пазухи БКС змішаним з
кров`ю пацієнта і антибіотиком із додаванням
ауто кістки. Формують лицьову стінку лобної
пазухи з використанням усіх кісткових уламків,
відтворюючи анатомічну форму лоба. Пошарово
ушивають м’які тканини та шкіру і накладають
гіпсову асептичну пов'язку. Спинномозковий
дренаж накладають в доопераційному періоді
при наявності ліквореї. У всіх пацієнтів операційна рана зажила первинним натягом, шви зняті на 7 – 10 добу. На контрольних КТ - грамах
визначався кістковий тип будови лобної кістки.
При зовнішньому огляді - ніжний післяопераційний рубець без втягнень і деформацій м’яких
тканин в ділянці надбрівної дуги та лобної ділянки.
Таким чином, запропонований спосіб надання первинної хірургічної обробки рани зі
збереженням всіх кісткових уламків і облітерацією лобних пазух з використанням БКС дозволяє досягнути стійкої ремісії при одночасній реконструкції стінок лобної пазухи та скоротити ліжко-день, прискорити одужання пацієнта.
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Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
РОЛЬ СТРУКТУР ЛІМФАДЕНОЇДНОГО ГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ
В ҐЕНЕЗІ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
На протязі останніх десятиліть доведено,
що мигдалики лімфаденоїдного глоткового кільця (ЛАГК) Пирогова-Вальдейра відіграють
значну роль у формуванні імунного захисту
слизових оболонок дихальних шляхів та імунітету в цілому. Відомо, що видалення мигдаликів
в часті випадків призводить до розвитку симптомокомплексу з ураженням слизової оболонки
верхніх дихальних шляхів. Поряд з цим питання
про роль мигдаликів ЛАГК у формуванні алергії
хоча і поставлено давно. але до теперішнього
часу не має доказової відповіді .
Відомо також, що мигдалики ЛАГК формують значну продукцію реагінів, мають багато
клітин із рецепторами до IgE, а також клітин,
що здійснюють клітинні реакції уповільненого
типу (РУТ), а також продукують ряд цитокінів
на різні алергени. За сучасними даними структури ЛАГК в дитячому віці формують стан
стійкості до антигенних компонентів їжі, активно беруть участь у створенні так званої «оральної толерантності. Існують дані, які підтверджують сучасну теорію про активну участь піднебінних мигдаликів в дитячому віці у формуванні імунологічних механізмів попередження
реакцій організму на харчові алергени, що відкриває нові підходи до лікування харчової алергії. Вважається, що наявність хронічного тонзиліту сприяє зниженню рівня гуморальних факторів місцевого імунітету слизових оболонок
дихальних шляхів і травного тракту і може бути
сприяючим чинником для формування алергічних реакцій і процесів.
В зв’язку із викладеним в Інституті
отоларингології ім проф. О.С. Коломійченка
НАМН України було проведено дослідження по
визначенню ролі стану структур ЛАГК у розвитку алергічних захворювань (АЗ). Було обстежено 438 пацієнтів із різним станом ЛАГК ( но-

рма, хронічне запалення, стан після видалення )
з наявністю або відсутністю АЗ.
У хворих на алергічний риніт ( сезонний
та цілорічний ) більш виражені клінічні прояви
мають місце серед пацієнтів у яких в анамнезі
була проведена тонзилектомія та тих, що хворіють на хронічний тонзиліт.
У 80% хворих з харчовою алергією спостерігаються патологічні зміни у структурах
лімфоглоткового кільця у вигляді хронічного
тонзиліту та стану після тонзилектомії або аденотомії. Крім того встановлено, що хронічний
запальний процес в мигдаликах ЛАГК може негативно впливати на розвиток та перебіг атопічного дерматиту у дорослих.
Найменший відсоток хворих на бронхіальну астму у поєднанні з та алергічним ринітом
спостерігається у осіб з ХТ, найбільший – у пацієнтів, які в анамнезі перенесли тонзилектомію.
У всіх хворих на АЗ, незалежно від стану
структур ЛАГК, спостерігається суттєве зростання вмісту лімфоцитів в рото глотковому
секреті, а при хронічному тонзиліті та після
аденотонзилектомії має місце вектор у бік
зниження секреторного імуноглобуліну А та
лактоферину. Суттєвих коливань з боку рівня
сироваткових імуноглобулінів виявлено не було за винятком IgE , концентрація якого в крові
у пацієнтів з АЗ, незалежно від стану структур
ЛАГК, суттєво перевищує такий у осіб контрольної групи.
Таким чином проведені попередні дослідження ролі структур ЛАГК у розвитку АЗ свідчать про значний вплив стану ЛАГК на механізми розвитку алергії як негайного , так і уповільненого типів. Ці данні є підґрунтям для створення нових технологій алергодіагностики АЗ та
підходів для більш ефективної їх терапії.
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А.В. ЗАВАДСКИЙ, Н.В. ЗАВАДСКИЙ, С.А. ЗУБКО, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, А.А. БОНДАРЕНКО
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИРАМИДЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
В клинических наблюдениях сообщается
о положительном эффекте применения растворов мирамистина при лечении ряда заболеваний
ЛОР-органов (М.А. Завалий, 1998; Д.И. Заболотный и О.Ф. Мельников, 1999; Ю.В. Митин,
2000; А.В. Завадский 2003, 2004; В.И. Попович,
2009; М.А. Золотарева и А.А. Бондаренко,
2009). Являясь детергентом он, воздействуя на
клеточные мембраны, приводит к изменению их
проницаемости, изменяет активность мембранных ферментов, снижает поверхностное натяжение. При совместном применении он потенцирует действие антибиотиков. Мирамистин
обладает выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных, грамотрицательных, аэробных, анаэробных, спорообразующих бактерий, грибов. Бактерицидное действие мирамистина сочетается с выраженным
иммуномодулирующим свойством, он стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет.
Мирамистин практически не действует на
оболочки клеток тканей человека, избирательно
воздействуя на микроорганизмы. Он непосредственно действует на липиды мембран микроорганизмов, приводя их к разрушению. Проникая
в гидрофильный участок мембраны, разрушая ее
подмембранный слой и разрыхляя мембрану,
повышает проницаемость ее для крупномолекулярных веществ, ингибирует ферментные системы, приводит к угнетению жизнедеятельности
микроорганизмов и их гибели.
У 126 больных с обострением хронического гнойного мезотимпанита, сочетающегося
у 50 больных с наружным отитом, мы местно
применили при комплексном лечении 0,02%
раствор мирамидеза (0,1% спиртовый раствор
разбавляли в 5 раз физраствором). Возраст

больных колебался от 18 лет до 71 года, мужчин было 76, женщин - 50. В контрольной
группе из 30 больных мирамидез местно не
применялся.
После туалета 0,02% раствор мирамидеза
вводился в наружный слуховой проход на турунде на 20 минут 3 раза в день на протяжении
7-10 дней, у 14 больных – до 12 дней. Транстимпанальное нагнетание не допускалось.
В процессе лечения учитывались изменения первичных результатов общеклинического
обследования, исследования слуха, учитывались
данные отоскопии, наличие выделений, характер их, микробиологическое исследование экссудата.
Клинические наблюдения показали, что в
группе больных, где местно использовался раствор мирамидеза, происходил более быстрый
регресс признаков обострения воспаления. Уже
на 2 – 3 день лечения уменьшались гиперемия,
отек и инфильтрация кожи наружного слухового прохода, барабанной перепонки и слизистой
оболочки медиальной стенки барабанной полости, наблюдалось уменьшение или прекращение
выделений по сравнению с контрольной группой. У больных с диффузным наружным отитом
также в более ранние сроки отмечалось исчезновение отека и инфильтрации кожи. Ни у одного больного не возникали кожные аллергические реакции и раздражения. У 3 больных отмечено появление чувства жжения в ухе.
Наш опыт применения 0,02% раствора
мирамидеза показал его высокую эффективность, отсутствие аллергизирующего и раздражающего действия при лечении больных с обострением хронического гнойного мезотимпанита, при сочетании его с наружным отитом.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИНУСИТАМИ В АР КРЫМ
Нами проведен статистический анализ заболеваемости больных хроническими синуситами, частоты их госпитализации по поводу
хронического синусита в оториноларингологи-
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ческие стационары АР Крым за период с 2001
по 2010 годы. Для проведения данного исследования были использованы официальные отчеты
статистических
отделов
лечебноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

профилактических учреждений и «Основные
показатели здоровья населения и деятельности
лечебно-профилактических учреждений АР
Крым за 2001-2010гг.» республиканского информационно-аналитического центра медицинской статистики АР Крым. По годам отмечается
устойчивый рост заболеваемости, хотя в 2007
году зафиксировано некоторое снижение показателя – на 3,5% ниже, чем в 2006 г. и на 2,3%
ниже, чем 2008г. Но при статистической обработке данное колебание принципиально не изменило тенденцию роста заболеваемости хроническими синуситами. Выявлена стойкая тенденция роста числа госпитализированных больных за указанный отрезок времени. После 2001
года отмечен всплеск госпитализированных
больных, показатель возрос на 11% в 2002 году
по сравнению с предыдущим. Период 2003 и
2004 гг. показатель оставался почти на одном
уровне – 400,9 и 407,0 соответственно на 100
тыс. человек, в 2005 году отмечено увеличение
количества госпитализированных больных на
4,9%. В 2006 году показатель существенно не
изменился, его рост составил всего 0,3%. С 2007
года показатель увеличивался в диапазоне 2,8%
- 4,8%.
В результате было установлено, что линии регрессии имеют восходящий характер. На
их достоверность указывает коэффициент парной корреляции: 0,94 для показателей заболеваемости хроническими синуситами в АРК; 0,97
– для количества госпитализированных больных
в оториноларингологические стационары, при
критическом значении коэффициента парной
корреляции Пирсона (Р≥0,05) 0,63.
Весь период исследования характеризуется стойкими высокими показателями заболеваемости синуситами. Темп роста заболеваемости
больных составил в среднем 5-10% в год, на 35% в год отмечен рост количества госпитализированных больных.
В течение каждого года при анализе показателей по месяцам и регионам Крыма отмеча-

ются сезонные «всплески» в периоды межсезонья весной и осенью, а также в летние месяцы
на фоне морских купаний. В эти периоды года
отмечается рост заболеваемости в целом по
Крыму, но особенно повышается процент госпитализации в приморских городах. Например,
в июле-августе количество госпитализированных больных в ЛОР-стационары гг. Евпатории,
Ялты, Феодосии, Керчи возрастают от 2,3 до 3
раз. Если в летнее время рост заболеваемости
можно объяснить наличием большого количества людей приезжающих на отдых в Крым, то в
периоды межсезонья рост заболеваемости и болезненности приводит к повышению процента
госпитализированных и оперированных больных в условиях оториноларингологических стационаров II или III уровня аккредитации за счет
постоянно проживающего населения в Крыму.
Стабильно высокие показатели заболеваемости и госпитализации указывают на климатические особенности (резкие перепады температуры и влажности в атмосфере в период
межсезонья); на недостаточную санитарнопросветительную работу, что чаще всего проявляется поздним обращением больных; на недостаток профилактических мероприятий, наличие
вторичного иммунодефицита у населения; неполное вылечивание острых форм воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей;
зачастую отсутствие комплексного подхода и
этапности в лечении; проведение стандартного
лечения без учета региональных особенностей
этиологически значимой микрофлоры, наиболее
часто встречающейся у больных синуситами в
данном регионе. Полученные данные говорят о
необходимости повысить эффективность лечебно-профилактической помощи больным синуситами путем разработки и внедрения методов
прогнозирования обострения, коррекции морфофункциональных нарушений на основании изучения этиологического фактора, а также особенностей ключевых факторов, влияющих на
патогенез синуситов.

© М.А. Завалий, А.Г. Балабанцев, В.П. Гончарук, 2012

М.А. ЗАВАЛИЙ, А.В. ФИЛИППОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, В.П. ГОНЧАРУК, В.П. КАЛИНКИН,
А.А. ЗАВАЛИЙ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
У БОЛЬНЫХ СИНУСИТАМИ
Анатомическая близость околоносовых
пазух (ОНП) к полости черепа создает условия
для возникновения различных осложнений, угЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

рожающих жизни пациентов, в случае развития
синуситов. Выбор оптимальной тактики лечения
является залогом профилактики рецидивов и
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осложнений синуситов, а также скорейшего выздоровления больных.
Настоящая работа проведена с целью дифференциальной диагностики экссудативных и
отечно-катаральной форм синуситов. Данная информация необходима для корректного формулирования диагноза и определения доказательных
показаний к инвазивным методам лечения.
Под нашим наблюдением находилось 23
больных острым синуситом. Больные были госпитализированы в оториноларингологический
стационар КРУ «КТМО Университетская клиника» на основании жалоб на головную боль,
чувство тяжести в проекции пазух, затруднение
носового дыхания, выделения из носа слизистогнойного характера, а также данных рентгенографии - снижение воздушности передних ОНП.
Всем пациентам наряду с рентгенографией было проведено УЗИ (Philips HD-11XE с линейным датчиком 5-7 МГц) лобных и верхнечелюстный пазух. УЗИ проводили дважды: на догоспитальном этапе и после пункций ОНП.
При УЗИ, у 18 пациентов (1-я группа), в
измененных воспалительным процессом пазу-

хах на фоне утолщенной слизистой оболочки
определялась жидкость различной степени однородности - у 15 (83,3%) неоднородная, с мелкими смещающимися включениями, визуализация задней костной стенки исследуемой пазухи
была затруднена; у 3 (16,7%) пациентов – однородная, при этом визуализация задней костной
стенки исследуемой пазухи была удовлетворительная. У 5 пациентов (2-я группа) при полипозиционном УЗИ в ОНП выявлялся воздух,
утолщение слизистой передней стенки пазухи,
жидкость не определялась. При пункции ОНП у
пациентов 1-ой группы был получен экссудат, у
15 (83,3%) – слизисто-гнойного характера, у 3
(16,7%) - слизистого характера, что коррелировало с данным УЗИ. У пациентов 2-й группы
при пункции экссудат не был получен.
Таким образом, применение УЗИ в оториноларингологической практике позволяет избежать гипердиагностики в случае отечнокатаральных форм синуситов, помогает определить показания для госпитализации в специализированный стационар и пункционного метода
лечения синуситов.

© М.А. Завалий, А.В. Филиппов, А.Г. Балабанцев, В.П. Гончарук, В.П. Калинкин, А.А. Завалий, 2012

Г.К. ЗАДОРОЖНИКОВ, И.А. ИВАШИН (СЕВАСТОПОЛЬ, УКРАИНА)
МИКРОАНТРОСТОМИЯ ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ НОСОВОЙ ХОД
Операция вскрытие верхнечелюстной пазухи (ВЧП) через нижний носовой ход (ННХ)
имеет тысячелетнюю историю. Тем не менее, на
заре применения операционного микроскопа,
для микрохирургии полости носа, мы одними из
первых в стране опубликовали статью в «Вестнике отоларингологии», №3 (1979), где был
предложен новый оригинальный инструментарий, приёмы ведения анестезии, операции, ведение послеоперационного периода. В нашей
модификации операция микрориноантростомия
была отнесена к органосохраняющим операциям. С наступлением эры оптической микрохирургической эндовидеоскопии описанная операция как бы утратила свою актуальность. Тем
более мы сами, изучая пути введения эндоскопа
в ВЧП (1982), пришли к заключению о предпочтительном пути проведения эндоскопа через
«клыковую ямку». На основании этой работы
был разработан способ микромаксилотомии,
который в данное время широко используется

большинством ринохирургов, без ссылки на
первоисточник. В настоящее время появились
сообщения о проникновении в ВЧП через ННХ
с помощью довольно толстого троакара, для
проведения в дальнейшем эндоскопии.
Мы считаем, что подобные действия, совершаемые без визуального контроля, таят
опасность ранения глазничной или задней стенок ВЧП. При этом мы наблюдали значительную фрагментацию медиальной костной стенки,
обильные кровотечения и образование воспалённых гранулем в последующем. Проведенная
по нашей методике микрориноантростомия исключает описанные осложнения. Проводится
она в малозначащем, для функции органа месте,
где слизистая оболочка практически лишена
мерцательного эпителия. В тот период, когда
область остиомеатального комплекса, подвергнутая операции, теряет, порой на длительное
время свою функцию, антростома ННХ в состоянии обеспечивать дренаж и вентиляцию.

© Г.К. Задорожников, И.А. Ивашин, 2012
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В.С. ЗАЙЦЕВ, Н.В. КИТЕНКО, Е.В. ЛИТОВКИНА, А.Н. ГАЙДАШ
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА
В КЛИНИКЕ ОСТРОГО РИНОСИНУСИТА
В структуре воспалительных заболеваний
ЛОР-органов острые риносинуситы занимают
одно из ведущих мест (Д.И. Заболотный и соавт., 1997; А.И. Крюков и соавт., 2007). Уровень
их распространенности в последние десятилетия
не только не снижается, но и постоянно растет
(Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2002; А.С. Лопатин и соавт., 2006). Как известно, в ответ на
формирование очага воспаления в организме
развивается комплекс физиологических реакций, направленных на его локализацию и восстановление нарушенных функций. Этот сложный процесс местных и системных изменений,
возникающих вслед за повреждением и имеющих целью сохранение гомеостаза, в совокупности составляет понятие острой фазы воспаления.
Он характеризуется повышением температуры
тела, лейкоцитозом, сдвигом лейкоцитарной
формулы, ускорением СОЭ.
В развитии острой фазы воспаления участвуют все системы организма: иммунная, нервная,
эндокринная, сердечно-сосудистая. Важнейший
аспект острой фазы – радикальное изменение биосинтеза белков печени. Понятие «белки острой
фазы» (БОФ) объединяет до 30 белков плазмы
крови, участвующих в реакциях воспалительного
ответа организма. Особенностями большинства
БОФ являются их неспецифичность и высокая
корреляция концентраций в крови с активностью
заболевания и стадией процесса.
Одним из важнейших БОФ у человека является С-реактивный белок (С-РБ), относящийся
к
бета-глобулинам
(Л.В.Полевщиков,
П.Г.Назаров, 1993). С-РБ – уникальный маркер
острофазного ответа организма на воспаление и
степень его выраженности, так как в отличие от
многих других БОФ уровень его возрастает
очень быстро, начиная с первых 6-8 часов. С
учетом изложенного тест с определением концентрации С-РБ в крови получил широкое распространение в клинической лабораторной
практике для диагностики и мониторинга при
различных инфекциях и заболеваниях, оценки
активности воспалительного процесса, выбора
адекватного лечения.
Целью нашего исследования явилось определение значения С-РБ для клинической диагностики острых риносинуситов и в качестве
критерия рационального использования антибиотиков на основе его количественного определения в сыворотке крови.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Объект и методы исследования. Нами
обследовано 27 больных с диагнозом острый
риносинусит (16 - мужского пола – 59,3% и 11 –
женского – 40,7%) в возрасте от 19 до 53 лет.
Сроки их обращения за помощью были от одних
до пяти суток. Больные наблюдались в ЛОРкабинете медицинского центра «Клиника семейной медицины». Всем больным проводилось
общеклиническое обследование, включавшее
выяснение жалоб, сбор анамнеза, оториноларингологическое и лабораторное обследование,
рентгенографию околоносовых пазух (ОНП) в
прямой проекции. С использованием указанного
диагностического алгоритма установлены следующие локализации воспалительного процесса
в ОНП: верхнечелюстной синусит (гайморит) –
у 13 (48,2%) больных, гаймороэтмоидит – у 8
(29,6%), гемипансинусит – у 4 (14,8%), фронтит
– у 2 (7,4%). С учетом этиологической роли возбудителей и результатов общеклинического обследования у 8 больных (29,6%) диагностирован
острый вирусный риносинусит (ОВРС), а у 19
(70,4%) – острый бактериальный риносинусит
(ОБРС). У всех больных ОВРС и у 12 пациентов
с ОБРС установлена катаральная форма синусита и лишь у 7 – гнойная.
Наряду с общеклиническим обследованием у всех больных проводилось исследование
концентрации С-РБ в сыворотке крови с использованием метода латексной агглютинации. Он
заключается в том, что антиген (антитела против С-РБ), адсорбированный на нейтральных
частичках латекса, вступает в реакцию агглютинации с С-РБ. Интенсивность агглютинации
прямо пропорциональна количеству С-РБ. В
исследование не включались больные с повторными заболеваниями риносинуситом, обострением хронических риносинуситов, а также пациенты, которые к его началу получали глюкокортикостероиды или нестероидные противовоспалительные препараты, так как указанные
средства снижают сывороточную концентрацию
С-РБ (В.Н.Титов, О.П.Близнюков, 2004).
Результаты и обсуждение. Нормальные
показатели С-РБ в сыворотке крови человека находятся в пределах 5-10 мг/л. Повышение концентрации С-РБ отмечается через 6-12 часов после начала воспаления и достигает максимальных
значений в сроки 48-72 часа. В группе больных
ОВРС превышение нормального уровня С-РБ
отмечено всего в двух случаях (25%), у осталь-
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ных 6 пациентов (75%) он находился на верхней
границе нормы, не превышая 6 мг/л. Среднее
значение концентрации С-РБ в сыворотке крови
больных ОВРС составило 7,5 мг/л, не достигая
достоверно значимых величин (p>0,05). Проведение корреляционного анализа сывороточного
С-РБ с показателями гемограммы в этой группе
больных выявило отсутствие лейкоцитоза
>9х109/л и ускоренного СОЭ >10 мм/час.
Более значительное повышение концентрации С-РБ отмечено в группе больных ОБРС.
Лишь у 3 пациентов (15,8%) он не превышал 6
мг/л, у остальных 16 (84,2%) уровень его находился в диапазоне значений от 12 до 48 мг/л.
Максимальное значение концентрации С-РБ в
сыворотке крови – 48 мг/л выявлено у двух
больных с острым гнойным риносинуситом.
Однако если у одного из них отмечено вовлечение в воспалительный процесс всех ОНП одной
стороны (гемипансинусит), то у другого – всего
одной лобной пазухи (фронтит). Этот факт дает
основание предположить, что повышение концентрации С-РБ в большей мере связано не с
количеством вовлеченных в воспаление ОНП, а
с активностью воспалительного процесса в них.
Среднее значением концентрации С-РБ в сыво-

ротке крови больных ОБРС составляло 19,8
мг/л, что достоверно отличалось от показателей
в норме (p<0,05). Анализ показателей гемограммы в группе больных ОБРС выявил лейкоцитоз >9х109/л у 5 (26,3%), а ускоренное СОЭ
>10 мм/час – у 7 (36,8%). Эти показатели значительно уступали по частоте выявления повышенному уровню С-РБ (84,2%). Применение в
составе комплексной терапии антибактериальных препаратов у больных ОБРС сопровождалось снижением концентрации С-РБ в сыворотке крови уже через три для после начала лечения.
Таким образом, определение содержания
С-РБ в сыворотке крови является объективным
методом быстрой диагностики воспалительных
заболеваний ОНП. Он может служить не только
экспресс-методом неспецифической верификации бактериальной природы риносинусита, но и
критерием тяжести его течения. Более высокие
уровни С-РБ отмечаются у больных бактериальным синуситом в отличие от пациентов с
вирусным синуситом. Динамика показателей СРБ может также использоваться в качестве критерия эффективности проводимой антибактериальной терапии.

© В.С. Зайцев, Н.В. Китенко, Е.В. Литовкина, А.Н. Гайдаш, 2012

А.В. ЗАЙЦЕВ, Д.В. ЛЫЩЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
НАРУШЕНИЯ СЛУХА У БОЛЬНЫХ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Техногенное развитие цивилизации, увеличение транспортного движения, рост чрезвычайных ситуаций, значительное ухудшение
криминальной обстановки приводят к увеличению травматизма населения. Одной из наиболее
тяжёлых считается черепно-мозговая травма
(ЧМТ), частота которой в различных регионах
Украины составляет от 2,3 до 6 случаев (в среднем 4–4,2) на 1000 населения. По данным различных авторов, у 50% всех пострадавших
имеют место повреждения среднего и внутреннего уха, сопровождающиеся нарушением
функции слуха. Вместе с тем, в остром периоде
ЧМТ на первый план выходят неврологические
симптомы и больные с нарушением слуха зачастую обращаются за помощью к оториноларингологу или сурдологу в поздние сроки, когда
терапевтические возможности ограничены; а
механизм развития слуховых нарушений трудно
поддаётся объяснению.
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В 2011 году в КУ «Днепропетровская областная больница им. И.Мечникова» было госпитализировано 864 пациента с ЧМТ. 271 пациенту (31,4%) была выставлена легкая степень
травмы, 593 (68,6%) - ЧМТ средней и тяжелой
степени (ушиб мозга II-III степени), причем у
179 (20,7%) были выявлены травматические повреждения основания черепа. При подозрении
на перелом основания черепа, проходящий через пирамиду височной кости (наличие выделений крови или ликвора из слухового прохода)
пациент при поступлении в стационар в обязательном
порядке
осматривался
врачомотоларингологом. В остром периоде травмы истекающий из слухового прохода ликвор обычно
содержал значительную примесь крови, и дифференцировать изолированное повреждение
слухового прохода и/или барабанной перепонки
зачастую не представлялось возможным. В этих
случаях производилась тампонада слухового
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прохода с целью предотвращения возможного
инфицирования и динамическое наблюдение за
состоянием пораженного уха. При присоединении травматического гнойного среднего отита
лечение проводилось по общим правилам согласно «Протоколу лечения травматических
острых средних отитов».
После окончания острого периода ЧМТ и
стабилизации состояния пациентам, перенесшим тяжёлую ЧМТ, проводилось комплексное
исследование слуха с помощью «живой» шёпотной и разговорной речи, камертонов, тональной и речевой аудиометрии. По нашим
данным, у 465 (78,4%) пациентов с ЧМТ средней и тяжелой степени тяжести были выявлены
нарушения слуховой функции различной степени выраженности. В 68% случаев они носили
комбинированный характер, 11,8% имели изолированный кондуктивный- и 20,2% нейросенсорный компонент. Дальнейшее лечение указанных нарушений проводилось по общепринятым методикам.
Следует помнить, что в отдалённом периоде ЧМТ у ряда больных может отмечаться
прогрессирующее нарастание тугоухости, пре-

имущественно нейросенсорного характера, что
требует их динамического наблюдения отоларинголога и сурдолога.
Таким образом, при острой ЧМТ степень
нарушения слуха зависит от тяжести травмы:
значительная степень потери слуха отмечается
при средней и тяжелой ЧМТ. Для оценки состояния слуховой функции при тяжелой черепно-мозговой травме необходимо достаточно
длительное наблюдение, поскольку в первые
дни исследование слуха невозможно или имеет
ориентировочный характер из-за тяжести состояния больного. Ранняя диагностика, динамический контроль кохлеарных нарушений и своевременная терапия способствуют предупреждению прогрессирования тугоухости в отдаленном
периоде. Патология слуха, установленная при
аудиологическом обследовании больных, являются одним из критериев объективизации степени тяжести сопутствующей черепно-мозговой
травмы. Документация степени снижения слуха
и ее динамики имеет большое значение для врачебно-трудовой и судебно-медицинской экспертизы, прогнозирования эффективности реабилитационных мероприятий.

© А.В. Зайцев, Д.В. Лыщенко, 2012

А.Ю. ЗАПОРОЩЕНКО, О.Г. РЫЛЬСКАЯ, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО, С.В. КРАВЧЕНКО
(КИЕВ, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
В последнее время существенно пересмотрены взгляды на лечебную тактику, показания и методику хирургических вмешательств
при хроническом гнойномсреднем отите. Особый стимул к развитию получила реконструктивная хирургия среднего уха с использованием
синтетических биоактивных керамических материалов. Одним из таких материалов является
«Синтекость», разработанная в Украине. В настоящее время в ведущих клиниках страны общеполостная операция выполняется редко, как
правило, при анатомически узком аттике, а так
же при распространенном холестеатомном процессе с подозрением или наличием какого-либо
отогенного осложнения. Этот вид оперативного
вмешательства относится к так называемому
«открытому способу» хирургической санации
уха.После этой операциимастоидальная полость
сообщается с наружным слуховым проходом,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

так как в процессе операции задняя стенка последнего удаляется. В последние годы в практику все шире стал внедряться «закрытый способ»
хирургической санации, при котором заднюю
стенку наружного слухового прохода сохраняют. Такую операцию в отечественной литературе принято называть раздельной аттикоантромастоидотомией. Кроме этой операции, к закрытым хирургическим вмешательствам относят
остеопластическуюаттикоантротомию, при которой хирургический дефект в сосцевидном отростке в конце операции реставрируют. На выбор наиболее рационального метода оперативного вмешательства в каждом конкретном случае оказывают влияние особенности анатомического строения среднего уха и патологии уха.
Предметом научной дискуссии до настоящего времени остается вопрос целесообразности выполнения тимпанопластики в один этап
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с санирующей операцией или в период, когда
воспаление в ухе ликвидировано в результате
предшествующего адекватного в каждом конкретном случае санирующего оперативного
вмешательства. По нашему мнению, двухэтапная операция является предпочтительней, особенно при активном воспалительном процессе в
ухе, и при нарушении функции слуховой трубы.
В некоторых случаях хирургическое лечение
может состоять даже из трех этапов. Первым
этапом выполняется санирующая операция, затем вторым этапом на «сухом» ухе формируется
неотимпанальная мембрана и неотимпанальная
полость с последующей ( третьим этапом) реконструкцией слуховых косточек. В некоторых
случаях при доброкачественно протекающем
процессе в полостях среднего уха и при нормальной функции слуховой трубы, тимпанопластика может быть выполнена в один этап.
По характеру реконструкции трансформационного механизма среднего уха тимпанопластические оперативные вмешательства принято разделять на две группы: вмешательства,
при которых создается система с естественным
путем звукопроведения – «неотимпанальная
мембрана- окно преддверия», и вмешательства с
атипичной системой проведения звуков путем
звуковой защиты (экранизации) окна улитки.
Так как система с естественным путем звукопроведения имеет несомненные преимущества,
большинство отохирургов предпочитают формировать большую неотимпанальную полость.
В таких случаях важным является проведение
тимпанопластики на «сухом» ухе, а также сохранение во время санирующей операции задней стенки наружного слухового прохода и латеральной стенки аттика. После санирующей
операции по открытому типу больному невозможно сформировать полноценную большую
неотимпанальнуюполость поскольку отсутствуют задняя костная стенка слухового прохода и
латеральная стенка аттика. В этих случаях мы
производим операцию IV тип тимпанопластики
с костным экранированием окна улитки. Для
экранирования используется пластинка из синтекости толщиной до 1 мм. Такая операция значительно повышает функциональные результаты
IVтипа
тимпанопластики.
Костновоздушный интервал после операции уменьшается в среднем до 10-15 дб на все частоты. Не
менее активно в последние годы ведется дискуссия и по вопросам преимуществ и недостат-

ков «открытых» и «закрытых» методов тимпанопластики. Отношение отохирургов к этим
видам оперативных вмешательств различное,
что объясняется в первую очередь различным
санирующим эффектом их. По нашему мнению,
хорошего санирующего эффекта можно добиться только при «закрытом способе» операции,
поскольку болезнь трепанационной полости после «открытого способа» операции может возникнуть независимо от качества операции в результате постоянного контакта поверхности
мастоидальной полости с внешней средой. Кроме этого в послеоперационной полости скапливаются эпидермальные массы, что также способствует возникновению воспалительного процесса. На наш взгляд, открытая или закрытая
методика тимпанопластики должна выполняться с учетом анатомического строения среднего
уха. В отделе воспалительных заболеваний ГУ
«Институт отоларингологии им. профессора
А.И. Коломийченко АМН Украины», у больных
с пневматическим типом сосцевидного отростка
выполняются санирующие операции в виде раздельной аттикоантромастоидотомии с мастоидопластикойауто- и синтекостью. У лиц со
склеротическим типом сосцевидного отростка
производится остеопластическаяаттикоантротомия со стороны наружного слухового прохода.
В качестве материала для облитерации трепанационной полости используются также ауто- и
синтекость.Общеполостная операция выполняется нами менее чем в 5% случаев от всехсанирующих операций у больных с пневматическим
типом строения сосцевидного отростка при анатомически узком аттике, или при распространенном холестеатомномпроцессе. У больных, с
узким аттиком, у которых отсутствует выраженный воспалительный процесс в полостях
среднего уха, в конце санирующей операции
производится реконструкция задней костной
стенки наружного слухового прохода с использованием пластинки синтекости толщиной до
1мм и мастоидопластикаауто- и синтекостью.
Таким образом, оценивая современное состояние проблемы хирургической реабилитации
больных хроническими воспалительными заболеваниями среднего уха, следует отметить, что
за последние годы в этой области достигнут определенный прогресс. Вместе с тем, некоторые
вопросы этой сложной проблемы, в первую очередь относящиеся к хирургической тактике и в
настоящее время остаются дискуссионными.

© А.Ю. Запорощенко, О.Г. Рыльская, Н.А. Пелешенко, С.В. Кравченко, 2012
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А.И. ИВАШИН, Г.К. ЗАДОРОЖНИКОВ (СЕВАСТОПОЛЬ, УКРАИНА)
ЛЕЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИЙ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
Разработка способов лечения дисфункций
слуховой трубы остается актуальной. По нашим
данным продолжается увеличение заболеваний
полости носа и околоносовых пазух в общем
спектре ЛОР-патологии. Как следствие указанного учащаются формы дисфункций слуховой
трубы, протекающие длительно и, упорно не
поддающиеся стандартным способам лечения.
По данной теме нами предложен способ
длительного дренирования слуховой трубы тонким катетером, для пролонгированного введения лекарственных веществ в просвет трубы и
барабанную полость (2003, 2004 гг.). Продолжает успешно разрабатываться методика симультанных эндоскопических операций в полости
носа и на околоносовых пазухах с пролонгированным дренированием слуховой трубы (2008,
2010 гг.).
Положительные результаты, проводившегося лечения, опубликованы в центральных специальных изданиях.

Тем не менее, в небольшом проценте наблюдений мы сталкивались с отсутствием лечебного эффекта. Причину этому мы усматриваем в
анатомических особенностях строения слуховой
трубы, рубцах и стриктурах её просвета, перерождение эпителиального слоя, нарушения клиренса.
В подобных случаях для стойкой вентиляции барабанной полости, из общеизвестных
способов: парацентез, шунтирование, мастоидотомия, мы отдаем предпочтение тимпанотомии.
(Критика вышеуказанных способов опущена изза ограниченности печатного пространства).
Под местной анестезией ультракаином
(0,2мл), отступя 1 мм от края костного кольца
б/п производится радиальный разрез, длинной
до 3 мм., в области передненижнего угла слухового прохода. Сухожильное кольцо тупо отделяется от костного канала и, в образовавшийся
просвет вводится тонкая полиэтиленовая трубка
(отрезок от тонкого «подключичника»), при необходимости до 5 месяцев.

© А.И. Ивашин, Г.К. Задорожников, 2012

В.П. КАЛИНКИН, Н.А.КАЛИНКИНА, В.П. ГОНЧАРУК, А.А. КОЦЕРУБА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ
В настоящее время заболевания носа и
околоносовых пазух занимают ведущее место в
структуре ЛОР-патологии. Среди многочисленных факторов, приводящих к хроническим заболеваниям носа и околоносовых пазух особое
место занимают аллергические поражения верхних дыхательных путей.
В настоящее время лечение аллергических заболеваний респираторного тракта регламентируется ARIA-согласительным документом, выработанным международной группой
экспертов ВОЗ, новая редакция которого была
представлена в 2010 г. В данном документе аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ)
стоит на втором месте среди всех лечебных мероприятий, опережая по значимости фармакотерапию. В настоящее время АСИТ рассматривается как болезнь-модифицирующее лечение,
способное изменить патофизиологические механизмы атопических заболеваний, приостаноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

вить развитие более тяжелых их форм, предотвратить развитие полисенсибилизации, продлить стойкую ремиссию.
Под нашим наблюдением находились 354
пациентов с круглогодичным и сезонным аллергическим ринитом в возрасте от 16 до 55 лет. У
всех была выявлена сенсибилизация к клещам
домашней пыли, различным сериям домашней
пыли, амброзии, полыни, лебеды, луговым травам (тимофеевка, пырей, ежа зборная, тонконог,
овсяница, мятлик). Спектр сенсибилизации определялся кожными прик-тестами с соответствующими аллергенами производства ТОВ «Иммунолог» (г. Винница).
Лечение проводилось пероральными аллергенами, выпускаемыми в виде драже по
стандартной методике, включающий базисный и
поддерживающий курс в течение 2-х-3-х лет.
Эффективность лечения оценивалась по
клиническому течению заболевания. Оценива-
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лась в баллах динамика жалоб больных на заложенность носа, зуд, чихание и выделения из носа, а также потребность в использовании медикаментов (сосудосуживающих капель, топических стероидов, гипосенсибилизирующих препаратов). Следует отметить, что зависимость
эффективности от длительности лечения была
очень вариабельна. Так примерно в половине
наблюдений после базисного курса с последующим поддерживающим периодом в течение
6-12 месяцев была достигнута длительная и
стойкая ремиссия. В то же время у 15 % пациентов, после отмены 3-х годичного поддерживающего курса, отмечался рецидив симптомов
аллергического ринита, что потребовало повторного проведения АСИТ начиная с базисного курса. Данное наблюдение свидетельствует о
необходимости индивидуального подхода при
определении длительности проведения АСИТ.

В целом положительный терапевтический эффект АСИТ при лечении аллергического ринита пероральными аллергенами был
достигнут у 87% пациентов. Необходимыми
условиями эффективности данного лечения
являются:
- правильный подбор пациентов с достоверно установленной IgE-зависимой причиной
заболевания со степенью проявления кожной
реакции ротационного прик-теста не менее +++;
- возраст пациентов до 50 лет;
- длительность заболевания от 2 до 10-15
лет;
- ограниченное число клинически значимых аллергенов (идеальные кандидаты для
АСИТ- моносенсибилизированные пациенты);
- высокая приверженность пациента к
проведению АСИТ и согласие на проведение
повторных курсов лечения.

© В.П. Калинкин, Н.А.Калинкина, В.П. Гончарук, А.А. Коцеруба, 2012

Р.Д. КАРАЛ-ОГЛЫ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИННАБСИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Известно, что пусковым механизмом в
развитии острого и обострения хронического
синусита является отечность слизистой и нарушение функционирования мукоциллиарного клиренса. Нарушается аэрация синусов, возникает
застой секрета и, как следствие, происходит активизация патогенной флоры с развитием гнойного воспаления.
Препарат природного происхождения немецкой компании DHU – циннабсин восстанавливает носовое дыхание, разжижает густую
слизь и облегчает ее отхождение, нормализует
естественный механизм очищения полости носа
и околоносовых пазух.
Действующие вещества циннабсина:
Cinnabaris, Hydrastis, Kalium bichromicum,
Echinacea.
За последние 3 года под наблюдением находилось 160 больных с различными формами
воспаления околоносовых пазух в возрасте от 5
до 75 лет, которые подверглись полному клиническому и рентгенологическому обследованиям.
Острый экссудативный синусит диагностирован у 32 больных, обострение хронического экссудативного – 128.
Таблетки циннабсина детям до 12 лет назначали: по 1 таб. 4-5 раз в сутки, взрослым – по 2
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таб. 4 раза в сутки в течение недели. Таблетки рекомендовалось принимать сублингвально за полчаса до еды или через полчаса после еды, давая им
раствориться во рту. После улучшения состояния
количество таблеток уменьшалось: детям по 1 таб.
3 раза в сутки, взрослым по 2 таб. 3 раза в сутки в
течение последующей недели.
В комплексе лечения нами применялась
вакуум-терапия с промыванием по Проетцу №5.
в нос – називин по 2 капли 2 раза в день (6
дней), эриус по 1 таб. к вечеру (3 дня),
Кроме общего и местного лечения больные принимали и физиотерапевтические процедуры (лазер, «Биоптрон Про» и др.).
Эффективность лечения оценивалась на
основании динамики клинических проявлений
синусита, данных рентгенологического исследования околоносовых пазух.
В результате комплексного лечения выздоровели все 32 больных с острым синуситом и
118 – с хроническим. Из остальных больных у 6
наступило улучшение, а у 4 больных состояние
не улучшилось. Этим 4 больным было рекомендовано хирургическое вмешательство. В течение всего периода лечения препаратом циннабсин ни у одного из пациентов не наблюдалось
аллергических реакций и других побочных эфЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

фектов при его применении как в монотерапии,
так и в комплексе с другими препаратами.
Наши наблюдения позволяют заключить,
что комбинированное лечение (с применением

циннабсина) больных с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух в поликлинических условиях оказалось достаточно эффективным.

© Р.Д. Карал-оглы, 2012

А.Ф. КАРАСЬ, С.П. ЧАЙКА, Г.А. КАРАСЬ, Ю.В. МІНІН, І.А. БЄЛЯКОВА, Г.В. ЛАТИШЕВСЬКА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ В КЛІТИНАХ СЛИЗОВОЇ
ОБОЛОНКИ НОСУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ РИНІТ
ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ
Хронічні риніти найбільш розповсюджені
захворювання ЛОР-органів для всіх вікових
груп. Загальновідомо, що в патогенезі таких
хронічних запальних процесів важливу роль
відіграє саме епітелій слизової оболонки носових раковин.
Для оцінки його функціонального стану
доцільно використовувати риноцитологічний
метод дослідження. Цей спосіб вивчення клітин
слизової оболонки дає змогу систематично і неінвазивно провести об’єктивну діагностику
форми хронічного риніту, слідкувати за
реакцією слизової оболонки в періоди загострення процесу, а також оцінювати результати
та успішність проведеного лікування.
Згідно сучасним науковим дослідженням,
при хронічних риносинуїтах та ринітах виникає
вторинне, викликане мембранною патологією,
порушення внутрішньоклітинного енергетичного потенціалу ( В.П.Калинкин, Н.А.Калинкина,
2004 ). Виходячи з цього, задачею нашої роботи
було вивчення активності ключових ферментів
енергетичного обміну – лактатдегідрогенази
(ЛДГ) та сукцинатдегідрогенази (СДГ) у клітинах слизової оболонки порожнини носа хворих
на хронічний катаральний риніт до та після лікування.
Використовували
тетразолійредуктазну методику за Бернстоном. В якості
індикатора наявності та рівня активності ферментів використовують солі тетразолія. Ці сполуки є рецепторами електронів від окислювального субстрату та відновлюються до забарвлених ( від світлосиніх до синьофіолетових) сполук - формазанів.
В обстеженні брали участь 15 пацієнтів з
встановленим діагнозом хронічний катаральний
риніт, тривалістю захворювання 2 - 5 років Вік
хворих становив від 20 до 30 років. Лікування
складалось з курсу терапії комплексним гомеопатичним препаратом Euphorbium compositum S.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

у вигляді спрею та препаратом “ Сінупрет “ впродовж 2 місяців. Зразки для дослідження
брались зі слизової оболонки нижніх носових
раковин за допомогою стерильної цервікальної
щіточки і наносились на знежирене покривне
скло, отримували, так звані, brush-мазки. У всіх
обстежених мазки досліджувалися двічі - до та
після проведеного лікування.
До початку лікування переважну більшість клітинного пейзажу brush- мазків складали базальні клітини, форма яких варіювала від
циліндричної до майже округлої. Мінімальна
активність ЛДГ виявлялась в округлих клітинах
з вираженими явищами деструкції. Кількість
війчастих епітеліоцитів у зразках була незначною ( 3-5 в полі зору). Рівень активності ензиму
в цитоплазмі таких епітеліоцитів був вищим ніж
в цитоплазмі інших клітин.
Після проведеного лікування проявами
позитивного ефекту було значне зростання
кількості функціонально-спроможних війчастих
клітин. Про їх високий енергетичний потенціал
в цей період свідчило значне підвищення рівня
активності ЛДГ. Це явище, ймовірно, є проявом
подолання певної «кризи» процесів енергетики
анаеробних перетворень. При цьому спостерігалось і загальне збільшення кількості цілісних
базальних і келихоподібних клітин з високим
рівнем активності ферменту в цитоплазмі.
Необхідно підкреслити, що найбільший енергетичний потенціал притаманний саме війчастим
епітеліоцитам з великою кількістю неушкоджених війок. Максимальний рівень активності
ферменту ЛДГ виявлявся в зоні апікальної частини цитоплазми, що безпосередньо прилягає до
рухливих війок. Якраз в зазначеній зоні, згідно
електронно- мікроскопічним дослідженням (Захарова Г.П., Ильинская Е.В., 2000), виявляється
велике скупчення дрібних мітохондрій з електронно-щільним матріксом. Як відомо, фермент
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ЛДГ локалізується саме в цих клітинних органелах.
Практично в усіх мазках цитохімічно не
вдалося виявити відчутного рівня активності
ферменту СДГ як до так і після лікування..
Низькі рівні активності цього ензиму, можуть
свідчити про те, що швидкість реактивних перетворень в циклі Кребса, який відповідає за процеси аеробного фосфорилювання в клітинах
слизової порожнини носу хворих, ще залишалась незадовільною.
На основі проведених досліджень можна
зазначити, що цитохімічний метод дослідження

дає змогу об’єктивно оцінити функціональний
стан слизової оболонки хворих на хронічний
катаральний риніт за рахунок оцінки енергетичного потенціалу різних типів клітин. Найбільша
енергетична спроможність притаманна повноцінним війчастим епітеліоцитам, які виконують
головну роль в забезпеченні високої функціональної активності слизової оболонки порожнини
носа та процесів мукоціліарного транспорту.
Рівень активності ферменту ЛДГ в клітинах
слизової оболонки носу даних хворих може слугувати показником ефективності проведених
лікувальних заходів.

© А.Ф. Карась, С.П. Чайка, Г.А. Карась, Ю.В. Мінін, І.А. Бєлякова, Г.В. Латишевська, 2012

А.Ф. КАРАСЬ, С.П. ЧАЙКА, Ю.В. МІНІН, І.А. БЄЛЯКОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО СКЛАДУ КРОВІ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КЛІТИН У МАЗКАХ-ВІДБИТКАХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
ПОРОЖНИНИ НОСА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГІПЕРТРОФІЧНИЙ РИНІТ
Було обстежено 35 хворих із встановленим діагнозом хронічний гіпертрофічний риніт
(ХГР), згідно загальноприйнятих ознак місцевих
патологічних проявів. Вік хворих становив 1552 роки, термін захворювання варіював від 6
місяців до 12 років.
Для оцінки особливостей загального
стану досліджуваного контингенту пацієнтів у
30 з них були вивчені (за архівними матеріалами
історій хвороб ) аналізи крові, а саме кількісний
і якісний склад лейкоцитів. Аналізи робились
перед тим, як пацієнти поступали на хірургічне
лікування з приводу ХГР. Загальна кількість
лейкоцитів відрізнялась від стандартних значень
лише у 2 осіб. У 11 хворих лейкоцитарна формула повністю відповідала референтному рівню.
У решти обстежених зміни чисельності різних
субпопуляцій лейкоцитів головним чином стосувались нейтрофілів та лімфоцитів. Так, у половини з них відмічали зниження кількості сегментоядерних нейтрофілів, а у 10 обстежених суттєве збільшення кількості лімфоцитів. Як
відомо, основна функція нейтрофілів - участь в
боротьбі з мікроорганізмами шляхом їх фагоцитозу, саме вони сприяють регенерації тканин,
видаляючи з них пошкоджені клітини і
виділяють речовини, які сприяють явищам
відновлення. Нейтропенія у наших пацієнтів
фактично є наслідком виснаження резерву
нейтрофілів,
викликаного
довгостроковим
хронічним захворюванням. Лімфоцитоз в багатьох випадках буває пов’язаний саме з
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наявністю вірусних і хронічних інфекцій в
організмі цих хворих.
Мікроскопічне
вивчення
мазківвідбитків з фрагментів слизової оболонки порожнини носа, отриманих під час хірургічного
втручання у обстежених хворих на ХГР ( в подальшому – біоптатів ), показало наявність достатньо суттєвих відмінностей за кількісним та
якісним клітинним складом представлених
зразків в залежності від терміну захворювання
пацієнтів.
У випадках, коли давність захворювання
на ХГР була значною ( від 3 до 12 років) типова
цитологічна
картина
мазків-відбитків
фрагментів слизової оболонки носа, як правило,
була наступною. В полі зору таких зразків
спостерігались
в
незначній
кількості
епітеліальні клітини, частіше без миготливих
війок, переважно з пошкодженнями різного ступеня та поодинокі лейкоцити, зазвичай,
сегментоядерні нейтрофіли. Такий цитологічний
пейзаж свідчить про наявність задавненого незворотнього патологічного процесу в слизовій
оболонці носових раковин та обов’язкову
необхідність
проведення
адекватного
хірургічного лікування.
Інша
картина
спостерігалась
при
мікроскопічному вивченні мазків-відбитків з
біоптату від хворих ( переважно молодого віку)
з давністю захворювання, що не перевищувала
термін від одного до двох років. В таких зразках
ми спостерігали наявність значної кількості поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

одиноких епітеліальних клітин та їх пластів, що,
свідчило про відсутність суттєвих явищ
десквамації в слизовій оболонці порожнини носа у цих пацієнтів до хірургічного втручання.
Значна частина епітеліальних клітин ( від 25%
до 40% ) була інтактними – війки мерехтливого
епітелію збережені, частина була незначно пошкодженою.

Такі цитологічні дані можуть свідчити
про достатньо збережений регенераторний
потенціал слизової оболонки носа у даного контингенту пацієнтів і ймовірну можливість більш
широкого використання ощадливих принципів
лікування в ЛОР-практиці. На цьому в останні
роки все більше наполягають спеціалісти – отоларингологи.

© А.Ф. Карась, С.П. Чайка, Ю.В. Мінін, І.А. Бєлякова, 2012

В.В. КИЗИМ, С.К. БОЕНКО, Е.А. ЮРЕНКО, Е.А. КОШИК (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
РОЛЬ БИОМАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО РЕФЛЮКСА
Патологический (ларингофарингеальный)
рефлюкс (ЛФР) все больше привлекает внимание отоларингологов. По данным зарубежных
авторов, из всех пациентов, обратившихся к
отоларингологу, у 15% имеются клинические
проявления ЛФР (F.Farrokhi, 2007). Вместе с
тем, оценить распространенность данной патологии достаточно сложно ввиду отсутствия специфических проявлений и четкого алгоритма
диагностики ЛФР. На сегодняшний день рНмониторирование в пищеводе и глотке является
«золотым стандартом» диагностики ЛФР. В ответ на патологический рефлюкс в слизистой
оболочке гортани и глотки снижается уровень
угольной ангидразы (J.M.Wood, 2011г.). Кроме
того, существует мнение, что гиперпластические изменения в гортаноглотке происходят под
действием пепсина (D.M.Bulmer, 2010г.). Возможно, что при ЛФР пепсин нарушает барьерную функцию через повреждение межклеточного соединительного комплекса(МСК). МСК состоит из адгезивных соединений (Е-кадгеринкатениновый комплекс) и плотных контактов.
Адгезивные соединения представлены большим
семейством трансмембранных гликопротеинов
(кадгеринов), ответственных за кальцийзависимую межклеточную адгезию и взаимодействия. Плотные контакты представлены несколькими цитоплазматическими и мембранными белками, включающими ZO-I и окклюдин,
комплекс которых формирует первичный барьер
пассажу растворенных веществ через межклеточное пространство. Таким образом, исследование изменений адгезионных белков и белков
плотных соединений при ЛФР в слизистой оболочке гортани может оказаться весьма перспективным при изучении патогенеза данного заболевания.
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Целью исследования явилось изучение
экспрессии адгезионного белка Е-кадгерина и
пролиферативной активности клеток эпителия с
помощью иммуногистогимического исследования в слизистой оболочке гортани у больных с
ЛФР.
Материалы и методы. В 2010-2011 гг. в
ЛОР-клинике ИНВХ мы наблюдали 73 пациента
с гиперпластическими и нодозными заболеваниями гортани, ассоциированными с патологическим рефлюксом. Женщины составили 19
(26,7%), мужчины – 54 (73,3%). Возраст больных варьировал от 21 до 74 лет, медиана – 42
года. Всем больным проводилось стандартное
исследование ЛОР-органов и фиброларингогастро-дуодено-эзофагоскопия;
рНмониторирование пищевода и глотки. После
обследования 58 (79,5%) больным выполнено
эндоларингеальное удаление образований с обязательным проведением морфологического исследования. Далее выполнялось иммунногистохимическое исследование экспрессии Екадгерина и определялась митотическая активность клеток измененного эпителия по Кi-67.
Результаты и их обсуждение. При патогистологическом исследовании операционного
материала хроническое воспаление с различной
степенью дисплазии многослойного плоского
эпителия отмечено у 18 (31,1%) больных, выраженный гиперкератоз эпителия выявлен у 9 пациентов (15,5%), из них с акантозом – 4 (4,44%).
Кроме того, у 22 (37,9%) оперированных были
диагностированы ангиофиброзные полипы; у 7
(12,1%) «грануляционные полипы»; у 2 (3,4%)
плоскоклеточные папилломы. Для проведения
иммуногистохимического исследования были
отобраны образцы 11 пациентов (мужчины – 9,
женщины 2) с явлениями выраженного гиперке-
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ратоза (9) и плоскоклеточными папилломами
(2). Установлено снижение интенсивности экспрессии Е-кадгерина у 7 (63,6%) пациентов, в
том числе отмечены очаговые потери экспрессии данного маркера в эпителии. Экспрессия Кi67 присутствовала в клетках всех слоев эпителия, составляла от 3 до 12%.
Выводы. 1. Использование адгезионных
и маркеров пролиферативной активности явля-

ется перспективным в изучении патогенеза
ЛФР-ассоциированных гиперпластических и
нодозных заболеваний гортани.
2. Разработка диагностического алгоритма и совершенствование схемы лечения позволяет сократить сроки лечения и снизить число
рецидивов у пациентов с патологическим рефлюксом.

© В.В. Кизим, С.К. Боенко, Е.А. Юренко, Е.А. Кошик, 2012

В.В.КИЗИМ, М.В.БОЛТОНОСОВ, Е.А. ЮРЕНКО, Я.В.КИЗИМ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЛАРИНГИТОВ
В последние годы при лечении острых и
хронических заболеваний верхних дыхательных
путей, в том числе и ларингитов, все чаще используют топические глюкортикостероиды
(ГКС) в виде ингаляций. Кроме того, применение топических стероидов целесообразно в раннем послеоперационном периоде для уменьшения реактивного отека слизистой оболочки. Выбор ингаляционных топических кортикостероидов, таких как флютиказона пропионат, во многом обусловлен простотой и удобством его
применения, а так же высокой клинической эффективностью. В отличие от инстилляций
большая часть (80-90%) топических кортикостероидов оседает в полости рта, гортаноглотке
и гортани.
Вместе с тем замечено, что традиционные вливания в гортань растворов кортикостероидов осуществляются таким образом, что
большая часть лекарственного средства попадает в желудочно-кишечный тракт.
Цель исследования. Целью нашего исследования являлось изучение эффективности
применения топического (ГКС) - флютиказона
пропионата в комплексном лечении пациентов с
острыми и хроническими ларингитами, а также
у больных, перенесших хирургические вмешательства на гортани.
Материалы и методы. Нами проведено
исследование эффективности ингаляционного
ГКС флютиказона пропионата (50 мкг/доза).
Основная группа состояла из 67 пациентов с
острыми и обострением хронических ларингитов, а также пациентов, перенесших эндоларингеальные вмешательства. Из них было 26
(38,8%) женщин, 39 мужчин (61,2%) в возрасте
от 20 до 69 лет. Все больные в комплексном ле-
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чении получали ингаляции флютиказона пропионата (50 мкг/доза) по схеме 2 ингаляции 2
раза в сутки в течение 7 дней.
В качестве контрольной группы наблюдались пациенты, которым в комплексном лечении производились инстилляции в гортань раствора гидрокортизона ацетата 2,5% по 1,0 мл 2
раза в день. Группа состояла из 82 пациентов, из
них 30(36,6%) женщин, 52 (63,4%)мужчины в
возрасте от 18 до 72 лет. У всех пациентов учитывали жалобы и их динамику. При объективном обследовании регистрировали наличие гиперемии и отека слизистой глотки, подвижность
голосовых складок. Кроме того, всем пациентам
ежедневно проводили контроль АД, исследовали калий крови (1-й, 3-й и 7-й день) и глюкозу
крови (1-й, 3-й и 7-й день). Также оценивали
среднюю продолжительность пребывания пациентов в стационаре.
Результаты и обсуждение. Жалобы на
охриплость и боль в глотке в основной группе
были менее выражены уже к 5-му дню от начала
лечения, а к 8-му дню они практически отсутствовали. Вместе с тем, гиперемия слизистой оболочки гортани и жалобы на дискомфорт в горле
сохранялись несколько дольше в контрольной
группе. Жалобы на дискомфорт в глотке были
выражены в контрольной группе практически на
протяжении всего периода наблюдения, вместе
с тем как в основной группе они отсутствовали
с 7-го дня. При контроле артериального давления в основной и контрольных группах исследования в течение первых 7 дней наблюдения
заметной разницы между ними не отмечалось.
Вместе с тем, начиная с 8-го дня, регистрировалось незначительное повышение цифр артериального давления в контрольной группе в средЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

нем на 5-8 мм рт. ст. по сравнению с исходными
цифрами. Продолжительность лечения в стационаре в основной группе составила в среднем
7,3 дня, в контрольной – 9 дней.
Выводы 1.Использование топических
ГКС в ларингологической практике, не оказыва-

ет системного действия на организм пациентов,
не требует специальных навыков врача и может
осуществляться в амбулаторных условиях.
2.Применение ингаляционных топических
ГКС позволило сократить сроки лечения пациентов в условиях стационара на 1,7 дня.

© В.В.Кизим, М.В.Болтоносов, Е.А. Юренко, Я.В.Кизим, 2012

А.С. КИСЕЛЕВ, М.И. ИДРИС (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
К ВОПРОСУ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Третью группу пострадавших составили
лица с мелкооскольчатыми переломами стенок
околоносовых пазух (размер костных отломков
от 1 см2 и менее). В эту группу также вошли пострадавшие с предшествующей хирургической
обработкой травмированной области, при которой не были сохранены костные отломки, в результате чего возник значительный посттравматический дефект лица.
Число пострадавших, вошедших в первую
группу составило 207, во вторую – 97, в третью
– 13 человек. Пострадавшим первой группы
производилась санация и обработка поврежденной пазухи с репозицией и остеосинтезом отломков минипластинами из титана с элементами
реконструктивной хирургии. У пострадавших,
отнесенным ко второй группе остеосинтез отломков производился на стабилизационной титановой сетке с интраоперационным моделированием контуров передней стенки лобной пазухи, верхнего и / или нижнего глазничного края.
При мелкооскольчатых переломах, составивших третью группу, оптимальным методом
лечения явился метод стереолитографического
моделирования. Этот метод позволил восстановить контуры передней стенки лобной пазухи,
верхней стенки глазницы и верхнего глазничного края индивидуальным титановым имплантатом. Результаты лечения пострадавших с переломами околоносовых пазух представлены в
таблице.

В настоящее время при реконструкции
стенок околоносовых пазух, вызванных черепно-лицевыми травмами предложено множество
методик с использованием различных типов
ауто- и аллотрансплантатов, однако в литературе не представлен четкий хирургический алгоритм, который бы определял последовательность действий хирурга при различных вариантах повреждений, в зависимости от их характера. Представляется очевидным, что элементы
реконструктивной хирургии должны быть тесно
интегрированы в составе лечебного алгоритма
при оказании медицинской специализированной
помощи пострадавшим с черепно-лицевыми
травмами, для достижения оптимального результата.
С учетом характера травматических повреждений костей лицевого черепа, в том числе
стенок околоносовых пазух, определяющих тактику лечения, мы выделили три группы пострадавших для проведения реконструктивного хирургического вмешательства.
В первую группу вошли пострадавшие,
имевшие крупнооскольчатые переломы стенок
околоносовых пазух (размеры костных отломков от 1,5 см2 и более). Во вторую группу пострадавших вошли лица, у которых при переломах стенок околоносовых пазух, образовывались отломки средних размеров с разрушением
верхнего и / нижнего глазничного края (размеры
отломков в пределах от 1 см2 до 1,5 см2.

Исходы оперативного лечения

Группы пострадавших

Полное восстановление косметической функции

Частичное восстановление
косметической функции

Гнойно-воспалительные
осложнения

I-я группа n = 207
II-я группа n = 97
III-я группа n = 13

203 (97,1%)
76 (78,2 %)
11 (84,6%)

–
25 (25,6%)
2 (15,4%)

4 (2,9%)
6 (6,2%)
–

© А.С. Киселев, М.И. Идрис, 2012
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В.В. КІЩУК, К.А. ЛОБКО, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, А.Д. ЛОБКО,
А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ПО ЛІКУВАННЮ НАЗАЛЬНОЇ ЛІКВОРЕЇ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Назальна лікворея (НЛ) – витікання цереброспінальної рідини (ЦСР) (ліквору) з порожнини черепа через ніс, внаслідок порушення
цілісності кісток основи черепа та твердої мозкової оболонки. Лікворні простори і порожнина
носа розмежовані природними бар'єрами: ситоподібною пластинкою гратчастої кістки, церебральні стінки навколоносових пазух і з’єднаної з
кістками склепіння та основи черепа твердої
мозкової оболонки. При порушенні цілісності
вищевказаних бар'єрів створюються умови для
відтоку ЦСР з лікворних просторів в порожнину
носа. Через загрозу інфікування лікворної системи, у зв'язку з виникненням сполучення зовнішнього середовища з порожниною черепа, НЛ
являє собою небезпечний для життя стан. Крім
того НЛ становить небезпеку, щодо прогресуючого зниження внутрішньочерепного тиску з
розвитком атрофічних процесів в головному
мозку і порушень функцій ЦНС.
При НЛ основна скарга хворого - виділення рідини з носу, як правило, посилюється
при нахилі голови вперед. Важливим симптомом є порушення нюху: аносмія і гіпосмія, частіше з одного боку, порушення зору.
Для визначення характеру виділень з носа
збирають рідину після нахилу голови, кількість
якої повинна становити не менше 1 мл. У виділеннях необхідно визначити рівень глюкози.
Підвищенний вміст свідчить про лікворею.
На базі кафедри ЛОР-хвороб Вінницької
обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова було
прооперовано 34 пацієнти з діагнозом - НЛ. Вік
хворих складав від 35 до 58 років. Середній вік
становив 44,3±1,2 роки. Серед прооперованих
13 чоловіків та 21 жінка. При аналізі причин
виникнення НЛ виявлено: у 18 пацієнтів була

спонтанна НЛ, у 10 хворих - посттравматична
НЛ, у 6 хворих виникненню ліквореї передували
оперативні втручання на черепі.
В передопераційному періоді всім пацієнтам виконувалось встановлення люмбального
дренажу. Під час операції за допомогою ендоскопа, верифіковували місце нориці, яку закривали таким чином: на місце НЛ вкладали гемостатичну губку «ТахоКомб», потім раньовою поверхнею вкладали частину попередньо відсіченої нижньої носової раковини. Після цього накладали гумовий каркас і проводили передню
тампонаду носа марлевим тампоном з йодоформом. Тампон частково видаляли з 3-го дня після
операції і повністю видаляли на шосту добу.
Пацієнти протягом трьох діб після операції знаходились у вимушеному ліжковому режимі з
отриманням антибіотикотерапії, протизапальної,
дегідратаційної та протинабрякової терапії. За
весь час проведення досліджень спостерігалось
два випадки рецидиву НЛ: у одного пацієнта
через 1,5 місяця, у іншого - 6 місяців після операції. Обидва хворих відмічали появу НЛ після
перенесеної ГРВІ.
Таким чином, повноцінне лікування НЛ
має включати комплекс заходів: хірургічне лікування, консервативну медикаментозну терапію зі створенням певних умов для раціонального ведення хворого з ліквореєю, у тому числі і
в післяопераційному періоді. Лікування НЛ за
запропонованою нами методикою з використанням гемостатичної губки «ТахоКомб» дозволяє
надійно закрити лікворну норицю шляхом ендоназальної операції, допомогає зберегти всі
функції ЦНС та скоротити час перебування хворого в стаціонарі, прискорити післяопераційний
реабілітаційний період.
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В.В. КІЩУК, О.О. СТЕЧИШИН, О.Д. БОНДАРЧУК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
МАСТОЇДОПЛАСТИКА З ЗАСТОСУВАННЯМ БІОКОМПОЗИТУ «СИНТЕКІСТЬ»
ПІСЛЯ САНУЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВОДУ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО
СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ
В результаті проведення сануючих операцій з радикальним видаленням всіх вогнищ хро-
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нічного запалення і розкриттям всіх клітин системи середнього вуха у хворих на хронічний
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гнійний середній отит, утворюються великі трепанаційні порожнини скроневої кістки, що нерідко є причиною рецидивування запального процесу, утворення холестеатоми, завушних нориць. Як оптимальний матеріал для облітерації
таких порожнин все активніше використовують
біоактивні матеріали, які резорбуються, зокрема
біоактивний композит “Синтекість” - багатофазний неорганічний матеріал, який володіє остеоіндуктивними і остеокондуктивними властивостями, частково чи повністю резобуються в запланований час та заміщується кістковою тканиною.
Метою наших досліджень є покращення
якості хірургічного лікування хворих на хронічний середній отит шляхом застосування біокомпозиту “Синтекість”.
Матеріали та методи. На базі ЛОРклініки ВНМУ ім. М.І. Пирогова нами було
прооперовано 80 хворих на хронічний гнійний
епімезотимпаніт. В разі одномоментної пластики після сануючої операції, вхід до барабанної
порожнини відмежовувався пластинкою аутокістки, посттрепанаційна порожнина виповнювалась біокомпозитом “Синтекість”, змішаним з
кров’ю пацієнта та антибіотиком у 40 хворих
першої групи та змішаним з кров’ю пацієнта,
антибіотиком та стружкою аутокістки у 40 хворих другої групи, поверх біокомпозиту вкладалась стружка 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, проводилась облітерація за вищенаведеною схемою. Пластику нориці завушної ділянки проводили через 60 – 90 діб аналогічно відстроченій мастоїдопластиці.
Для оцінки результатів проведеного оперативного лікування застосовували загальноклінічні методи, отомікроскопію, аудіометрію, вимірювання об’єму зовнішнього слухового ходу,
одразу після оперативного втручання та через 6
та 12 місяців після нього, спіральна
комп’ютерна томографія скроневих кісток через
6 та 12 місяців.
За період наших спостережень було виявлено 7 випадків (8,8%) відторгнення пластичного матеріалу: у одного пацієнта з цукровим діабетом, у шести – з склеротичним типом сосковидного відростка.

При вимірюванні об’єму зовнішнього
слухового ходу спостерігали відсутність достовірної різниці між об’ємами зовнішнього слухового проходу пацієнтів при виписці зі стаціонару та через 6 та 12 місяців після операції, що
свідчить про стабільність розмірів облітерованої
порожнини (р<0,05).
При проведенні аудіометрії встановлено,
що достовірна різниця середніх порогів сприйняття звуку по кістковій провідності у обох групах до та після операції відсутня, вони знаходились в межах нормальних (р<0,05).
У віддаленому періоді спостерігали зменшення порогів сприйняття звуку по кістковій
провідності (на 10 дБ і більше) в 7 пацієнтів –
9,6 % і появу в 5 % хворих сприйняття в області
високочастотних
звуків,
що,
ймовірно,
пов’язано з ліквідацією гнійно-запального процесу в середньому вусі, покращенням трофіки
тканин навколо лабіринту та у внутрішньому
вусі, ліквідацією в них інтоксикації.
На СКТ через 9 та 12 місяців імплантований матеріал виглядав як гомогенне утворення,
в більшості випадків чіткої межі між ними не
визначалось. Іноді спостерігався щілевидний
простір, заповнений тканиною нижчої щільності.
Щільність пластичного матеріалу (HU) у
першій групі достовірно вища, ніж щільність
пластичного матеріалу (HU) у другій групі як в
6 так і в 12 місяців (p<0,05). В кожній з груп
щільність пластичного матеріалу достовірно
вища в строк 6 місяців, ніж в строк 12 місяців,
однак, вона також вища за щільність оточуючої
імплант кісткової тканини.
Висновки: 1. Запропонований спосіб мастоїдопластики дозволяє досягти позитивних функціональних результатів у 91,2% прооперованих хворих.
2. Відновлена конфігурація зовнішнього
слухового проходу сприяє якісному проведенню
очищення зовнішнього вуха, профілактиці рецидиву запального процесу.
3. У всіх прооперованих пацієнтів відсутній негативний вплив пластичного матеріалу на
функцію завитки, у 9,6% - функція завитки покращилась.
4. Відбувається заміщення імплантованого матеріалу кістковою тканиною реципієнта,
причому у другій групі, при додаванні стружки
аутокістки, цей процес відбувається швидше.

© В.В. Кіщук, О.О. Стечишин, О.Д. Бондарчук, 2012
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ОЛ. ОМ. КІЦЕРА, ОЛ.ОЛ. КІЦЕРА, О.В. ЦВЕНГРОШ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОСОВОГО СЛИЗУ В РИНОЛОГІЇ
Значення цитологічного дослідження в діагностиці хвороб носа і приносових пазух, а зокрема в оцінці перебігу хвороби та ефективності
лікування, подекуди ще недооцінюється і недостатньо використовується. В носовому секреті
здебільшого можна виявити всі зрілі клітини
крові, клітини мезенхімального походження, а
також клітини епітелію, причому цитограма
змінюється в процесі лікування.
Впродовж 5 років ми застосували цитологічний метод в діагностиці хвороб носа та приносових пазух у 142 хворих (69 чоловіків і 73
жінок). Дослідження проводилися у відділі лабораторної діагностики Львівського обласного
клінічного діагностичного центру. Мазки слизу
фіксувалися і забарвлювалися за РомановськимГімза в автоматичному режимі і досліджувалися
під малим (первинна орієнтація), а згодом – під
імерсійним збільшенням. На підставі цих досліджень можемо зробити такі висновки:
Нейтрофільні лейкоцити, виявлені в значній кількості є неодмінними супутниками запально-інфекційних процесів в носі та в приносових пазухах (гнійний синуїт – 18 осіб). Їх супроводять еозинофіли, які, при інфекційних процесах, виступають в незначній кількості, або зовсім відсутні в препараті. Здебільшого співвідношення нейтрофілів до еозинофілів складає
10:1.
Еозинофільні лейкоцити переважають в
цитологічних препаратах при алергічних процесах (цілорічний алергічний риніт – 14 осіб) та

еозинофільному поліпозі носа і приносових пазух (6 осіб) . Їх збільшення може бути характерним також для гострих інфекційних процесів (2
особи), проте – лише в перші дні хвороби. Вважається, що збільшення кількості еозинофілів в
носовому секреті понад 10% характерне для
алергії. При алергічному риніті відсоток еозинофілів часто перевищує 50%, а при еозинофільному поліпозі може сягати 100%. В процесі
лікування антигістамінними ліками та топічними кортикостероїдами (18 спостережень) еозинофілія носового слизу зменшувалася навіть на
третину вихідного рівня.
Нейровегетативний (14 осіб) та медикаментозний (66 осіб) риніт характеризується наявністю в препараті до 20% нейтрофільних лейкоцитів та 0-5% еозинофілів, поодиноких клітин
епітелію та помірної кількості слизу.
Субатрофічний (2 особи) та атрофічний
риніт з перфорацією переділки носа (2) характеризувалися відсутністю будь-яких лейкоцитів в
препараті, визначалися лише епітеліальні клітини та поодинокі еритроцити.
Мастоцити та келихуваті клітини можуть
бути присутніми в цитологічних препаратахвідбитках слизової оболонки при алергічному
риніті. , проте в носовому слизі вони здебільшого відсутні.
Наш досвід дозволяє рекомендувати ширше впровадження цитологічних досліджень в
комплекс діагностичних методів при хворобах
носа та при носових пазух.

© Ол. Ом. Кіцера, Ол.Ол. Кіцера, О.В. Цвенгрош, 2012

ОЛ.ОЛ. КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
АУДІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОГО ВУШНОГО ШУМУ
У ОСІБ З НОРМАЛЬНИМ СЛУХОМ
Вушний шум (ВШ) - патологічні слухові
відчуття або звукові феномени у вусі або в голові. ВШ є значною клінічною проблемою, що
має відношення не лише до органу слуху, але і
до інших систем та органів.
На базі лабораторії аудіології Львівського
НМУ протягом 2008-2011 рр проводилось обстеження хворих, які звертались зі скаргами на
ВШ тривалістю понад 2 місяці. Проаналізовано
результати обстежень 150 осіб з ВШ і нормаль-

100

ним слухом (ШМ – більше 5 м) з метою вивчення аудіологічних і клінічних даних.
Найчастіше
серед
досліджених
спостерігалися особи віком 35-50 років (медіана
– 41,5 років). Не виявлено достовірної різниці
щодо частоти ВШ у осіб чоловічої та жіночої
статі.
Причина ВШ в значної кількості
досліджених була невідома (40,9%); в інших
випадках: вірусні інфекції (15,2%), гіпертонічна
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хвороба та порушення мозкового кровообігу
(13,6%), виробничий шум та вібрація, вплив голосних звуків (10,6%), механічні травми (9,1 %),
середні отити (7,6%) тощо.
ВШ був однобічним у 45,9% (значно
частіше – лівобічним), двобічним – у 23,9% і
локалізувався в голові хворого у 30,2%. Шум
найчастіше описувався хворими як невизначений дзвін (17,9%), писк (14,3%), шипіння
(12,5%), свист (8,9%), гул проводів (8,9%) а також – шум лісу, моря, вітру, води тощо. Шум
був непостійним у 46,3%, постійним, але незначним у 44,3%, постійним і нестерпним у
9,4% осіб. У 40% хворих окрім шуму
відзначались періодичне запаморочення, у 36% закладання вух.
При тональній аудіометрії у 63 % хворих
відзначено незначне ураження слуху, частіше –
кондуктивне (39,7%). У решти 37 %
аудіометричні дані свідчили за нормальний стан
слухового аналізатора.
Тінітометрія (суб’єктивне вимірювання
частоти та сили шуму) виявила, що найчастіше
шум локалізувався в ділянці частот в межах
1500-4000 Гц (83%) і мав відносний поріг у 1015% (76%).
Тимпанограма була здебільшого типу А 88,2%, в інших випадках реєструвався тип С.

Дослідження коротколатентних викликаних слухових потенціалів (КСВП) у осіб з сенсоневральним порушенням слуху виявило незначне подовження латентних періодів хвиль ІІІ
і V, та зниження амплітуди хвиль на боці ураження та появу додаткових хвиль у інтервалі ІІІV. Зміни КСВП були найбільш вираженими при
тестуванні
тональними
сигналами,
що
відповідали частоті ВШ.
Аналізуючи патогенетичні фактори ВШ у
досліджених хворих визначено, як тимпанальний (у 40,2%), нейрональний або слимаковий (у
16,6 %) та центральний або невизначений (у
43,2 %). Клінічно у 35,6% констатовано
відсутність патології органа слуху, ще у 9,6%
констатований пресбіакузис, у 15,1% мінімальне сенсоневральне зниження слуху, у
39,7% - тубоотит (євстахіїт).
Отже, суб’єктивний вушний шум у осіб з
нормальним слухом у більшості випадків
пов'язаний з патологією середнього вуха або
слухового
аналізатора,
що
вказує
на
необхідність всебічного обстеження таких хворих, окрім невропатологів, отоларингологами та
аудіологами з метою визначення правильної і
повної лікувальної тактики.

© Ол.Ол. Кіцера, 2012

Д.И.КЛИМЕНКО, В.М.РАХМАНОВ, Р.В.РАХМАНОВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЗДОРОВЬЕ»
ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ И ГЛУХОТОЙ
В условиях кардинальных изменений
экономических основ и масштабного реформирования здравоохранения Украины существенно
изменяется роль и значение врачебной деятельности, что требует формирования новых высоких моральных и этических принципов во взаимоотношениях врач – пациент и всей медицинской общественности в целом. Как никогда
раньше, приобретают значение не только медицинские, но и социальные, правовые, экономические аспекты при оказании лечебнопрофилактической и реабилитационной помощи
населению. Указанные обстоятельства требуют
от врача не только глубоких знаний по специальности, но и высоких морально-этических
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качеств, владения в достаточной степени медицинской деонтологией.
Цель настоящей работы – изучить опыт
реабилитации детей с хронической сенсоневральной тугоухостью и глухотой и определить
основные направления по оптимизации реабилитационного процесса путем рационального
использования современных положений медицинской этики и деонтологии.
Проведенное нами ретроспективное изучение используемых технологий в реабилитации
350 детей с сенсоневральной тугоухостью и глухотой показали, что почти в 28% случаев нарушение профессиональной этики и деонтологии
были обусловлены формальным отношением
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отоларингологов, педиатров и других специалистов к диспансерному наблюдению детей. Недостаточная настороженность специалистов и позднее обследование детей в специализированном
учреждении привело к отсрочке реабилитационных мероприятий до 3-5 лет. В связи с этим задерживалось слухо-речевое развитие ребенка и
его внутренний мир формировался по канонам
«мира глухих». Родители ожидали, когда «ребенок перерастет» и, не обученные навыкам социально-педагогической и психологической реабилитации, не могли помочь адаптации больного в
среде слышащих и говорящих лиц.
Другой крайностью, которая выявлена в
15% случаях, являлась чрезмерная активность
специалистов и «народных целителей» в проведении лекарственной и не лекарственной терапии, других не стандартных методов реабилитации для «восстановления слухового анализатора
и нормализации слуха» у ребенка. Однако, по
показателям слуха, речи и психологического
состояния ребенка эффективность такой реабилитации была минимальной, несмотря на то, что
авторы пропагандировали применяемые ими
методики как уникальные, эффективные и конкурентноспособные, а родители имели неоправданно большие финансовые издержки на приобретение пищевых добавок, медикаментов и т.п.
Кроме того, у каждого четвертого ребенка на
фоне интенсивной многоплановой медикаментозной терапии появились признаки лекарственной аллергии.

Одной из актуальных проблем, находящихся в плоскости психологии, этики и деонтологии, остается слухопротезирование детей. Мы
обратили внимание на то, что в 32 из 100 наблюдений дети в категорической форме отказывались пользоваться приобретенными слуховыми аппаратами (СА), а родители высказывали
крайне негативное мнение в отношении действий сурдологов и сурдопротезистов, которые
формально отнеслись к реабилитации детей и, в
то же время, выступили как умелые реализаторы дорогостоящих импортных СА. Нами установлено, что данную группу детей составили
больные с аутизмом, парааутическими расстройствами, синдромом гиперреактивного расстройства с дефицитом внимания, т.е. дети, которые крайне нуждались в предварительном
лечении, медико-психологической подготовке
для аудиометрического обследования, обоснованного подбора СА и адаптации к нему.
ВЫВОДЫ
Профессиональная этика и деонтология
должны рассматриваться как составная часть
системы реабилитации детей с сенсоневральными нарушениями слуха с целью ранней их
адаптации и интеграции в общество. Нарушения
указанных составляющих может привести не
только к конфликтным ситуациям, но и к судебным разбирательствам, т.к. ребенок может выступать как потребитель не качественной медицинской услуги.

© Д.И.Клименко, В.М.Рахманов, Р.В.Рахманов, 2012

П. В. КОВАЛИК, П. І. ВАКІРЯК,У. Р. ДУЖИК, В. А. БАШИНСЬКИЙ, А. М. НЕВІРКОВЕЦЬ,
В. М. ГНАТЮК (ТЕРНОПІЛЬ, РІВНЕ, УКРАЇНА)
ФАРМАКОТЕРАПІЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ФАРИНГІТУ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТУ ТОНЗИПРЕТ У ДОРОСЛИХ
Хронічний фарингіт класифікують на катаральний, гіпертрофічний і атрофічний. Нерідко він може загострюватись від переохолодження, вживання холодної, подразнювальної їжі.
При цьому застосовуються різні методи лікування в залежності від форми фарингіту. Основним принципом лікування загостреного хронічного катарального фарингіту є призначення теплої неподразнювальної їжі, зрошення горла теплим в‘яжучим чи лужним розчином.
Ми використали Тонзипрет в лікуванні
загостреного хронічного катарального фарингіту у дорослих.
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Тонзипрет представляє собою комбінований препарат рослинного походження. Випускається в таблетках для розсмоктування і в краплях для перорального застосування. До складу
таблеток входять лаконіс американський, гваякове дерево, перець стручковий. Краплі містять
лаконіс американський, гваякове дерево, перець
стручковий, спирт етиловий.
Лікарські рослини, що входять до складу препарату, містять сапоніни, флавоноїди,
ефірні олії. Перець стручковий містить пекучі
речовини капсаїциноїди, серед яких переважає
капсаїцин. Завдяки цьому препарат володіє
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природним пекучим смаком, надає анальгезувальну і протизапальну дію. Лаконіс американський володіє також імуностимулювальною дією.
Тонзипрет показаний при гострих і хронічних запаленнях горла, гортані і мигдаликів
(тонзиліт, ларингіт, фарингіт). Дорослим і дітям
старше 12 років призначається кожні 30 хв, але
не більше 12 разів на день, по 1 таблетці чи по 5
– 10 крапель, дітям від 6 до 12 років – не більше
8 разів на день, по 1 таблетці чи по 5-10 крапель,
дітям від 6 до 12 років – не більше 6 разів на
день по 1 таблетці чи по 5 – 10 крапель.
Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2011 рр. знаходилось 22 хворих на загострений хронічний катаральний фарингіт віком
від 20 до 47 років.
Хворі скаржились на біль в горлі, кашель,
першіння в горлі, відчуття сухості та стороннього тіла в горлі. При фарингоскопії відмічались
гіперемія і припухлість слизової оболонки задньої стінки ротової частини горла, задніх піднебінних дужок і піднебінного язичка.
Пацієнти були розподілені на дві групи:
основну (12) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання.
Хворі основної групи отримували Тонзипрет і
загальноприйняте лікування, контрольної –
тільки загальноприйняте лікування. Тонзипрет
призначали кожні 30 хв (до 12 разів на день) по
1 таблетці, розсмоктуючи, але не розжовуючи та
не запиваючи.

Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими,
фарингоскопічна картина. При аналізі результатів лікування відзначено більш інтенсивний регрес симптомів фарингіту у хворих основної
групи. Скарги на біль в горлі, кашель, першіння
в горлі, відчуття сухості та стороннього тіла в
горлі у хворих, що приймали Тонзипрет і загальноприйняте лікування, поступово зникли через 4 – 5 днів у більшості (9) хворих. Решта 3
пацієнти відмічали зменшення неприємних відчуттів в горлі. Фарингоскопічна картина вказувала на позитивний перебіг захворювання: 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 7-8-го дня лікування.
Нестерпності препарату Тонзипрет, алергічних реакцій та інших небажаних явищ не відмічалось у жодного хворого.
Таким чином, застосування Тонзипрету в
лікуванні загостреного хронічного катарального
фарингіту у дорослих значною мірою усуває
основні симптоми захворювання. Тонзипрет
добре переноситься хворими, не має побічної
дії, що дає підставу рекомендувати його для терапії хворих на загострений хронічний катаральний фарингіт. Тонзипрет може поповнити арсенал засобів, що застосовуються для лікування
загостреного хронічного катарального фарингіту у дорослих.
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А. П. КОВАЛИК, В. В. НІКОЛОВ, Н. С. ГІЛЕЙКО, У. Р. ДУЖИК, П. І. ВАКІРЯК,
А. М. НЕВІРКОВЕЦЬ (ТЕРНОПІЛЬ, РІВНЕ, УКРАЇНА)
ДО ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ДИФУЗНОГО ЗОВНІШНЬОГО ОТИТУ
Дифузний зовнішній отит зустрічається
досить часто в практиці оториноларингологів.
Його причисляють до дерматозів зовнішнього
слухового ходу. Для терапії цього захворювання
місцево застосовуються різні середники. Для
місцевого лікування хворих на дифузний зовнішній отит ми використали 10% спиртовий розчин прополісу. Лікування здійснювалось за наступною методикою. Проводилось ретельне
очищення зовнішнього слухового ходу від злущеного епідермісу і патологічного ексудату,
після чого прополіс закрапували по 3-4 краплі 24 рази на день або вводили турунду, змочену в
розчині прополісу, і кожні 4 год продовжували
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закрапувати краплі цього препарату на турунду.
Суб‘єктивний стан хворих швидко покращувався, що пов‘язано з анальгезувальними, протизапальними і протисвербіжними властивостями
прополісу. При цьому через 3 – 4 дні наставала
епітелізація уражених ділянок шкіри зовнішнього слухового ходу.
За даною методикою проліковано 25 хворих на дифузний зовнішній отит віком від 19 до
40 років. Серед них осіб чоловічої статі було 11,
жіночої – 14. Біль, свербіж, відчуття закладеності у вусі, зниження слуху на це вухо, що відмічалися в більшій чи меншій мірі у всіх хворих,
проходили при застосуванні 10% спиртового
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розчину прополісу за 3 – 4 дні. При отоскопії –
виражена набряклість, інфільтрація, гіперемія
шкіри стінок зовнішнього слухового ходу зменшувались, просвіт слухового ходу збільшувався, барабанна перетинка нормалізувалась за короткий термін застосування прополісу на фоні
десенсибілізувальної і загальнозміцнювальної
терапії. В результаті проведеного лікування у
всіх спостережуваних хворих було досягнуто
одужання до 4-5-го дня від початку лікування.
Стерпніть прополісу у всіх пацієнтів була доброю. Алергічних реакцій та інших небажаних
явищ не спостерігалось у жодного хворого.

Отже, 10% спиртовий розчин прополісу являється, за нашими даними, ефективним засобом
місцевого лікування дифузного зовнішнього отиту. Використання цього препарату в місцевому
лікуванні дифузного зовнішнього отиту суттєво
покращує самопочуття хворих, значною мірою
усуває основні симптоми захворювання. 10%
спиртовий розчин прополісу простий в застосуванні, не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для лікування хворих з вказаною
патологією. 10% спиртовий розчин прополісу може поповнити арсенал середників місцевої дії для
лікування дифузного зовнішнього отиту.
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О.В.КОВТУНЕНКО, С.М.ТИМЧУК, Б.В.ШПОРТЬКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАСТАЗУВАННЯ
У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
Серед хворих на рак гортані з первинно
встановленим діагнозом згідно з даними канцерреєстру України 57,6 % мають метастази в реґіонарні лімфатичні вузли.
В останні роки в онкології значна увага
приділяється імуногістохімічному, імуноцитохімічному дослідженню та молекулярним онкомаркерам. Виявлені специфічні маркери котрі
дають можливість діагностувати та прогнозувати виникнення метастазів плоскоклітинного раку.
Метою дослідження було провести аналіз
показників експресії молекулярних маркерів
пухлин та виявити відмінності клінічного перебігу раку гортані в залежності від метастазування для оцінки прогностичної значимості цього
методу.
Для виконання завдань дослідження під
спостереженням знаходилось 458 хворих на рак
гортані III - IV стадій (T3-4N0-3M0), у всіх хворих гістологічно діагностувався плоскоклітинний рак.
В нашому дослідженні в якості первинних
використовувалися моноклональні антитіла до
цитокератину 19 (клон ВА17, DakoCytomation),
високомолекулярного
цитокератину
(клон
34βЕ12, DakoCytomation), онкопротеїну р53
(клон DO-7, DakoCytomation), Ki-67 (клон MIB1, DakoCytomation), онкопротеїну bcl-2 (клон
124, DakoCytomatіon).
При аналізі експресії СК19 позитивний
статус визначений в 43,6% спостережень, що на
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5,1% більше, ніж серед пухлин без метастазів,
але визначені відмінності не мали статистичної
значимості (p>0,05).
Аналіз експресії СК34βЕ12: інтенсивна
реакція спостерігалась на 3,6% частіше, помірна
- на 4,5% рідше, а слабка - на 0,9% частіше. Виявлені відмінності не мали статистичної значущості (p>0,05).
Частота надекспресії р53 у групі з наявністю метастазів була на 9,6% вища, ніж серед
всіх плоско клітинних раків гортані (ПРГ) й на
21,0%, ніж серед пухлин без метастазів
(р<0,001). За даними, отриманими під час дослідження, визначено, що ймовірність наявності
метастазів при р53-позитивних пухлинах у 2,4
рази вища, ніж при пухлинах з негативним статусом (ВШ= 2,39; 95% ДІ – 1,64-3,49; р<0,001).
Визначено прямий кореляційний зв'язок експресії р53 з наявністю метастазів в ПРГ (r=+0,21,
р<0,001).
Серед пухлин з метастазами кількість bcl2-позитивних була в 1,6 рази більше, ніж серед
новоутворень без метастазів і на 4,7% - ніж у
середньому в ПРГ. Визначено прямий кореляційний зв'язок експресії bcl-2 з наявністю метастазів (r=+0,13; р<0,01). При цьому ймовірність
наявності метастазів у пухлинах з експресією
bcl-2 була в 1,8 рази вища, ніж у пухлинах з негативною реакцією (ВШ= 1,82; 95% ДІ – 1,162,87; р<0,01). Таким чином, виявлені відмінності
в експресії bcl-2 свідчать про його вплив на раннє метастазування ПРГ.
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Встановлено прямий кореляційний зв'язок
проліферативної активності з наявністю метастазів в ПРГ (r=+0,27; р<0,001). Ймовірність розвитку метастазів в ПРГ з високим ІП була в 2,8
рази вища, ніж у пухлинах з експресією Кi-67 менше 30% (ВШ= 2,78; 95% ДІ – 1,90-4,06; р<0,001).
Таким чином у хворих на рак гортані з реґіонарними метастазами показники експресії
молекулярних маркерів СК34βЕ12 були вищими
в 1,7 рази, р53 - в 2,4 рази, bcl-2 - в 1,6 рази, Кi67 - в 1,7 рази. Прогностичне значення показників експресії молекулярних маркерів пухлини
відносно метастазування визначено наявністю
прямих кореляційних зв'язків з: СК34βЕ12

(r=+0,21; ВШ= 9,07; 95% ДІ – 2,41-34,05;
р<0,002), р53 (r=+0,21; ВШ= 2,39; 95% ДІ – 1,643,49; р<0,001), bcl-2 (r=+0,13; ВШ= 1,82; 95% ДІ
– 1,16-2,87; р<0,01), Кi-67 (r=+0,27; ВШ= 2,78;
95% ДІ – 1,90-4,06; р<0,001).
Аналізі експресії СК19 у хворих на рак
гортані не виявив прогностичних зв’язків відносно метастазування, а визначені закономірності
не мали статистичної значимості (p>0,05).
Для прогнозування розвитку метастазів у
хворих на рак гортані рекомендується проводити дослідження з застосуванням комплексу прогностичних маркерів: СК34βЕ12, р53, bcl-2, Кi67.
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О.В.КОВТУНЕНКО, І.С.ШПОНЬКА, С.М.ТИМЧУК, Д.В.БЕРЕЗНЮК, О.В.ПОСЛАВСЬКА
(ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
ПОКАЗНИКИ ЕКСПРЕСІЇ МОЛЕКУЛЯРНИХ МАРКЕРІВ МІЖКЛІТИННОЇ АДГЕЗІЇ
У ХВОРИХ НА РАК РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ
Трансмембранний
глікопротеїн
Екадгерин входить до сімейства білкових молекул клітинної адгезії та експресується на базальній та бокових поверхнях мембрани епітеліальних клітин. З актіновим цитоскелетом цитоплазматичний домен Е-кадгерину пов'язаний
через вибіркову інтеграцію з α-, β-, γкатенінами.
Метою роботи було вивчити рівень експресії маркерів міжклітинної адгезії в ПРРЧГ
для виявлення клініко-морфологічних зв'язків та
аналізу їх прогностичної значимості між рівнем
експресії Е-кадгерину і ß-катеніну та метастазуванням і ефективністю хіміопроменевого лікування.
В дослідженні було проведено ретроспективний аналіз первинного біопсійного матеріалу
72 пацієнтів з ПРРЧГ, ІІІ стадії (T3N0-2M0), що
отримали курс радикального лікування в ЛОРонкологічному відділенні Дніпропетровської
обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова в
період з 2000 по 2008 р.р.
Для проведення імуногістохімічного дослідження використовували формалін-фіксовані
парафінові блоки біопсійного матеріалу ПРРЧГ,
первинні моноклональні антитіла до Екадгерину, (клон EP700Y, Lab Vision) та ßкатеніну (клон Е247, Lab Vision) і систему візуалізації EnVision (DakoCytomation).
Аналізуючи данні розподілу експресії Екадгерину в залежності від метастазування, ми
бачили в групі без метастазів відносна кількість
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випадків зі збереженням міжклітинної адгезії в
3,5 разів більше ніж з метастазами, до того ж в
групі з метастазами в 2 рази збільшилась відносна кількість випадків з втратою міжклітинної
адгезії та в 5,5 разів відносна кількість випадків
з мутацією Е-кадгерину (р≤0,005). Відмінності
між групами статистично значимі з p≤0,005
(r=+0,32; ВШ=4,5; 95% ДІ – 18,4-65,8).
При дослідженні залежності розподілу
експресії Е-кадгерину від ефекту хіміопроменевого лікування виявилося, що в групі хворих без ефекту від хіміопроменевого лікування підвищення відносної кількості випадків з
втратою міжклітинної адгезії не мало статистично достовірної різниці (p>0,05 лише в 1,1
разів).
Аналізуючи данні розподілу експресії ßкатеніну в ПРРЧГ з різним клінічним перебігом
щодо розвитку метастазів в лімфатичні вузли
шиї виявлено, що в групі з метастазами, порівняно з групою без метастазів, відносна кількість
випадків зі збереженням міжклітинної адгезії
знизилася в 1,9 разів, а відносна кількість випадків з втрачанням навпаки підвищилася в 2,1
раз, до того ж всі випадки мутації ß-катенінових
рецепторів приходяться на спостереження з метастазами. Ми встановили існування прямого
кореляційного зв'язку між втратою міжклітинної
адгезії, асоційованої з і ß-катеніном, та виникненням регіонарних метастазів для ПРРЧГ
(p≤0,001-0,05; r=+0,25; ВШ=2,0; 95% ДІ – 23,576,5).
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Досліджуючи групи з різним ефектом хіміопроменевого лікування, статистично достовірної різниці в варіаціях експресії ß-катеніну
знайдено не було (р>0,05).
Таким чином, у нашому дослідженні було
встановлено, що зі зниженням ступеню диференціювання в ПРРЧГ відбувається зниження відносної кількості випадків зі збереженням міжклітинної адгезії, що залежить і від Е-кадгерину і
від ß-катеніну. Відповідно до визначених тенде-

нцій, ймовірність виникнення метастазів в регіональні лімфатичні вузли зростає прямо пропорційно зменшенню експресії обох маркерів
(r=+0,32; r=+0,25). Надекспресія Е-кадгерину та
падіння відносної кількості випадків зі збереженням «типової» моделі його мембранної експресії є достовірними передбачуваними показниками (р=0,03; р=0,352) відсутності ефекту від
хіміопроменевого лікування хворих ПРРЧГ, на
відміну від маркеру ß-катеніну.
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О.В. КОКОРИНА, Ю.Ю. КОЗАДАЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ПРИМЕНЕНИЕ МУКОЛИТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТОВ
Синуситы являются одной из важнейших
проблем отоларингологии. От 5 до 15% взрослого населения страдают риносинуситами. Заболеваемость хроническими синуситами за последние 8 лет увеличилась в 2 раза, данная патология встречается у 20-25% ЛОР-больных
(Тулебаев Р.К., Кудасов Т.Р., 2007). Вопрос консервативного лечения хронических синуситов
на сегодняшний день остается сложным. Как
правило, заболевание сопровождается секреторными нарушениями и, соответственно, нарушением мукоцилиарного очищения. Применение
муколитиков позволяет улучшить количественные и качественные характеристики секрета
слизистых оболочек носа и околоносовых пазух.
Наличие в структуре молекулы ацетилцистеина
сульфгидрильных групп способствует разрыву
дисульфидных связей кислых мукополисахаридов, что приводит к разжижению и уменьшению
вязкости слизи, тем самым, способствует продуктивному физиологическому очищению околоносовых пазух. Ацетилцистеин сохраняет
свою активность при наличии гноя.
Целью настоящего исследования явилась
оценка эффективности применения ацетилцистеина при лечении пациентов с хроническими
синуситами.
Под нашим наблюдением находилось 15
человек с хроническими катаральными и гнойными синуситами: основная группа (10 человек)
и контрольная (5 человек). Всем больным было
назначено лечение по поводу обострения хронического синусита: антибиотикотерапия, местные деконгестанты, выполнялась эвакуация патологического секрета из пазух и полости носа.
Больным основной группы назначался муколи-

тик – ацетилцистеин в растворе. При катаральных синуситах выполнялось эндоназальное перемещение жидкости по Проетцу - ежедневно
по 6 мл (600 мг) раствора ацетилцистеина на 100
мл 0,9 % раствора хлористого натрия; при гнойных синуситах выполнялась пункция пораженной пазухи, постановка ПВХ катетера, и промывание пазухи 0,9 % раствором хлористого натрия, после которого вводилось по 3 мл (300 мг)
ацетилцистеина ежедневно. Лечение больные
переносили хорошо.
Эффективность терапии анализировалась
по длительности сохранения клиники заболевания (головная боль, затруднение носового дыхания, количество выделений из носа; отек, гиперемия слизистой оболочки носа), по количеству проведенных процедур, по объему дополнительно применяемых противомикробных
препаратов. В основной группе при гнойных
синуситах значительное клиническое улучшение наблюдалось после 2-3 процедур (на 3
день), в контрольной группе такой результат
наблюдался после 4-5 процедур на 5 день. В
группе с катаральными синуситами потребовалось проведение 1-2 процедур, после чего пациенты отмечали восстановление носового дыхания, уменьшение головных болей, в контрольной группе улучшение наблюдалось на 1-2 дня
позже.
Характер изменений в периферической
крови, данные рентгенологического исследования пациентов в контрольной и основной группах значимых отличий не имели.
Представленные данные свидетельствуют
о целесообразности применения муколитиков в
комплексной терапии острых синуситов.

© О.В. Кокорина, Ю.Ю. Козадаев, 2012
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Д.Н. КОКОРКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОПИЧЕСКИХ ФТОРХИНОЛОНОВ
В ЛЕЧЕНИИ СРЕДНИХ ОТИТОВ У ДЕТЕЙ
Актуальность. Воспаление среднего уха
встречается в любом возрасте. Среди заболеваний ЛОР-органов острый средний отит диагностируется в 20-30% случаев. Особенно часто
острый средний отит наблюдается у детей первых лет жизни. По данным исследований, проведенных в США, в течение первых 3 лет жизни
острый средний отит переносят хотя бы один
раз до 90% детей. Часто, при лечении среднего
отита детям назначают капли с антибиотиками.
И если ранее достаточно широко применялись
капли с аминогликозидами, то сейчас их применение ограничено из-за ототоксичности. Несмотря на то, что применение системных фторхинолонов долгое время было противопоказано
детям из-за риска торможения развития хряща в
области ростковой зоны трубчатых костей, результаты последних исследований доказали
безопасность применения Ципрофлоксацина у
детей даже при системном применении (Goshen
S 1993; Raas-Rothschild A., 1992). По мнению
ряда исследователей, наиболее заманчивым является использования Ципрофлоксацина при
местном применении. Ушные капли с фторхинолонами являются достойной и эффективной
заменой аминогликозидам, что доказано в рандомизированных контролируемых исследованиях (Wilson A. et al., 1994). В настоящее время
капли с фторхинолонами являются препаратами
выбора для лечения острых и хронических
средних отитов. В своих исследованиях, J.Acuin,
A.Smith, I.Mackenzie. доказали, что Ципрофлоксацин эффективнее других местных препаратов
участвует в эрадикации возбудителя. При этом
выяснилось: 1) топическое лечение антибиотиками или антисептиками более эффективно, чем
системная антибиотикотерапия; 2) комбинированное лечение топическими и системными антибиотиками не более эффективно, чем лечение
только топическими антибиотиками; 3) топическое применение фторхинолонов более эффективно, чем других антибиотиков (Macfadyen C.
Acuin J. 2005). Схожего мнения придерживается
и Rosenfeld D.M. (1995). Автор утверждает, что
использование топических фторхинолонов (ТФ)
повышает терапевтический эффект лечения на
8-10 %, а совместное использование их со стероидами увеличивает эффективность лечения на
20 %. До сегодняшнего дня обсуждается
вопрос о целесообразности системной антибиотикотерапии в лечении детей с острыми отитами. По материалам многолетних рандомизироЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

ванных исследований Hitrezch R. et al. (2009)
пришли к выводу, что топическая терапия «стероид+антибиотик» может достичь тех же успехов, что и системная химиотерапия. Косяков
С.Я. (2008) считает, что основным преимуществом ТФ является высокий уровень тканевой
пенетрации препарата в пораженном органе.
Постников С.С. (2008), считает ТФ достаточно
эффективным средством против P. Aeruginosa и
полирезистентных штаммов Staph. Aureus. По
его мнению, ТФ создают высокую концентрацию в биологических жидкостях, что позволяет
лечить инфекцию любой локализации. Отдельное решение Американского Агентства по качеству продуктов и лекарственных препаратов
(FDA) и Американской академии педиатрии
(ААР) было посвящено ТФ. В решении подчеркнуто, что применение ТФ является безопасной альтернативой препаратам, которые содержат аминогликозиды, а показания к использованию ТФ со временем будут расширены. ТФ могут с успехом применяться при лечении острого
конъюнктивита, острого отита и обострении
хронического гнойного отита у детей с 12 месяцев.
Материалы и методы. Наблюдали и лечили 150 детей в возрасте 3-15 лет. Больные с
острыми отитами (ОСО) составили 1 группу
(n=50), дети с хроническим гнойным средним
отитом (ХСО) (n=50) – 2 группу. Эффективность лечения сравнивали с контрольной группой детей (n=50) с острыми и хроническими СО,
в лечении которых ТФ не использовались. Результаты лечения оценивали по трем критериям:
выраженность общей воспалительной реакции
(боль, лихорадка, симптомы интоксикации), выраженность местной воспалительной реакции и
время прекращения гноетечения. Использовалась бальная система оценки симптомов. Межгрупповые различия по полу, возрасту, и длительности заболевания во всех трех группах были недостоверными.
Результаты исследований. Дети с ОСО
обращались в клинику с жалобами на лихорадку, головную боль, боль в ухе. В ряде случаев
присутствовали симптомы интоксикации. Диагноз заболевания подтверждался при отоскопии:
отек, выбухание и гиперемия барабанной перепонки. Парацентез накладывался при поступлении. Дети 1 группы получали ТФ – «Ципрофарм». Системно антибиотики не использовались. Больные ОСО контрольной группы сис-
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темно получали амоксил, амоксиклав, цефтриаксон. В качестве местного лечения использовали антисептико-стероидные смеси (диоксидин
+гидрокортизон) в течение всего курса лечения.
В обеих группах дети получали сходную симптоматическую терапию (анальгетики, жаропонижающие). В обеих группах использовали
комплекс физиотерапевтических процедур. В
обеих группах симптомы лихорадки, боли и интоксикации исчезли в течение первых суток от
момента поступления. Отек и гиперемия барабанной перепонки исчезли на схожих сроках:
6,3 ± 0,7 суток в 1 группе и 6,1 ± 0,5 в контрольной (p>0,05). Гноетечение из уха прекратилось
соответственно группам на 5,1 ± 0,5 и 4,9 ± 0,3
сутки (p>0,05). Практически все дети выписались из отделения с заметным улучшением слуха.
Дети с ХСО обращались в клинику с жалобами на длительное гноетечение из уха, стойкое снижение слуха. Симптомы интоксикации
отмечались сравнительно редко: до 10% в обеих
группах. Анамнез болезни прослеживался на
протяжении 3- 5 лет с частотой обострений 3-4
раза в год. Преобладала гнойно-деструктивная и
мукозидная форма мезотимпанита. Детям исследуемой группы проводили комплексное местное лечение с использованием «Циппрофарма», системно антибиотики не использовали. В
контрольной группе использовали цефтриаксон,
амоксиклав, ципринол. Местно использовали
антисептико-стероидные смеси. Все дети получали комплекс физиотерапевтических процедур.
В обеих группах исчезновение гиперемии и отека барабанной перепонки наступило на схожих

сроках: соответственно группам на 9,3 ± 1,1 и
8,9 ± 1,2 суток (p >0,05). Гноетечение прекратилось соответственно группам на 10,2 ± 1,5 10,6 ±
1,8 суток (p >0,05). У части детей исследуемой
(n=4) и контрольной группы (n=7) гноетечение
возобновилось через 5-6 месяцев. Повторная
госпитализация детей предусматривала хирургическое лечение. Использовали закрытый вариант реконструктивной операции на среднем
ухе в объеме раздельной аттико-антротомии с
тимпанопластикой. В обеих группах морфологические и функциональные проявления ХСО
были достоверно схожими. В послеоперационном периоде у детей исследуемой группы использовали ТФ «Ципрофарм», а системно Аугментин. В контрольной группе местно использовали диксидин с гидрокортизоном, системно
цефтриаксон, зинацеф, зиквин, амоксиклав.
Контролировали выделения из антрального дренажа, состояние мемебраны, воздушность неотимпанальной полости. В обеих группах мукозные выделения из дренажа исчезли на 5 сутки от момента операции. Во всех случаях эпителизация мембраны и воздушность неотимпанальной полости восстановилась на 12-14 сутки
от момента операции.
Выводы. В лечении детей с ОСО использование ушных капель «Ципрофарм» не менее
эффективно, чем системная антибиотикотерапия. «Ципрофарм» показывает высокую эффективность в терапии ХСО. Использование «Ципрофарма» позволяет качественно санировать
полости среднего уха в ходе операции и достигать эффективной антимикробной защиты в послеоперационном периоде.

© Д.Н. Кокоркин, 2012

Д.Н. КОКОРКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА АГРЕССИВНОЙ ХОЛЕСТЕАТОМЫ У ДЕТЕЙ
Материалы и методы. Оперировали и
наблюдали 100 детей 5-15 лет с различными
типами холестеатом. Больные поделены на две
группы: 50 детей с «агрессивной холестеатомой» (АХ) и 50 детей с ретракционной холестеатомой (РХ). Различия по полу и возрасту
были недостоверными. При определении понятия «агрессивная холестеатома» использовали
классификацию Salech H.A., Mills R.P. (1999).
Классификация учитывает фактор распространенности холестеатомы в полостях среднего
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уха, состояние цепи косточек и наличие осложнений. Согласно предложенной классификации,
т.н. «аттикальной» или ограниченной холестеатоме с сохраненной, хотя и видоизмененной
цепью косточек, с минимальными проявлениями тугоухости и отсутствием осложнений присущи свойства «условно доброкачественной»
РХ. Примером АХ может служить случай распространенной холестеатомы с тотальным разрушением цепи косточек, разрушением крыши
аттика и обнажением сигмовидного синуса.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Перед операцией проводили общее клиническое и специальное обследование. Использована компьютерная томография (КТ) височной кости. По результатам КТ проводилась денситометрия содержимого полостей среднего
уха, выполнялись метрические замеры. По результатам томографии выясняли чувствительность и специфичность метода в идентификации
агрессивной и ретракционной холестеатомы.
Результаты исследований. Проведенные
нами сравнения находок при лучевой диагностике хронического гнойного среднего отита с
холестеатомой показали неоднородность показателей в разных типах холестеатом. По результатам исследований выделены признаки АХ в
детском возрасте. Использование методики КТ
позволяет достоверно прогнозировать состояние
оперированного уха у 90 % больных. Методика
денситометрии позволяет удачно идентифицировать холестеатому в полостях среднего уха в
80% случаев. Выделены признаки АХ: 1) наличие ячеистого сосцевидного отростка с облитерацией клеток образованиями тканевой оптической плотности: (+)120 - (+)140 Н; 2) деструкция
и расширение адитуса; 3) наличие кортикальных
дефектов; 4) деструктивное «расширение» переднего аттикового кармана и облитерация его
просвета холестеатомой. Выделены так же признаки РХ: 1) склероз сосцевидного отростка; 2)
сужение просвета адитуса и его фиброзная облитерация; 3) заполнение антрума содержимым
коллоидной плотности; 4) воздушность переднего аттикового синуса; 5) сопутствующая патология носа, околоносовых пазух и носоглотки.
В детском возрасте, предложенный перечень
признаков агрессивной и ретракционной холестеатомы достоверен в 89± 2,1% случаев.
Особая роль при выполнении санирующего этапа реконструктивной операции у детей
с холестеатомой отводится состоянию переднего аттикового синуса (ПАС). По результатам КТ
нами выделено три анатомических типа аттикового синуса, каждый из которых встречался как
в норме так и при патологии среднего уха. Тип
А (36,4 %) представлен единой полостью, купол
которой распространяется к ребру пирамиды и
корню скуловой дуги. Тип В (52,3 %) отличается тем, что полость синуса отделена от барабанной полости костной перемычкой, чаще неполной. Тип С (28,8 %) представлен единой полостью, которая отличается малыми размерами
т.н. «апневматический тип».
Развитые аттиковые синусы типа (А – В)
напрямую соотносились с ячеистым сосцевидным отростком (r=0,578, p<0,05). Апневматиче-

ский тип С чаще встречался при склеротическом
отростке (r=0,655, p<0,05).
У детей с РХ, аттиковый синус сохраняет
свою воздушность (-)880±60,0 при этом глубина
его составляет не более 2,6±0,4 мм (тип С). Результаты денситометрии указывают на имеющийся фиброзный блок адитуса с наличием вязкого экссудата в антральной полости (15-25 Н).
Для детей с АХ характерен относительно
глубокий и широкий аттиковый синус (А-В),
при этом глубина синуса достигает 5,1±0,3 мм, а
ширина 5,8±0,4 мм. Во всех случаях, ПАС у таких детей заполнен холестеатомой: (50-70 Н),
которая в 20 % случаев формирует кортикальные дефекты в глубине синуса. Задача санации
ПАС у больных АХ является технически сложной. Для ревизии передних отделов аттика необходимо соблюсти три условия. Первое условие - широкая ревизия барабанной полости с
мобилизацией кнаружи передних отделов тимпанальной мембраны (или ее остатков) с обязательным сохранением барабанного кольца. Второе условие - резекция головки молоточка на
уровне шейки. Третье условие – резекция прилежащей к синусу латеральной стенки аттика с
пересечением сухожилия m.tensor tympani и
удалением костного гребня нависающего над
полуканалом. Последовательное выполнение
этих действий позволяет не только тщательно
осмотреть и санировать аттиковый синус, но и
существенно расширить воздухоносные пространства в оперированном ухе. Резекция головки молоточка вынуждает хирурга искать
наиболее приемлемый и экономный вариант
реконструкции цепи косточек. По нашим данным, в этом случае наиболее востребованным
является вариант линейной звукопередачи. Таким образом, очевидно, что представление о
состоянии ПАС перед операцией у детей с холестеатомой позволяет не только планировать
этапы хирургической санации среднего уха, но
и прогнозировать функциональные последствия
вмешательства. Характер морфологических изменений аттикового синуса у детей с АХ лишний раз подчеркивает главное оружие такой холестеатомы- максимальная распространенность
и способность к формированию кортикальных
дефектов в труднодоступных участках среднего
уха. Хирургу, который оперирует ребенка по
поводу холестеатомы важно знать, что инструментальное зондирование ПАС, в ряде случаев,
дает ложное представление о глубине синуса,
т.к. у половины больных синус отделен от барабанной полости костной перегородкой.

© Д.Н. Кокоркин, 2012
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Д.Н. КОКОРКИН, Д.А. ПУТИЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ МОРСКОЙ ВОДЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
С СОЧЕТАННОЙ ЛОР-ПАТОЛОГИЕЙ
Актуальность. Методика солевой терапии
известна со времен ведической медицины. Ежедневным орошением носовой полости соленой
водой лечили «носовое зловоние», храп и головную боль. В наше время, солевые растворы
показали высокую эффективность при лечении
детей с аллергическим ринитом (Богомильский
М.Р., Гаращенко Т.И., 2009). Сегодня отмечается тенденция к широкому использованию методов ирригационной терапии как самостоятельного средства в лечении и профилактике аллергического ринита и бронхиальной астмы у детей. При этом методы ирригации рассматриваются как весомая составляющая т.н. эллиминационной терапии (Баранов А.А. и соавт., 2002).
Солевые растворы хорошо зарекомендовали
себя у больных, подвергнутых хирургическим
вмешательствам в полости носа и околоносовых
пазух. По мнению Г.Д.Тарасовой (2008) применение стерильной морской воды в раннем периоде после септопластики, репозиции костей
носа и синусотомии приводило к ускорению
эпителизации, более быстрому купированию
таких реактивных симптомов, как зуд, болезненность и ощущение сухости в полости носа.
За рубежом, ирригационная терапия наиболее
востребована среди врачей общей практики. По
результатам исследования 87 % врачей США и
Европы используют ирригационную терапию в
лечении заболеваний носа и околоносовых пазух, 67 % используют ее при лечении острого
бактериального синусита, 66 % - при сезонном
аллергическом рините, 59 % - при ОРВИ, 48 % при круглогодичном аллергическом рините и 17
% - при рините беременных (Rabago D. et al.
2009). Заслуживает внимание мнение Европейской Ассоциации отоларингологов, отраженное
в документах EPOS (European Position Paper on
Rhinosinusitis and Nasal Polyps.) по вопросу
применения препаратов морской воды (Fokkens
WJ et al., 2997). EPOS рекомендует применять
солевые растворы при лечении детей с острым и
хроническим синуситом, у взрослых пациентов
с хроническими синуситами, как с полипами,
так и без них, а также у больных, перенесших
операции по поводу хронического синусита в
любом возрасте. По мнению Богомильского
М.Р. (2009), несмотря на накопленный общирный опыт лечения риносинуситов в детском
возрасте, существует настоятельная необходимость уточнения показаний к применению солевых растворов в детской отоларинологии, дабы
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не использовать их на основе казуистики. Мало
изученным остается вопрос о лечении сочетанной патологии носа, пазух, носоглотки и среднего уха. Ниже приводим результаты собственных исследований.
Материалы и методы. Лечили и наблюдали 90 детей 5-15 лет с гиперплазией лимфоидного кольца глотки (ГЛК) и секреторными отитами. Изучали эффективность различных схем
ведения больных, которые включали элементы
ирригационной терапии с использованием солевых растворов, назальных стероидов и плацебо.
Диагноз секреторного отита подтверждался результатами отомикроскопии, тимпанометрии и
тональной аудиометрии. По показаниям проводили КТ околоносовых пазух.
Результаты лечения и их обсуждение. В
лечении детей соблюдали этапность. В качестве
начальной терапии, в течение 7-10 дней перед
операцией использовали изотонический спрей
«Аква-Марис» (n=30), часть детей использовали
флютиказон (n=30). Орошение полости носа и
носоглотки холодным физиологическим раствором (плацебо) использовали у 30 детей. В связи
со значительным улучшением, от дальнейшей
операции отказались 25 пациентов, у 18 из них
спонтанное излечение секреторного отита констатировали на 7-10 день от начала лечения. В
целом же, использование как солевого, так и
стероидного спрея на предоперационном этапе
оказалось достоверно эффективнее группы плацебо, при этом спонтанное разрешение отита
наступило у 20,8±1,1% больных. Аденотонзиллотомия выполнялась под интубационным наркозом. После гемостаза приступали к отомикроскопии. Шунтирование барабанной полости выполняли в случае, если анамнез секреторного
отита прослеживался на протяжении более 3
месяцев. На более ранних сроках заболевания
использовали тимпанопункцию или парацентез.
Полость среднего уха однократно промывали
суспензией гидрокортизона. Начиная со второго
дня, после операции использовали назальные
спреи. Через 3 недели сравнивали эффективность их использования. В целом, эффективность использования назальных спреев оказалась достоверной по сравнению с группой плацебо. В борьбе с сухостью слизистой оболочки
полости носа и образованием корок более эффективным оказался спрей «Аква-Марис»: соотвественно группам 5,6±1,1; 6,1±0,9 и 12,2±1,9
дней (p<0,05). Спрей с флутиказоном оказался
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

эффективнее в лечении оторреи. В дальнейшем,
в течение ближайших 3-х месяцев полное восстановление слуха и спонтанное «отхождение
шунта» отметили 88±2,2 % оперированных детей. Повторно, через 12-16 месяцев от момента
операции, в клинику обратились 20 детей с рецидивом секреторного отита. Соответственно
группам, рецидив достоверно чаще наблюдался
среди пациентов группы плацебо: соответственно группам 18,3; 17,2 и 28,5% случаев (p<0,05).
Несмотря на достоверно схожее число технических погрешностей операции - т.н. «рецидив
аденоидов» (10-11 %) число детей со стойким
затруднением носового дыхания и симптомами
синусита чаще отмечалось в группе плацебо
(28,5 %). Всем детям с рецидивами секреторного отита проводили КТ околоносовых пазух. По
результатам исследования, острый экссудативный синусит выявлен, соответственно группам в
8,3; 10,3 и 17,8 % случаев. В 16 исследованиях
находили признаки гиперпластического синусита: кисты челюстных пазух с коллоидным содержимым и искривление перегородки носа.
Хирургическое вмешательство у детей с гиперпластическими синуситами предпочитали выполнять эндоназальным доступом с предварительной септум- операцией. Использовали вариант экономной резекции перегородки носа с реимплантацией отмоделированного фрагмента
четырехугольного хряща. На этапе формирования риностомы старались максимально щадить
мукопериост. В 3 случаях использовали методику ультразвуковой дезинтеграции нижних носовых раковин. Со второго дня после операции

использовали назальный солевой спрей «АкваМарис», спрей с флутиказоном или плацебо.
Выписка из стационара осуществлялась на 7
сутки от момента операции. Оценивали эффективность лечения через 12-14 дней после операции. В целом использование спреев оказалось
достоверно эффективнее, чем плацебо. Назальный спрей «Аква-Марис» достоверно быстрее
устранял сухость слизистой оболочки полости
носа: соответственно группам 8,3±0,3; 12,7±1.1
и 16,1±1,3 дней (p<0,05). Спрей с флютиказоном
достоверно быстрее восстанавливал носовое
дыхание: соответственно группам 12,1±0,3;
9,1±0,3 и 15,1±1,3 дней (p<0,05).
Заключение Использование солевого
спрея «Аква-Марис» у детей с назальной патологией и секреторными отитами показало достоверно лучший результат лечения, чем в группе плацебо, а по эффективности использования
оказалось сопоставимым с назальными топическими стероидами.
В ходе амбулаторного лечении детей с
ГЛК и секреторными отитами, назначение спрея
«Ава-Марис» позволило достичь спонтанного
излечения секреторного отита в 20 % случаев.
Применение назального спрея «АкваМарис» при хирургическом лечении детей с сочетанной назальной патологией и секреторными
отитами позволяет восстанавливать носовое дыхание и эффективно бороться с симптомами сухости слизистой оболочки достоверно быстрее,
чем плацебо и так же эффективно, как назальные стероиды.
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Н.А. КОМАШКО, В.М. ВАНЧЕНКО, В.І.ЛЕВАНДОВСКИЙ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
СТАН ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИНИ У ПАЦІЄНТІВ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
ТА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ
Поширеність алергічного риніту та астми
змінюється у всьому світу і пов'язана з "прозахідним"способом життя пацієнтів. Хворі на алергічний риніт мають підвищений ризик розвитку
астми, особливо коли присутня бронхіальна гіперреактивність (J. Bousquet, P. Van Cauwenberge).
У більшості пацієнтів, які страждають на
алергічний риніт, симптоми захворювання з'являються перед початком астми. Принаймні 80%
всіх хворих на бронхіальну астму мають алергічний риніт (S.Guerra, D.Sherrill).
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Імунопатологічні аспекти алергічного риніту і астми інтенсивно вивчалися в останнє десятиліття. Алергічний риніт і астма характеризуються аналогічним механізмом запальної відповіді. У пацієнтів з алергічним ринітом без астми запальні зміни відбувалися в нижніх дихальніихшляхах. У астматичних пацієнтів без риніту, з іншого боку, спостерігалося збільшення
числа еозинофілів в слизовій оболонці носової
порожнини. Число еозинофілів в слизовій носа
позитивно корелює зі ступенем бронхіальної
гіперреактивності. Запаленні зміни слизової
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оболонки присутні на всьому протязі дихальних
шляхів у хворих з алергічним ринітом і з астмою (B. Leynaert, G. Braunstahl, G. Ciprandi ).
Недостатньо висвітлені питання стану що
структури лімфоаденоїдного глоткового кільця
Пирогова-Вальдейєра при даній патології.
В ряді досліджень (О.Ф. Мельников,
В.П. Бикова, P. Brandtzaeg) зазначалось, що
структури лімфоаденоїдного глоткового кільця
Пирогова-Вальдейєра беруть активну участь в
становленні та підтримці гуморального мукозального імунітету в ділянці верхніх дихальних
шляхів. Зокрема, наявність хронічного тонзиліту та проведення тонзилектомії негативно впливають на рівень місцевого імунітету слизової
оболонки верхніх дихальних шляхів, в тому числі і носа.
Зниження ефективності місцевого імунітету, підвищена мікробна засіюваність відмічаються не тільки у хворих після тонзилектомії,
але й у осіб з хронічним декомпенсованим тонзилітом, що сприяє хронічному перебігу захворювання, а часто і алергізації організму, зокрема, підвищенню утворення IgE-антитіл, які зумовлюють алергічні реакції негайного типу.
Внаслідок цього хворі на хронічний декомпенсований тонзиліт або особи після тонзилектомії
значно частіше страждають на різні запальні та
алергічні захворювання дихальних шляхів (О.Ф.
Мельников, P. Brandtzaeg).
Система місцевого імунітету верхніх дихальних шляхів щільно пов’язана зі структурами лімфоепітеліальної тканини – лімфоглотковим кільцем Пирогова-Вальдейра (О.Ф. Мельников, В.П. Бикова), в яких в дитячому віці особливо інтенсивно формуються В-IgA-B-IgM комітовані лімфоцити, які потім є джерелом антитіл в слинних залозах та залозистих структурах
носа, бронхів та всієї оболонки верхніх дихальних шляхів, площа яких складає близько 35-40
м2 та потребує постійного захисту від зовнішніх
агресивних чинників. Перші дані про те, що піднебінні мигдалики можуть приймати участь в
процесах рецепції антигенів, були отримані
Eigler (1965).
На сьогоднішній день залишається актуальним питання про взаємозв’язок між хронічним тонзилітом та іншими захворюваннями, в
світі того, що структура та характер останніх
змінюється в бік збільшення кількості хронічних захворювань та хвороб комплексного характеру. Той факт, що у пацієнтів з видаленими
піднебінними мигдаликами більш важко перебігають вірусні захворювання був відмічений ще
Parkinson (1951) на основі спостережень за перебігом бульбарної форми поліомієліту. Всі ці
дослідження ще раз підтверджують думку про
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важливу роль піднебінних мигдаликів в реалізації захисно-пристосувальних реакцій організму
Таким чином, сучасні дослідження свідчать, що роль місцевого імунітету та неспецифічної резистентності відіграють визначальну
роль в ґенезі захворювань верхніх дихальних
шляхів.
Матеріали, представлені в цій роботі,
отримані при обстеженні 660 хворих на бронхіальну астму та алергічний риніт у стадії загострення, під час проведення курсу лікування у
відділенні алергології та центрі мікро- та реконструктивної хірургії ЛОР-органів ІваноФранківської обласної клінічної лікарні. Набір
хворих проводився протягом 2011 року.
Використаний у роботі комплекс клінічних обстежень складався з вивчення анамнезу,
скарг, огляду ЛОР-органів, ендоскопічного дослідження порожнини носа та носоглотки.
Лабораторні дослідження включали в себе загальний аналіз крові, імуно-ферментний
аналіз для визначення IgE в сироватці крові та
шкірні проби на алергени.
Проведені обстеження усіх 660 хворих на
бронхіальну астму та алергічний риніт. Вік хворих коливався в межах від 18 до 65 років. В обстежених пацієнтів визначали стан лімфаденоїдного глоткового кільця: гіпертрофія мигдаликів, хронічний тонзиліт, стан після тонзилектомії. В результаті обстеження всі пацієнти були
розподілені на 3 групи.
Найбільшу по чисельності групу склали
хворі на бронхіальну астму та алергічний риніт,
у яких відсутні піднебінні мигдалики (після тонзилектомії) До даної групи ввійшли 290 хворих,
що становить 43,9% від загальної кількості. З
даних анамнезу пацієнтів виявлено взаємозв’язок між тонзилектомією та початком бронхвальної астми у 190 хворих(65,5%), та більш
важкий перебіг захворювання після тонзилектомії у 150 хворих(51,7%). Також характерною
ознакою пацієнтів даної групи є часті ГРВІ та
важкий перебіг бронхіальної астми (3-4 ступінь). Хронічний гіпертрофічний фарингіт, як
супутнє захворювання, спостерігався у 89 пацієнтів даної групи (30,6%).
Другу по чисельності групу склали хворі
на бронхіальну астму та алергічний риніт, у
яких спостерігалась гіпертрофія глоткового або
піднебінних мигдаликів. Даних хворих було
206, що становить 31,3%. Особливістю пацієнтів
даної групи було молодий вік (18-36 років) та
часті ГРВІ, легкий перебіг бронхіальної астми
(1-2 ступінь).
Третю, найменшу по чисельності, групу
склали пацієнти на бронхіальну астму, алергічний
риніт та хронічний тонзиліт – 164 хворих, що стаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

новить 24,8% від загальної кількості. Характерною
ознакою пацієнтів даної групи є важкий перебіг
бронхіальної астми (3-4 ступінь), часті ангіни.
Показано, що бронхіальна астма в поєднанні з алергічним ринітом є захворюванням,
важкість якого, тривалість загострень та характер ремісії в значній мірі залежать від стану лімфоглоткового кільця, зокрема піднебінних мигдаликів. При відсутності піднебінних мигдаликів або при декомпенсованому хронічному тонзиліті відмічається більш тяжкий перебіг захворювання.
Встановлено, що бронхіальна астма в поєднанні з алергічним ринітом, яка перебігає на

фоні відсутності піднебінних мигдаликів або
хронічного тонзиліту, характеризується більш
вираженим проявом локального імунодефіциту,
що проявляється частими ГРВІ та підвищенням
рівня IgE.
Встановлена суттєва роль стану піднебінних мигдаликів в перебігу бронхіальної астми в поєднанні з алергічним ринітом , що є обґрунтуванням необхідності подальшого дослідження клінічного стану лімфоглоткового кільця та імунного статусу, насамперед визначення
рівня секреторного імуноглобуліну А в ротоглотковому секреті, що має важливе значення при
виборі методу лікування хворих.

© Н.А. Комашко, В.М. Ванченко, В.І.Левандовский, 2012

С.Е. КОНОВАЛОВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
СЛУХОВІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ З ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ КОМПРЕСІЄЮ
МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН ГОЛОВИ І ШИЇ
Вступ. Недостатність заднього церебрального кровотоку залишається однією з основних проблем неврології. Так, за даними
European Stoke Association оклюзія артерій вертебробазілярної системи відбувається в 25%
випадках, що зв'язують з загальною судинною
патологією з поширеністю наближеною до 2
випадків на 1000 населення. За даними світової літератури майже у 52,6% випадків спостерігаються суттєві зміни з боку слухової функції у
хворих на недостатність заднього кровотоку,
хоча скарги на зниження слуху спостерігаються
лише в 30-40%. Однак при більш досконалому
обстеженні зміни на до клінічному етапі сягають 76% (Grifits T.D., Bates D., Huang M.N.,
Yamasoba T., Baloh R.W.).
Мета – дослідити стан слухової системи у
пацієнтів з гемодинамічними порушеннями кровообігу по магістральним судинам голови і шиї.
Матеріали і методи. У нашому дослідженні ми проаналізували дані 65 хворих з вертебробазилярною недостатністю і порушеннями
слуху. Середній вік пацієнтів групи становив 48
років (35-55). Пацієнти з хворобою Меньєра,
отосклеротичними змінами та гострою патологією були виключені з дослідження. Пацієнтів
турбували потиличний головний біль, періодичні запаморочення, шум у вухах, нейросенсорна
приглухуватість. Всім пацієнтам проводилося
доплерографія судин голови та шиї, магнітнорезонансна томографія і магнітно-резонансної

ангіографія, для підтвердження судинної етіології захворювання. Комплекс обстеження слухової функції включав в себе: тональну порогову
аудіометрію, акустичну імпедансометрію, реєстрацій коротколатентних латентних слухових
викликаних потенціалів та ото-акустичну емісію
(ЗВОАЕ, ПСОАЕ).
Результати. Шість пацієнтів (9%) скаржилися на раптову втрату слуху. Ступінь дефіциту класифікувалася за стандартною схемою:
незначна (11-29 dB), помірна (30-59 dB), важка
(60-89 dB) і повна (> 89 дБ). Використовуючи
цю класифікацію, незначна глухота була присутня у 43 хворих (66% ), помірна у 19 пацієнтів
(29%), важка у 3 пацієнтів (5%). ОАЕ була зареєстрована у 37 пацієнтів (57%). КСВП було патологічним у 45 пацієнтів (69%): відсутність І
хвилі спостерігалось у 15,5 % випадків (7 пацієнтів), підвищення періоду латентності V хвилі у
62,2% випадках (28 пацієнтів), подовження між
пікових інтервалів І-ІІІ у 17,8 % (8 пацієнтів),
подовження між пікових інтервалів І-V у 4,5 %
(2 пацієнти).
Висновки. Отримані нами результати підтверджують, що наявність гемодинамічних
змін викликаних екстравазальною компресією
судин голови та шиї призводить до слухових
порушень які характеризуються враженням як
внутрішнього вуха, так і центральних провідних
шляхів слухового аналізатора, особливо в його
стовбуромозкових структурах.

© С.Е. Коновалов, 2012
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А.Е.КОНОНОВ
ИЗМЕНЕНИЯ В СЛУХОВОЙ СИСТЕМЕ РАБОЧИХ СУДОРЕМОНТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОМПЛЕКСА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
Рабочие судоремонтного производства
сталкиваются в процессе выполнения своих
профессиональных обязанностей с целым рядом
негативно воздействующих факторов – шум,
вибрация, сварочный аэрозоль, пыль и др. Причем действие этих факторов может быть как
местным, так и системным и реализоваться как
по отдельности, так и, как правило, сочетано.
Преимущественную долю среди рабочих
судоремонтного предприятия составляют рабочие сварочного производства. При проведении
сварочных работ на электросварщика действует
комплекс вредных производственных факторов:
химических (сварочный аэрозоль, газы), физических (ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, шум дуги, вибрация, электромагнитные поля, искры и брызги металла), психофизиологических
(физическое
и
нервнопсихическое перенапряжение).Специфической
особенностью дуговых процессов сварки металлов является загрязнение воздушной среды сварочными аэрозолями, представляющими собой
смесь твердых и газообразных токсических веществ. Под воздействием электросварочного
аэрозоля изменения дыхательных путей у электросварщиков развиваются по принципу «этажности»: наиболее часты хронические риниты. У
лиц со стажем работы до 10 лет преобладают
катаральные процессы, свыше – субатрофические.Вместе с тем, загрязненность воздуха в сочетании с шумом могут изменять слуховую чувствительность за счет комбинированных эффектов.
Цельюработы являлось изучение изменений в слуховой системе рабочих судоремонтного производства.
Для решения поставленной цели нами
было обследовано 337 рабочих «шумовых»
профессий судоремонтного завода, возраст которых в среднем составил (42,5±1,2) лет. Производили отоскопию, исследование слуха шепотной и разговорной речью, тональную пороговую
и надпороговую аудиометрию (порог дискомфорта, тест Люшера) по общепринятым методикам.
Различные
жалобы
предъявляли
87(25,8%) рабочих. Снижение слуха беспокоило
57(16,9%) человек, шум в ушах - 17(5,0%), снижение слуха и шум в ушах - 13(3,9%).Частота
жалоб увеличивалась с ростом профессионального стажа обследованных. Попадание окалины
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в наружный слуховой проход отмечал
101(30,0%) рабочий. Нарушение звукопроведения имело место у 20(5,9%) рабочих, снижение
слуха по смешанному типу выявлено у
44(13,1%) лиц, нарушение звуковосприятия выявлено у 202(59,9%) обследуемых. Большинство
рабочих с хронической сенсоневральной тугоухостью никаких жалоб не предъявляли, и изменения со стороны органа слуха обнаружены
лишь при аудиометрическом исследовании. У
13(3,9%) рабочих имело место сочетание хронической сенсоневральной тугоухости с хроническим отитом.
При отоскопии изменения со стороны
среднего уха выявлены у 39(11,6%) рабочих, из
них у 8(2,4%) имели место мезотимпаниты, у
2(0,6%) - эпимезотимпаниты, у 3(0,9%) - эпитимпаниты, у 26(7,7%) - адгезивные отиты. У
всех этих рабочих анамнестические данные указывали на вероятность перенесенного ожога
барабанных перепонок (попадание окалины). В
механизме возникновения повреждений барабанной перепонки ведущее значение имеет положение рабочего во время сварки. Ожоги барабанных перепонок чаще происходят при работе
в положении согнувшись или лежа на спине.
Рабочим, занятым на судоремонтном предприятии, в таких положениях приходиться работать
значительное время.Частота поражения среднего уха нарастала со стажем работы: до 1 года –
1(0,3%) случай, от 1 года до 5 лет – 4(1,2%), от 6
до 10 лет – 8(2,4%), от 11 до 20 лет – 12(3,6%),
свыше 20 лет – 14(4,2%). Это позволяет предположить профессиональный характер подобного
заболевания среднего уха у обследованных нами рабочих.При аудиометрическом обследовании у рабочих со стажем работы свыше 20 лет
выявлены наиболее глубокие нарушения слуховой функции.
Таким образом, изменения со стороны органа слуха выявлены у 222(65,9%) рабочих судоремонтного производства.При этом, нарушения слуха кондуктивного характера у 20(5,9%)
рабочих было связано с развитием гнойных и
рубцовых отитов после перенесенных ожогов
барабанных перепонок. Изменения слуха перцептивного характера у 202(59,9%) рабочих, по
всей видимости, связаны с сочетанным воздействием шума и электросварочного аэрозоля
(токсическое воздействие). С большой вероятностью такие изменения носят профессиональЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

ный характер. Поэтому при планировании лечебно-профилактических мероприятий у рабочих судоремонтного производства необходимо

учитывать совокупность факторов, оказывающих негативное воздействие на организм рабочих, в том числе ототоксическое.

© А.Е.Кононов, 2012

В.Г. КОРИЦЬКИЙ, В.А. БАШИНСЬКИЙ, Т.Г.КОТИК, Г.П.РУДЯК,
Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, ГУСЯТИН, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ ДЛЯ ГОРЛА “АКВА МАРІС”
В КОМПЛЕКСНІЙ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЗАГОСТРЕНОГО
ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ
Хронічний тонзиліт зустрічається досить
часто в практиці оториноларинголога як у дорослих, так і у дітей. За несприятливих умов він
може загострюватись. Для фармакотерапії загостреного хронічного тонзиліту застосовуються
різні загальні і місцеві засоби.
Ми використали спрей для горла “Аква
Маріс” в комплексній фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту.
Спрей для горла “Аква Маріс” – це лікарський
засіб на основі води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами. Препарат
на основі стерильної морської води застосовується з лікувальною, профілактичною і гігієнічною метою для очищення, усунення подразнення та захисту слизової оболонки горла. Стерилізована гіпертонічна морська вода сприяє підтриманню нормального фізіологічного стану слизової оболонки горла, змиває віруси і бактерії зі
слизової оболонки горла, сприяє підвищенню
місцевого імунітету, має місцеву протизапальну
дію (Р.А. Абизов і співавт., 2008).
Спрей для горла “Аква Маріс” застосовується при гострих і хронічних запальних захворюваннях горла, для профілактики інфекцій в
осінньо-зимовий період, в комплексній терапії
гострих та хронічних тонзилітів, фарингітів,
ларингітів.
Призначається дорослим і дітям старше 3
років у таких дозуваннях: 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 лікарськими
засобами, що використовуються для лікування
захворювань горла.
Під нашим спостереженням за період з
2009 по 2011 рр. знаходилось 20 дітей, що страждали на загострений компенсований хронічний
тонзиліт, віком від 8 до 18 років.
Діти або їх батьки скаржились, що у дитини відмічаються головний біль, підвищення
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температури тіла в межах 38,2-39,4ºС, сильний
біль в горлі при ковтанні. Нерідко відмічались
ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. При
фарингоскопії визначались розлита гіперемія і
інфільтрація м’якого піднебіння і піднебінних
дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів, наявність на їх поверхні жовтавих чи жовтаво-білих
крапок (нагноєних фолікулів мигдаликів), тобто
їх фолікулярне запалення. В мазках із носа і зіва
паличок Лефлера не знайдено.
Діти були розподілені на дві групи: основну (10) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Діти
основної групи отримували спрей для горла
“Аква Маріс” і протизапальну терапію, контрольної – полоскання горла розчином фурациліну
1:5000 і протизапальну терапію. Спрей призначався дітям 5-6 разів на день по 3-4 упорскування на задню стінку ротової частини горла і ділянки піднебінних мигдаликів.
Критеріями оцінки ефективності фармакотерапії були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми
або їх батьками, фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес
симптомів ангіни у хворих основної групи.
Скарги на головний біль, сильний біль в
горлі при ковтанні у хворих, що отримували
протизапальне лікування та спрей для горла
“Аква Маріс”, поступово зникали через 5-6 днів
у більшості (8) дітей. Решта 2 дітей відмічали
зменшення неприємних відчуттів в горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про позитивний
перебіг захворювання: зникали гіперемія і інфільтрація м’якого піднебіння і піднебінних дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів, наявність на їх поверхні нагноєних фолікулів. Температура тіла нормалізувалась у всіх дітей. У
хворих контрольної групи позитивний ефект
наставав значно пізніше (до 10-11-го дня фармакотерапії).

115

Нестерпності спрею для горла “Аква Маріс”, алергічних реакцій та інших небажаних
явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування спрею для горла “Аква Маріс” в комплексній фармакотерапії
загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у дітей суттєво покращує самопочуття дітей, значною мірою усуває основні симптоми
захворювання. Спрей для горла “Аква Маріс”
простий в застосуванні, добре переноситься ді-

тьми, системно не впливає на організм, застосовується разом з іншими лікарськими засобами
для фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту, не має побічної дії, що
дає підставу рекомендувати його для фармакотерапії дітей з вказаною патологією. Спрей для
горла “Аква Маріс” може поповнити арсенал
засобів, що використовуються для місцевої фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у дітей.

© В.Г. Корицький, В.А. Башинський, Т.Г.Котик, Г.П.Рудяк, Р.Т. Чортківський, 2012

В.Г. КОРИЦЬКИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.А.БАШИНСЬКИЙ, Р.Т.ЧОРТКІВСЬКИЙ,
Л.Р. ДОБОЩУК, Г.П. РУДЯК (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, ГУСЯТИН, УКРАЇНА)
МІСЦЕВА ФАРМАКОТЕРАПІЯ
ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ФАРИНГІТУ У ДІТЕЙ
Хронічний фарингіт є катаральний, гіпертрофічний і атрофічний. Найлегше з них перебігає катаральний фарингіт. Хронічний катаральний фарингіт – це хронічне запалення слизової
оболонки задньої стінки ротової частини горла,
задніх піднебінних дужок і піднебінного язичка.
Нерідко він може загострюватись. Причини тут
різні. Це – переохолодження, вживання холодної, подразнювальної їжі та ін.
Основні принципи лікування загостреного
хронічного катарального фарингіту - призначення теплої неподразнювальної їжі, зрошення
горла теплим в'яжучим чи лужним розчином.
Ми вивчали ефективність застосування фурасолу в якості місцевого лікування загостреного
хронічного катарального фарингіту у дітей. Фурасол – це фурагін розчинний. Фурасол володіє
широким спектром антибактерійної активності і
не викликає резистентності мікроорганізмів, що
дозволяє використовувати його багаторазово без
зниження ефективності. Фурасол безпечний і
зручний в застосуванні у дорослих і дітей з 4
років.
Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2011 рр. знаходилось 29 дітей на загострений хронічний катаральний фарингіт віком
від 6 до 17 років.
Діти або їх батьки скаржились, що у дитини відмічаються біль в горлі, кашель, першіння в горлі, відчуття сухості та стороннього тіла
в горлі. При фарингоскопії відзначались гіперемія і припухлість слизової оболонки задньої стінки ротової частини горла, задніх піднебінних
дужок і піднебінного язичка.
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Діти були розподілені на дві групи: основну і контрольну. В основну групу входило 19
дітей, в контрольну - 10. Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання.
Дітям основної групи проводилось загальноприйняте лікування і полоскання горла розчином фурасолу. Діти контрольної групи приймали загальноприйняте лікування і полоскання
горла розчином бікарбонату натрію. Розчин фурасолу готували безпосередньо перед застосуванням. Вміст пакетика розчиняли в склянці
гарячої води і використовували на одне полоскання. Теплим розчином фурасолу діти полоскали горло 3-4 рази на добу.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб'єктивна оцінка терапії хворими або
їх батьками (вплив на біль в горлі, вплив на кашель, вплив на першіння в горлі, вплив на відчуття сухості в горлі, вплив на відчуття стороннього тіла в горлі, відчуття більш легкого перебігу захворювання, відчуття більш швидкого
одужання), фарингоскопічна картина (колір,
вологість, консистенція слизової оболонки задньої стінки ротової частини горла, задніх піднебінних дужок і піднебінного язичка).
При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів запалення задньої стінки ротової частини горла, задніх піднебінних дужок і піднебінного язичка у
дітей основної групи.
Так, 94% дітей або їх батьків вказували на
зникнення, 6% - на зменшення болю в горлі,
94% - на зникнення кашлю, 89% - на зникнення
першіння в горлі, 94% - на зникнення відчуття
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сухості в горлі, 94% - на зникнення відчуття
стороннього тіла в горлі, 79% - на відчуття
більш легкого перебігу захворювання, 73% - на
відчуття більш швидкого одужання (на 4-5-й
день лікування). В контрольній групі ці показники були значно нижчими.
Фарингоскопічна картина нормалізувалась на 4-5-й день лікування у 89% дітей основної групи. Слизова оболонка задньої стінки ротової частини горла, задніх піднебінних дужок і
піднебінного язичка у них мала рожевий колір,
нормальну вологість, нормальну консистенцію.
В контрольній групі фарингоскопічна картина

нормалізувалась на 4-5-й день лікування у 70%
дітей.
Стерпність фурасолу у всіх дітей була доброю, побічних ефектів та інших небажаних
явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування фурасолу
для місцевого лікування загостреного хронічного катарального фарингіту у дітей виявилось ефективним. Одержані нами результати
дають підставу рекомендувати фурасол для
місцевого лікування загостреного хронічного
катарального фарингіту у дітей як антибактерійний засіб.
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А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ УКРАЇНИ ЗА 2011 РІК
В 2011 році в Україні працювало 701 дитячих оториноларингологів (в 2010 – 722). Показник забезпеченості становить 0,09 на 1000
дитячого населення (в 2010 – 0,09). Найвищий
показник в м. Севастополі - 0,25, Києві – 0,19,
Харківській обл. – 0,14. Найнижча забезпеченість в Черкаській (0,04), Чернігівській (0,05),
Волинській (0,05), Закарпатській (0,06), Рівненській (0,06), Житомирській (0,06), Кіровоградській (0,06), Київській (0,06) Чернівецькій (0,06)
областях.
Штатних посад 826,25 зайнятих 757,75,
основними працівниками 667. 68,5 посад є вакантними по Україні (в 2010 - 65 ), 90,75 зайняті
не основними працівниками. Кваліфікаційну
категорію мають 523 (74,7%) (2010 - 73,7%) дитячих отоларингологів. Вищу категорію мають
205, першу – 243, другу – 75. Показники практично на рівні 2010 року. Атестація обласних
спеціалістів проводиться в МОЗ України. Всі
лікарі перед атестацією проходять передатестаційні курси.
На кафедрі дитячої оториноларингології,
аудіології та фоніатрії Національної медичної
академії
післядипломної
освіти
імені
П.Л.Шупика, яка є опорною з дитячої оториноларингології та сурдології, проводиться навчання в інтернатурі, спеціалізація з дитячої оториноларингології (5 і 2 міс) та сурдології (2 міс),
курси тематичного удосконалення з дитячої
оториноларингології (1, 2 тижні та 1 міс), сурдології (1 міс), фоніатрії (1 міс). В 2011 році на
кафедрі видано 2 навчально-методичні посібники та 3 монографії. Дитячі оториноларингологи
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брали участь в науково-практичних конференціях, міжнародних виставках, в засіданнях Асоціації дитячих оториноларингологів України та
Українського науково-медичного товариства
оториноларингологів. Наукові розробки відзначені дипломами та 4 золотими медалями VІІ
Міжнародного салону винахідників та нових
технологій «Новий час», призами Товариства
винахідників Тайваню, президента міжнародної
федерації асоціацій винахідників (Угорщина) та
призом «Жінка-винахідник».
Амбулаторно-поліклінічна
допомога
забезпечувалась в самостійних дитячих оториноларингологічних кабінетах, а також в змішаних ЛОР-кабінетах районних поліклінік, де працюють оториноларингологи зальної мережі.
Останні повинні пройти курси спеціалізації з
дитячої оториноларингології.
В 2011 році в Україні функціонувало
1621 дитячих ЛОР-ліжок (в 2010 р. - 1634), що
становить 2,03 на 10000 дитячого населення.
Найвищу забезпеченість дітей спеціалізованими
ліжками мають АР Крим - 88 (забезпеченість
2,63), м. Київ – 140 (забезпеченість 3,13), м. Севастополь – 35 (забезпеченість 5,82 – найвища в
Україні), Харківська - 125 (забезпеченість 3,01),
Луганська – 90 (забезпеченість 2,66), Київська –
65 (забезпеченість 2,14), Сумська – 65 (забезпеченість 3,56), Житомирська – 55 (забезпеченість
2,21), Миколаївська - 50 (забезпеченість 2,38),
Чернігівська – 46 (забезпеченість 2,17) області.
Найнижча забезпеченість дітей спеціалізованими ліжками у Волинській - 1,28 (30 ліжок); Львівській - 1,22 (60 ліжок), Одеській -
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0,92 (40 ліжок), Івано-Франківській - 1,23 (35
ліжок), Тернопільській - 1,18 (25 ліжок), Вінницькій 1,26 (38 ліжок) областях.
Середнє число роботи ліжка – 338,46. В
2010 році було проведено 74 965 операцій, було
3 випадки летальності у Дніпропетровській (1),
Хмельницькій (1) та Миколаївській (1) областях. Питома вага операцій на ЛОР-органах від
усіх операцій у дітей – 26,41%.
Дитячі ЛОР-відділення, ЛОР-кабінети
та сурдологічні кабінети потребують сучасного обладнання і впровадження нових технологій діагностики та лікування хворих. Зокрема
всі сурдологічні кабінети обласних дитячих

лікарень слід укомплектувати клінічними аудіометрами, імпедансометрами та аудіометрами для об’єктивного дослідження слуху. На
базі ЛОР-відділень обласних дитячих лікарень
необхідно створити оториноларингологічні
центри, оснащені операційними мікроскопами, ендоскопічною апаратурою, оснащенням
для мікрохірургії вуха, гортані, риносептопластики тощо. ЛОР-відділення центральних районних лікарень мають бути укомплектовані
клінічними аудіометрами та імпедансометрами. Пологові будинки та пологові відділення
слід оснастити апаратами для ехоскринінгу
новонароджених.
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І.А.КОСАКІВСЬКА, А.Л.КОСАКОВСЬКИЙ, О.П.КРАСЬКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
БАКТЕРИЦИДНА ДІЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО СТРУМУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
БІПОЛЯРНИХ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ
Вступ. Електрозварювання м’яких живих
тканин успішно використовується в Україні в
різних галузях медицини, в тому числі в оториноларингології, у продовж 12 років. В літературі
відсутні повідомлення про гнійні ускладнення
після хірургічних втручань з використанням
електрозварювальних технологій. Відомо, що
під дією високочастотного струму наступає часткове порушення структур біологічних мембран
та коагуляція білка. Температура біологічних
тканин під час електротермоадгезії підвищується до 40-70ºС. Деякі автори стверджують, що
під впливом високочастотного струму наступає
денатурація та деполімеризація молекул білків,
які входять до складу мембран мікроорганізмів,
що супроводжується порушенням їх діяльності.
Метою дослідження було визначення
впливу високочастотного струму під час електротермоадгезії з використанням біполярних
оториноларингологічних електроінструментів
на ріст бактерій.
Матеріал та методи дослідження.
В дослідженні використовували культури
різних
бактерій:
Klebsiella
pneumoniae,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, які мали різну чутливість до
антибіотиків. Дослідження проводили як з свіжевиділеними штамами (Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa), так і з музейними
штамами (АТСС 25922 (F-50) Escherichia coli,
ГІСК 180106 Klebsiella pneumoniae). Суспензію
мікроорганізмів в концентрації 1,5·108 кл/мл
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наносили в чашки Петрі з агаром. Після підсушування агару з висіяною культурою по поверхні агару проводили біполярними інструментами: без подачі струму (контроль), при дії високочастотного (66 кГц) струму у продовж 1 або 2
секунд в режимі «різання», «коагуляція», «зажим» та 4 секунди в режимі «зварювання». В
якості джерела струму використовували електрокоагулятор ЕК-300М1. Дослідження проводили при дії високочастотного струму, який подавали на біполярний електроінструмент в режимах: «різання», «зварювання», «коагуляція» або
«зажим» при стабільних температурних показниках (60-70ºС). Після цього чашки Петрі на 24
години поміщали в термостат при температурі
37ºС. Результати росту колоній бактерій оцінювали через 24 години.
Результати дослідження та їх обговорення.
При всіх режимах роботи джерела високочастотного струму з використанням біполярного пінцета спостерігалась бактерицидна дія в
ділянці робочих електродів, причому зона відсутності росту колоній бактерій (E. coli) значно
більша при роботі пристрою в режимі «зварювання» в порівнянні з режимом «різання», «коагуляці» та «зажим» (р<0,001), що можна пояснити більш тривалим часом дії високочастотного струму.
Високочастотний струм (66 кГц), при його використанні в режимі «різання» (подача
струму на біполярний скальпель), подавляв
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ріст бактерій незалежно від виду бактерій та їх
чутливості до антибіотиків, а також незалежно
від того музейний штам чи свіжовиділений.
Бактерицидна дія струму була більш виражена
при дії струму у продовж 2 секунд в порівнянні
з тривалістю електротермоадгезії 1 секунда
(р<0,05).
При використанні всіх біполярних оториноларингологічних електроінструментів під час
електротермоадгезії мала місце бактерицидна
дія високочастотного струму, про що свідчить
утворення на місці контакту агару з робочими
електродами та найближчих ділянок поживного
середовища зони пригнічення росту бактерій.
Радіус бактерицидної дії струму був в прямій
залежності від величини робочих електродів.

Заключення. Під час електротермоадгезії
з використанням оториноларингологічних біполярних електроінструментів та високочастотного струму (66 кГц) має місце бактерицидна дія
струму в місці його поширення незалежно від
виду бактерій, їх штамів і чутливості до антибіотиків, причому дія струму проявляється при
різних режимах роботи електрокоагулятора ЕК300М1 («різання», «зварювання», «коагуляція»,
«зажим»), однак більш виражена затримка росту
бактерій спостерігається при різанні та зварюванні. Існує пряма залежність бактерицидної дії
високочастотного струму під час електротермоадгезії з використанням біполярних електроінструментів від тривалості дії струму та величини
робочих електродів.
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А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, Ю.А.МОЛОЧЕК, В.В. СЕГАЛ, В.О. ШАТЕЦЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСВІД НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ,
ЩО МАЮТЬ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛОР ОРГАНІВ, В УМОВАХ НДСЛ
«ОХМАТДИТ»
Близько 80 % дітей, що отримують цитостатичну хіміотерапію в Центрі дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку, або
отримали її перед трансплантацією кісткового
мозку, в процесі лікування потребують спостереження ЛОР лікаря з приводу патологічних
станів ЛОР органів.
Метою дослідження було вивчення особливостей надання ЛОР допомоги хворим з онкогематологічною патологією.
В структурі виявлених патологічних станів з боку ЛОР-органів вагому частку займають:
носові кровотечі (біля 50% від загальної частки
спостережень), як правило, з передніх відділів
порожнини носа (передні кінці нижніх носових
раковин, locus Kiesselbahii носової переділки), з
задніх кінців носових раковин – значно рідше;
назальні мукозити різного ступеня вираженості
(90 %); запальні процеси приносових пазух носа
інфекційного генеза (15 %).
Необхідно відмітити, що завдяки впровадженню сучасних протоколів антибактеріального лікування онкогематологічних хворих ризик
розвитку серйозних інфекційних ускладнень з
боку ЛОР-органів значно зменшився. Однак, за
рахунок грибкової, вірусної, мікст - інфекції та
госпітальної інфекції, що має стійкість до застосовуваних антибактеріальних препаратів, він все
ж існує.
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При лікуванні ЛОР- патології онкогематологічних дітей при наявності інтенсивної кровотечі виконується тампонада носа з тампонами
Meracel, проводиться гемостатична терапія сумісно з гематологом. При нетривалих незначних
кровотечах ми утримуємося від негайної тампонади носа, сумісно з гематологами коригуємо
загальну гемостатичну терапію, місцево застосовуємо засоби що покращують регенерацію та
трофіку тканин, при рецидиві кровотечі виконується тампонада носа. Ми відмовилися від марлевих тампонів, що дозволяє максимально зберегти інтактною слизову оболонку носа, яка на
фоні прийому цитостатиків є надзвичайно ранимою і чутливою до механічного впливу, яким,
без сумніву, є тампонада носа ;
При риносинуїтах з загрозою внутрішньочерепних та орбітальних ускладнень, при
інвазивних грибкових риносинуїтах показане
оперативне лікування - санація інфекційного
вогнища та, по можливості санація зони ускладнення, враховуючи стан дитини та ризик загрози
життю.
При неускладнених риносинуїтах консервативне лікування розпочинаємо за загальноприйнятими принципами – покращення функції
слизової оболонки носа з застосуванням муколітиків та секретолітиків, назальних деконгестантів, застосовуємо антигістамінні засоби, антимі-
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кробні засоби місцево, туалет носа проводимо
щадливо, використовуючи назальні спреї,
пам’ятаючи про підвищену чутливість слизової
носа до механічних впливів. При неефективності консервативного лікування вдаємося до оперативного втручання в залежності від локалізації процесу. Мукозити лікуємо за принципами
консервативного лікування риносинуїта, місцево додаючи препарати, що покращують регенерацію та трофіку тканин.
В разі виявлення гострої чи загострення
хронічної ЛОР патології у онкогематологічних
пацієнтів до початку курсу цитостатичної тера-

пії, інтенсивно проводимо лікування за загальноприйнятими схемами, зважаючи на необхідність якнайшвидшого початку лікування основного захворювання.
Таким чином, за рахунок використання
обраної нами тактики, своєчасного виявлення
та елімінації гострої та загострення хронічної
інфекції ЛОР органів перед початком хіміотерапії, ощадливого ставлення до слизової носа
нам вдається уникати загрожуючих життю
ускладнень з боку ЛОР органів у таких дітей
та своєчасно коригувати виникаючу патологію.
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А.Л. КОСАКОВСКИЙ, О.А. ПАНЧЕНКО, И.А. КОСАКОВСКАЯ, О.И. ГОРОШКО,
Н.И. ЖАБИНЕЦ, Л.А. ШУХ (КИЕВ, УКРАИНА)
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ С
КАТАРАЛЬНОЙ АНГИНОЙ, ОСТРЫМ ФАРИНГИТОМ И ОСТРЫМ ЛАРИНГИТОМ
Для лечения воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей, сопровождающихся болью в горле, используется много препаратов. Как правило, все они обладают антисептическим и болеутоляющим действием. Целью
данного исследования являлась оценка эффективности антисептического действия, переносимости препарата Септолете со вкусом лимона,
яблока, дикой черешни производства фирмы
KRKA d.d. (Словения) при лечении катаральной
ангины, острого фарингита, острого ларингита у
детей от 4 до 17 лет.
Материалы и методы. В исследование
были включены 30 больных катаральной ангиной, острым фарингитом, острым ларингитом
детского возраста, от 4 до 17 лет, находящихся
на амбулаторном лечении в поликлинике Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ», на базе которого располагается кафедра детской оториноларингологии,
аудиологии и фониатрии НМАПО имени П.Л.
Шупика.
В процессе испытания у всех пациентов
оценивался такой показатель эффективности
лечения, как динамика выраженности клинических проявлений катаральной ангины, острого
фарингита, острого ларингита по данным объективного наблюдения. Переносимость препарата
оценивалась на основании субъективных ощущений, о которых сообщал пациент, и объективных данных, полученных исследователем в
процессе лечения. Учитывалась динамика лабо-

120

раторных показателей, а также частота возникновения и характера побочных реакций.
Лечение катаральной ангины, острого фарингита, острого ларингита исследуемым препаратом проводилось в виде монотерапии. Пациенты получали исследуемый препарат Септолете со вкусом лимона, яблока, дикой черешни
по 1 пастилке 4 раза в сутки в возрасте от 4 до
10 лет, 6 раз в сутки – в возрасте от 10 до 12 лет,
8 раз в сутки – в возрасте старше 12 лет. Курс
лечения составил 5 дней. Для обследования пациентов были использованы следующие клинические методы: объективное обследование, фарингоскопия, ларингоскопия.
При объективном осмотре глотки гортани
учитывалась степень выраженности таких признаков, как гиперемия слизистой оболочки, увеличение небных миндалин. При опросе больного учитывалась степень выраженности боли в
горле, жжения и чувства сухости в горле.
Полученные результаты и их обсуждение. При объективном исследовании больных с
катаральной ангиной, острым фарингитом, острым ларингитом такие симптомы, как гиперемия слизистой оболочки ротоглотки, в первый
день лечения наблюдались у всех 30 больных, а
увеличение небных миндалин – у большинства
пациентов.
Выраженность гиперемии слизистой оболочки стойко уменьшалась, а у 22 детей практически отсутствовала к 5-му дню лечения
(р<0,05).
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Увеличение небных миндалин уменьшилось у подавляющего большинства пациентов
(р<0,05).
Оценка эффективности исследуемого препарата производилась исследователем на основании вышеперечисленных критериев в баллах по
следующей шкале: выздоровление в конце курса
лечения, улучшение, отсутствие улучшения, вторичная инфекция. Критерии переносимости и
вкуса препарата Септолете со вкусом лимона,
яблока, дикой черешни согласно оценке пациента
оценивались по шкале: очень хорошо, хорошо, не
очень хорошо, неприемлемо.
Терапевтическая эффективность препарата Септолете со вкусом лимона, яблока, дикой

черешни при лечении больных с катаральной
ангиной, острым фарингитом, острым ларингитом составила 93,3 %.
Препарат не вызывал серьезных побочных эффектов и аллергических реакций, не было случаев, требующих отмены препарата. При
приеме исследуемого препарата среди обследованных пациентов не наблюдались какие-либо
побочные эффекты.
При лечении больных детского возраста
с катаральной ангиной, острым фарингитом,
острым ларингитом с местным применением
Септолете со вкусом лимона, яблока, дикой
черешни развития вторичных инфекций не отмечено.
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Л.В. КОТ, Т.А. ПАРХОМЕНКО (ДОНЕЦК,УКРАИНА)
БЛОКАТОРЫ ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА У БОЛЬНЫХ С АСПИРИНОВОЙ ТРИАДОЙ
Клинический симптомокомплекс сочетания непереносимости аспирина, бронхиальной
астмы (БА) и полипов полости носа известен
как аспириновая триада (АТ). Полипозный риносинусит (ПРС) при АТ отличается более тяжёлым течением, частым рецидивированием (в
среднем интервал между операциями составляет
11,3+4,2 месяца) (Л.В.Маслова,2006).
Ключевая роль в патогенезе АТ - нарушение метаболизма арахидоновой кислоты с блокадой аспирином циклооксигеназного пути ее
превращения и повышения продукции лейкотриенов (ЛТ). ЛТ превосходят в тысячи раз гистамин и простагландины как провоспалительные медиаторы, что обуславливает тяжёлое течение ПРС при АТ (А.Г.Чучалин, 2002).
Целью данного исследования явилось
изучение эффективности антилейкотриеновых
препаратов в лечении ПРС у пациентов с АТ.
Материалы и методы. В ринологическом центре Дорожной больницы на ст. Донецк
наблюдалось 16 больных с ПРС на фоне АТ в
возрасте от 30 до 65 лет, длительностью заболевания - от 3 до 15 лет с легким персистирующим
течением БА. У 3 пациентов ранее выполнялась
полипоэтмоидотомия. На момент обследования
у всех больных превалировали жалобы на выраженное нарушение носового дыхания, отсутствие обоняния. В зависимости от проводимой
терапии больные были распределены на 2 групЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

пы по 8 человек в каждой - равнозначных по
длительности, частоте предшествующих оперативных вмешательств. Всем больным назначены
базовые препараты для постоянного приёма:
назонекс по 2дозы 2раза в сутки, серетид 25/50
по 2 ингаляции 2раза в день. Больным основной
группы дополнительно назначали препарат
Сингуляр по 10 мг ежедневно. Эффективность
проводимой терапии оценивали через 1, 3 месяца и 1год.
Результаты и их обсуждение. У 6 (75%)
пациентов основной группы уже через месяц
наблюдалось улучшение носового дыхания,
восстановление обоняния, а через 3 месяца выраженное улучшение носового дыхания. При
контрольном осмотре через год положительная
динамика сохранялась. У 2 (25%) пациентов
этой группы в связи с нарастанием носовой обструкции выполнено удаление полипов. В контрольной группе большинству пациентов –7
(87,5%) выполнена полипоэтмоидотомия, только у 1 (12,5%) наблюдалась стабилизация процесса на фоне стандартного лечения. Таким образом, рецидив ПРС в основной группе, получавшей сингуляр наблюдался у 2 (25%) пациентов, а в контрольной, получавшей стандартное
лечение у 7 (83,3%) пациентов при сроках наблюдения в течении года.
Выводы. Применение препарата Сингуляр в комплексном лечении полипозного рино-
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синусита у больных с аспириновой триадой позволяет увеличить временной интервал между

хирургическими вмешательствами, улучшает
функциональный эффект.

© Л.В. Кот, Т.А. Пархоменко, 2012

Р.Й. КОТУРБАШ, О.І. МАНЮК, В.П. СЕМЕНЮК, О.М. ЗАСТАВНА, Л.І. ПІЛЕЦЬКА
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
СЛУХОМОВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ
На сучасному етапі розвитку науки і техніки, кохлеарна імплантація є одним з найбільш
ефективних методів реабілітації глухих дітей,
яка дозволяє абсолютно глухим людям чути і
розуміти мову. На відміну від звичайних слухових апаратів, які просто підсилюють звук, кохлеарна імплантація обходить непрацюючі частини вуха і доставляє сигнал безпосередньо до
слухового нерва. Таким чином у процесі операції у внутрішнє вухо пацієнта вводиться система
електродів, що забезпечує сприйняття звукової
інформації за допомогою електричної стимуляції збережених волокон слухового нерва.
Але, сама по собі кохлеарна імплантація
не дозволяє глухим дітям відразу після підключення мовного процесора розрізняти звукові
сигнали і користуватися мовою в комунікативних цілях. Тому, після проведення першого налаштування процесора дитина потребує педагогічної допомоги з розвитку слухового сприйняття і розвитку мовлення – реабілітації. Реабілітація - це процес розвитку функцій, які не були
сформовані в дитини через хворобу. Діти з вродженою глухотою не могли чути, розуміти мову
і говорити, тому потрібно сформувати ці навики. У зв’язку з чим головна мета реабілітації
дітей з кохлеарними імплантати – навчити
сприймати, розрізняти, впізнавати і розпізнавати навколишні звуки, розуміти їх значення і використовувати цей досвід для розвитку мови.
Є три етапи реабілітації дітей з кохлеарними імплантами :
1-й етап. Початковий етап розвитку слухового мовлення сприйняття з кохлеарним імплантом (від 1 до 12 тижнів );
2-й етап. Основний (від 6 до 18 місяців);
3-й етап . Мовний (від 2 до 3 років).
Нами було проведено дослідження, яке
включало в себе педагогічні корекції заходів з
розвитку слухомовної поведінки глухих дітей. У

реабілітаційній роботі ми застосовуємо верботональний метод, заснований видатним вченим
Петером Губеріновим. Верботональний метод
навчання – це природній метод розвитку усної
мови для дітей, що не чують. В основі його лежить процес навчання слуханню, формування на
цій основі мови, як наслідок розвиток мислення.
Ми використовуємо у методиці спеціальні технології (фонетична ритміка).
В результаті вивчення післяопераційної
педагогічної реабілітації встановлено, що діти,
яким проведено імплантацію у віці від 9 міс. до
2 років,мають набагато якісні результати при
правильно організованій реабілітації, ніж більш
пізня імплантація .
На даний час в нашій клініці є 10 дітей,
яким проведено кохлеарну імплантацію у віці
від 9 міс. до 5 років. З них троє дітей успішно
пройшли слухомовну реабілітацію в результаті
чого, відвідують загальноосвітню школу.
П’ятеро дітей проходять реабілітацію і в результаті якої відвідують дошкільні заклади.
Одна дитина якій проведено кохлаерну
імплантацію у віці 9 місяців, на даний час проходить реабілітацію і не відстає в розвитку від
своїх однолітків. Тільки одна дитина з десяти
відвідує спеціалізовану школу, за рахунок сукупного захворювання – аутизм.
У 2012 році, 12 дітей готується до операції методом кохлеарної імплантації.
Отже, діти з вродженою глухотою і діти,
які втратили слух у період оволодіння мови (1-5
років), прооперовані в ранньому віці, є однією з
найбільш перспективних груп з точки зору слухомловленєвої реабілітації. Наш досвід показує,
що процес реабілітації дуже важливий після кохлеарної імплантації. Тільки рання діагностика,
раннє оперативне втручання і добре проведена
реабілітація оправдовує кохлеарну імплантацію
і допомагає дитині розпочати нове життя.

© Р.Й. Котурбаш, О.І. Манюк, В.П. Семенюк, О.М. Заставна, Л.І. Пілецька, 2012
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Г.А. КОЧЕРГИН, В.В. ДВОРЯНЧИКОВ, В.П. ТИПИКИН, Л.С. ЦЫГАН, А.Д. МОРОЗОВ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
ПОСЛЕ РИНОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Одной из последних модификаций операции на перегородке носа стало использование в
периоперационном периоде биологического
клея, необходимого для профилактики кровотечения из полости носа в послеоперационном
периоде.
Исследование проводилось на базе клиники ЛОР Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Обследовано 44 пациента с патологией полости носа и околоносовых пазух.
Пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 28 пациентов, которым выполнялось традиционное ринохирургическое
лечение с применением петлевой тампонады
полости носа в послеоперационном периоде. Во
вторую группу вошли 16 пациентов, которым
выполнялась профилактика интраоперационного и послеоперационного кровотечения, включающая в себя медикаментозную терапию перед
и после операции и введение латексного тканевого клея во вновь образованные полости, при
выполнении септум-оперции и механической
(ультразвуковой) дезинтеграции, в результате
чего не требовалась послеоперационная тампонада полости носа.
В результате оперативного лечения в раннем послеоперационном периоде у пациентов,
получавших традиционное лечение, после удаления тампонов из полости носа, отмечались
воспалительные изменения слизистой оболочки

полости носа. У пациентов, которым применялась методика введения латексного тканевого
клея для профилактики кровотечения, воспалительные явления в полости носа были выражены
в меньшей степени. Возможно, причина более
выраженного воспаления у пациентов первой
группы связана с воздействием тампонады на
слизистую оболочку полости носа.
У некоторых пациентов в обеих группа
отмечался подъем температуры до 37,8 градусов
Цельсия, этим пациентам с целью диагностики и
выявления гиповентиляционных синуситов выполнялась КТ ОНП. По данным компьютерной
томографии у пациентов, получивших традиционное лечение, чаще выявлялись признаки воспаления слизистой оболочки в лобной, клиновидной, верхнечелюстной пазухах и клетках
решетчатого лабиринта, у пациентов же второй
группы изменения определялись только в верхнечелюстных пазухах. В результате проведенного исследования показано, что у пациентов
после операций с использованием тканевого
клея в качестве профилактики кровотечений
отмечается менее выраженная воспалительная
реакция на проведенное оперативное вмешательство, по сравнению с традиционным методом, то есть можно говорить об укорочении
восстановительного периода после оперативного лечения и более быстром восстановлении
дыхательной функции.

© Г.А. Кочергин, В.В. Дворянчиков, В.П. Типикин, Л.С. Цыган, А.Д. Морозов, 2012

Г.А. КОЧЕРГИН, В.В. ДВОРЯНЧИКОВ, Л.С. ЦЫГАН, А.Д. МОРОЗОВ
(САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА И
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ ПОСЛЕ РИНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Контроль и надзор в сфере обеспечения
доступности и качества медико-социальной помощи являются стратегической целью Федеральной службы РФ по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. В структуре оценки качества лечения одним из важнейших параметров является оценка качества жизни пациента. На кафедре отоларингологии была предложена методика модифицированного ринохирургиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

ческого лечения, направленная на создание благоприятных условий для реабилитации полости
носа после хирургической операции без проведения тампонады полости носа с обеспечением
всех ее положительных функций. Использование
данной методики позволяет уменьшить длительность нахождения пациентов в стационаре, дает
возможность нормализовать носовое дыхание
после хирургической операции, является мерой
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по профилактике гиповентиляционного синусита
в раннем послеоперационном периоде.
Обследовано 38 пациентов, у которых
был установлен диагноз искривление перегородки носа. Больные были разделены на 2 группы. В первую группу были включены 23 пациента, которым в качестве способа окончательного гемостаза выполнялась послеоперационная
тампонада полости носа. Во вторую группу были включены 15 больных, которым выполняли
модифицированное ринохирургическое лечение
(с использованием латексного тканевого клея).
В качестве тестов были выбраны: специальный
опросник для ринологических больных «Качество жизни ринологического больного» и опросник SF-36. Данные тесты позволили оценить

физическое и психоэмоциональное состояние
пациента, выявить существенные преимущества
у пациентов второй группы, которые коррелируют с анализом проведенных объективных методов исследования (эндоскопия полости носа,
передняя активная риноманометрия, оценка мукоцилиарного транспорта, обонятельная функция носа).
По результатам проведенного нами исследования можно сделать вывод о том, что модифицированные оперативные вмешательства
более эффективны при лечении заболеваний
полости носа. Это приводит к сокращению нахождения пациента в стационаре, что также положительно сказывается на эмоциональном состоянии пациентов.

© Г.А. Кочергин, В.В. Дворянчиков, Л.С. Цыган, А.Д. Морозов, 2012

В.В. КРИВША (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИЧНА ТАКТИКА ТА МІСЦЕ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ПРИ
ВИЗНАЧЕННІ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСА У ВУСІ
З ГНІЙНОЮ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
Розвитку вторинних гнійних внутрішньочерепних процесів (менінгіт, менінгоенцефаліт,
абсцес мозку) передують вогнища інфекції іншої локалізації, зокрема гострий та хронічний
гнійний середній отит. Своєчасна діагностика
первинного гнійного осередка та його невідкладна санація є основою лікувальної тактики при
поєднанні гнійного отиту з отогенною внутрішньочерепною патологією.
Діагностика внутрішньочерепного гнійного процесу, як і наявність гнійного середнього
отиту, при характерній симптоматикі, відбувається на початковому етапі обстеження і базується на клінічних даних, отриманих без застосування складних додаткових обстежень. Значно складніше підтвердити чи заперечити зв’язок
отоскопічних змін з наявною внутрішньочерепною патологією при відсутності отологічного
анамнезу, нечіткій клінічній картині отиту, попереднього лікування антибіотиками та при наявності супутньої патології головного мозку
(ЧМТ, цереброваскулярна хвороба, вірусні ураження ЦНС, пухлинні утворення, тощо). Правильна оцінка виявлених змін у вусі дає можливість в подальшому призначити додаткові діагностичні обстеження, або провести невідкладне
оперативне втручання на вусі з санацією первинного та вторинного гнійного осередку інфекції. Хибна думка про причинний зв’язок вияв-
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лених отоскопічних змін з внутрішньочерепною
патологією тягне за собою низку подальших
тактичних помилок. У випадку, коли такий
зв’язок є сумнівний, невідкладна сануюча операція на вусі є невиправданою і може погіршити
загальний стан хворого, не впливаючи на першопричину внутрішньочерепної патології.
Відомі випадки з практики, коли виявлені
отоскопічні зміни різного генезу (рубці, ретракційні кишені, суха перфорація барабанної перетинки, реактивні зміни її при зовнішньому отиті) у хворих з гнійною внутрішньочерепною патологією розцінювались як першопричина
ускладнення з боку черепа і призначалась невідкладна сануюча операція на вусі.
До тактичних помилок призводить неправильна оцінка даних КТ-дослідження. Лікарі –
рентгеногоги поряд з констатацією виявлених
при КТ- дослідженні змін сигналу від сосковидного відростка, барабанної порожнини в своєму
заключенні нерідко виставляють діагноз, який є
клінічним, а не рентгенологічним – мастоїдит,
хронічний епі-, чи мезотимпаніт. Це ставить отоларинголога в складну ситуацію при визначенні
генеза внутрішньочерепного гнійного ускладнення. Як відомо, подібні зміни структур середнього вуха можуть бути наслідком перенесеного
в минулому середнього отиту чи секреторного
отиту. Особливо значні діагностичні труднощі
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виникають у випадках, якщо патологічні зміни
локалізуються в такій традиційній отогенній зоні
головного мозку, як його скронева доля.
Прикладом такої ситуації є наступний випадок з клінічної практики. Хвора Д., 72 роки,
надійшла по «швидкій допомогі» в діагностичне
відділення Київської обласної клінічної лікарні з
діагнозом: «Отогенний абсцес лівої скроневої
долі головного мозку. Гострий лівобічний гнійний неперфоративний отит, мастоїдит». Захворіла гостро 01.03 2012 року, коли зранку
з’явився біль у лівому вусі, інтенсивний головний біль, переважно в лівій половині. Оглянута
того ж дня отоларингологом ЦРЛ, діагностовано
дифузний зовнішній отит зліва, призначено вушні краплі, соллюкс на ділянку лівого вуха. У
другій половині дня після проведеного соллюкса стан хворої різко погіршився, з’явилась неврологічна симптоматика та порушення свідомості (12 балів за шкалою ком Glascow). В анамнезі у 2005 році пацієнтка хворіла гострим лівобічним середнім отитом.
Госпіталізована в неврологічне відділення
ЦРЛ з діагнозом «вторинний менінгоенцефаліт». Протягом 2-х тижнів отримувала інтенсивне медикаментозне лікування. При МРТдослідженні в ЦРЛ виявлено зміни МРТсигналу від лівого сосковидного відростка та
вогнищеві зміни в лівій тім’яно-скроневій долі
головного мозку. Направлена на подальше лікування в обласну лікарню.На час надходження в
КОКЛ стан хворої задовільний, свідомість не
порушена,скаржиться на знижений слух, загальну слабкість, періодичний головний біль.
Отоскопічна картина відповідає варіанту норми.
При повторному КТ – дослідженні головного
мозку та скроневих кісток поряд з повітроносними клітинами лівого сосковидного відростка
визначається затемнення його окремих клітин,
збережена повітроносність антрума, адітуса,
ділянок барабанної порожнини, кісткові міжклітинні трабекули не зруйновані. Враховуючи

вказані дані, отогенний генез патології черепа
отоларингологом заперечувався. Однак хвора з
діагнозом «отогенний абсцес лівої скроневої
долі головного мозку в стадії інфільтрації» госпіталізована в нейрохірургічне відділення для
проведення медикаментозного лікування до формування капсули абсцесу. При подальших МРТ
- дослідженнях головного мозку встановлено,
що змінені ділянки в лівій тім’яно-скроневій
долі представляють ішемізовану зону мозку,
причиною яких була цереброваскулярна хвороба. Проведена корекція лікування, загальний
стан хворої нормалізувався.
На основі аналізу значного клінічного матеріалу (період 1998 - 2012 рр.), результатів хірургічного лікування хворих з різними отогенними внутрішньочерепними ускладненнями в
своїй роботі ми дотримуємся наступних положень.
1.Невідкладні сануючі втручання на вусі
(розширена мастоїдектомія, розширена загальнопорожнинна операція) виконуються у хворих
з гнійним середнім отитом та отогенним внутрішньочерепним гнійним ускладненням. В сумнівних випадках операція може бути відтермінована для проведення додаткових інструментальних обстежень (КТ, МРТ, аудіометрія, імпедансометрія, СМП).
2. У випадку, коли рентгенологічні зміни
сосковидного відростка виявлені випадково,
відсутні симптоми запального процесу у вусі,
причинний зв’язок внутрішньочерепної патології з патологією вуха є сумнівний і отогенний
генез ускладнення заперечується. Додатковим
підтвердженням можуть бути результати діагностичної тимпанопункції і парацентезу, дані
КТ, МРТ в динамікі, дослідження крові, ліквора,
рентгенографія легень і інш.
3. Комп’ютерна томографія є допоміжним
методом обстеження хворих з патологією вуха,
а заключний клінічний діагноз повинен визначатись з урахуванням клінічних даних.
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В.В. КРИВША, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, С.С. САМОЙЛЕНКО, Т.В. КАЛЕНІКОВА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНОГО
ГНІЙНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ
З появою високоінформативних неінвазивних методів дослідження скроневої кістки
(РКТ, СКТ, МРТ) значно розширились діагносЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

тичні можливості при визначенні патологічного
процесу у вусі. На сьогодні цією технікою забезпечені не тільки великі спеціалізовані
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центри, але й невеликі лікарні (центральні районні, міські лікарні, комерційні медичні структури, тощо). Діагностична інформативність рентгенівської комп’ютерної томографії (РКТ) вискової кістки досить висока. Методика проведення цього дослідження детально описана в
багатьох монографіях і добре відома фахівцям.
На комп’ютерних томограмах, виконаних в аксіальній та коронарній проекціях, досить чітко
визначаються основні анатомічні структури середнього і внутрішнього вуха, а денситометричне дослідження допомогає визначити щільність
нормальних і патологічних структур.
Використання РКТ у хворих на ХГСО дозволяє визначити поширеність хронічного гнійного процесу та деталізувати патологічні зміни
у соскоподібному відростку.
Виконано РКТ – обстеження 49 хворих на
ХГСО (28 чоловіків, 21 жінка). При визначенні
патологічних змін з боку соскоподібного відростка, барабанної порожнини при ХГСО проводилось денситометричне дослідження з визначенням щільності змінених ділянок в одиницях
Хаунсфільда (Hu). Виявлені рентгенологічні
зміни порівнювали з операційними знахідками.
При проведенні РКТ скроневих кісток виявлені наступні зміни: зниження пневматизації
клітин сосковидного відростка, наявність
м’якотканинного компонента в барабанній порожнині та сосковидному відростку у 11 хворих.
При операції в них виявлені грануляції в атику,
антрумі та клітинах сосковидного відростка.
Наявність невеликих шароподібних утворень в атику, антрумі та клітинах сосковидного
відростка, виявлених при РКТ у 12 хворих, відповідали холестеатомі невеликих розмірів. Ве-

ликі утворення сферичної форми у 18 хворихвідповідали холестеатомі великих розмірів.
За даними РКТ, в сосковидному відростку
у 3 хворих виявлена порожнина, а при операції
визначалась “природня радикальна порожнина”.
Склеротичні зміни сосковидного відростка, діагностовані при РКТ у 38 хворих, підтвердженї при операції і відповідали склеротичній
кістковій тканині.
Деструктивні зміни кістки в ділянці середньої та задньої черепної ямок діагностовані у
10 хворих за даними РКТ. Зміни, виявлені на
операції,підтверджені наявністю дефекта кістки
та оголення твердої мозкової оболонки середньої черепної ямки у 6 хворих, та оголенням
сигмоподібного синуса у 4 хворих.
Визначення оптичної щільності при РКТ
проводили у 10 різних ділянках соскоподібного
відростка і барабанної порожнини хворого вуха.
Середній показник величини оптичної щільності
по кожному спостереженню порівнювали з даними, отриманими під час сануючої операції.
Встановлено, що для гнійного запального
процесу, нагноєної холестеатоми інтервал показників становить 50 – 160 од. Hu (24 хворих).
Для каріозно-грануляційного процесу, інкапсульованої холестеатоми показник склав 170 – 300
од. Hu (18 хворих). Для хронічного запального
процесу з фіброзом оптична щільність досліджуваних ділянок становила 400 – 480 од. Hu (7
хворих).
Висновок.
Діагностичні можливості РКТ скроневої
кістки є досить високими і дозволяють визначити особливості патологічного процесу у хворих
на ХГСО.
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М.М. КРУК, М.Б. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЦІННІСТЬ ВУШНОЇ САЛЬПІНГОСКОПІЇ В ДІАГНОСТИЦІ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛУХОВОЇ ТРУБИ
Від функціонального стану слухової труби
(СТ)
залежить
нормальна
робота
кондуктивної системи середнього вуха. При її
порушенні розвиваються різні патологічні зміни
у тимпанальній порожнині, тому починаючи з
18ст. по наш час вдосконалювались методики
діагностики
функції
слухової
труби
.
Б.Євстахієм виявлено, що вона є продовженням
верхніх дихальних шляхів і це доведено сучас-
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ною електронною скануючою мікроскопією її
мукоціліарної системи. З 19 ст. одним з основних методів діагностики було оптичне обстеження глоткового вічка слухової труби, що отримало назву вушної сальпінгоскопії (Zаufal
(1875, 1877, 1879), Valentini (1903), Collet (1904),
В.И. Воячек (1905), М.Ф. Цытович (1907)). Удосконалювали
конструкції
сальпінгоскопів
Franke (1916), Gyergyay (1922, 1931), Erreccart
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(1933), Н.В. Зберовская (1968), Н.М. Хохлова,
М.С. Пастернак (1968).
В монографіях слухової труби J. Terracole
et al. (1949), R.Riu et al. (1966), J. Magnan et al.
(1996), а також в методичних посібниках Н.В.
Зберовської (1969) патологічні зміни глоткового
вічка, описані як ендосальпінгіти (катаральний,
алергічний-вазомотроний, гіпертрофічний, рубцевий).
На кафедрі оториноларингології ЛНМУ
ім..Данила Галицького оптичну вушну сальпінгоскопію застосовують з 1968 року (модифікованим постриноскопом Флятау, пізніше сальпінгоскопами Зберовської-Хохлової). З 2005 року
ми користуємося оптикою фірми Шторц під кутом 0, 30, 45, 70 градусів, с одночасним записом
на компакт диск.
Для оцінки ендоскопічного обстеження
відкриття СТ користуємося класифікацією запропонованою Denis S.Poe et al. (2008). В ній
оцінюється стан слизової під группою «М» (катаральний,
набряковий,
алергічний,
гіпертрофічний); «Т» - стан та активність м’язу
напружувача м’якого піднебіння (m.TVP); «L» стан та активність м’язу піднімача м’якого

піднебіння (m.LVP); «V» - стан відкриття клапану, усе за трьох бальною шкалою (1 бал норма, 2 бали – пат зміни середнього ступеню, 3
бали важкі зміни) .
Хворі вимовляють звук «к», що приводить до ротації задньої ділянки м’язу піднімача
м’якого піднебіння. Для оцінки нормального
розкриття вічка просимо досліджуваного зробити декілька ковтків.
У подальшому проводиться перегляд запису моменту відкриття СТ у сповільненому
режимі, що дає змогу детально оцінити усі чотири фази розкривання та участь м’язів
піднімача і напружувача м’якого піднебіння.
Така методика дозволяє детальніше оцінити
функцію відкриття СТ.
Дослідження проводились як в групі здорових так і у пацієнтів з алергічними ринітами.
Методика дозволяє виявляти зміни на ранніх
стадіях дисфункції СТ. Від стану глоткового
вічка СТ залежить як еквіпресоно-вентиляційна
так і евакуаторна функція СТ, що впливає на
стан середнього вуха. Патологічні зміни глоткового вічка СТ доцільно конкретизувати за вище
згаданою класифікацією.

© М.М. Крук, М.Б. Крук, 2012

М.Б.КРУК, І.М.ЧУШАК, М.М.КРУК, В.В.ОЛАШИН, П.П.РАДОВЕНЧИК
(ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЗНАЧЕННЯ ШЕЙВЕРНОЇ ОПТИЧНОКОНТРОЛЬОВАНОЇ АДЕНОТОМІЇ
В ВІДНОВЛЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛУХОВОЇ ТРУБИ
Функціональний стан слухової труби
(ФССТ) визначається трьома основними функціями (еквіпресорно-вентиляційною, дренажноевакуаторною, захисною), які зумовлені анатомічною будовою слухової труби, її слизової
оболонки – мукоціліарної системи, м’язів труби,
піднебіння, глотки, розміру і об’єму носоглотки
та клітин соскоподібного паростка і ретротимпанального простору, іннервації, впливаючої на
акт ковтання та секреції. Тому нами застосовуються
наступні
діагностичні
методики:
отомікроскопія (стан барабанної перетиики
оцінємо за методикою M.Tos (pars flacida),
J.Sade (pars tensa); імпедансна тимпанометрія в
динаміці (в спокою, тесті Вальсальва, Тойнбі,
декількох ковтань); визначення мукоціліарного
кліренсу; оптична ендоскопія носа (оптичні ендоскопи Storz під кутом 0̊, 30̊, 45̊), носоглотки
(епіфарингоскопія під кутом
70̊), глоткового
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

вічка слухової труби – вушна сальпінгоскопія,
при якій оцінюємо розмір аденоїдної тканини в
цій ділянці, зокрема в розенмюлеровій ямці,
активність його відкриття. При огляді ділянки
глоткового
вічка
слухової
труби
ми
використовуємо наступну бальну оцінку (згідно
Denis S. Poe, 2008): стан слизової – М,
активність m. tensor veli palatine –TVP=T,
m.levator veli palatine – LVP=L, V – активність
відкриття глоткового вічка – клапану слухової
труби. Бальна оцінка: 1 – норма, 2 – середня
ступінь патологічних змін (гіперемія, набряк,
обмежений рух тубарних м’язів, відкриття глоткового вічка періодичне при ковтальних рухах,
3 – повна обтурація вічка, неможливість його
відкриття).
Мета роботи: оцінити функціональний
стан слухової труби при аденоїдних вегетаціях
2-3 ст., та визначити вплив шейверної
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аденотомії під оптичном контролем на покращення стану слухової труби.
Результати: Нами було відібрано і обстежено 100 пацієнтів віком від 5 до 28 років
аденоїдними вегетаціями 2-3 ст. Всі пацієнти
були розділені по вікових групах: 1-а – до 10
років – 74 %; 2-а – 10-12 років – 21%; 3-я – 1215 років – 3%; 4-а – 15-28 років – 2%. В
залежності від ступеню гіпертрофії аденоїдних
вегетацій: 2 ст – 72%; 3 ст. – 28%. По даних
динамічної тимпанометрії у пацієнтів виявлено
тубарну дисфункцію різної ступені. При
аденоїдних вегетаціях 3 ст. у всіх вікових групах згідно Denis виявлено М3 Т2 L2 V3.
Всім пацієнтам була проведена шейверна
оптичноконтрольована аденотомія, яка дає
можливість постійно візуально контролювати
процес видалення аденоїдних тканин, особливо
в ділянці глоткового вічка слухової труби, тим

самим
попереджуючи
травматизацію
вищевказаної ділянки та утворення рубцевих
деформацій, що надалі може погіршувати
функціональний стан слухової труби.
Повторна оцінка ФССТ проводилась через 1 міс. після втручання. У 97% випадках
відмічалось значне покращення ФССТ.
Висновки: При аденоїдних вегетаціях 2-3
ст. виявлено ретракційний процес барабанних
перетинок 1-3 ст. Важкість його залежить від
форми і тривалості хвороби.
Функціональний стан слухової труби при
аденоїдних вегетаціях 2-3 ст. має різні ступені
порушення.
Шейверна
оптичноконтрольована
аденотомія може відноситися до функціональної
ощадливої хірургії і є одною з методик
відновлення функціонального стану слухової
труби.

© М.Б.Крук, І.М.Чушак, М.М.Крук, В.В.Олашин, П.П.Радовенчик, 2012

Е.П. КУРАПОВ, К.А. ХОМЯКОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЕЛКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА
Рецидивирующие формы гнойного синусита в настоящее время являются одной из ведущих патологий в практике отоларинголога изза их непрекращающегося количественного роста с тенденцией последующей хронизации.
Совершенствование терапевтической тактики при воспалительных заболеваниях околоносовых пазух является главной и далеко нерешенной проблемой отоларингологии.
Важнейшим компонентом консервативного лечения при заболеваниях ОНП является антибиотикотерапия. Целью этой терапии является иррадикация возбудителя, предотвращение
перехода воспалительного процесса в хронический и профилактика осложнений. При выборе
антибактериальной терапии учитывается спектр
действия препарата, современный показатель
резистентности к нему патогенной флоры, уровень β- лактамной флоры, кратность приема и
доза препарата, профиль безопасности, иммуномодуляция и др.
Одним из методов повышения эффективности этиотропного лечения является эндолимфотическое адресное введение антибактериальных препаратов. Лимфатическая система
вовлекается во все патологические процессы
вне зависимости от их этиологии и патогенеза.
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Она не только освобождает внутреннюю среду
организма от бактерий, продуктов распада,
токсинов, но и играет важную роль в ограничении распространения воспалительного процесса.
Под нашим наблюдением находилось 50
больных с рецидивирующим гнойным риносинуситом. В комплексную терапию у всех больных были включено лимфотропрое введение
цефалоспоринов последних генераций.
Трипсин выбран нами как вещество, которое усиливает избирательное поступление
антибактериальных препаратов в лимфатическую систему, так как он разжижает вязкие секреты – продукты альтерации, экссудаты (отделяемую из мелких сосудов ткани богатую белком жидкость), сгустки крови; уменьшает явления экссудации – отека, тем самым оказывает
противовоспалительное действие.
Преимуществом цефалоспоринов при использовании в отоларингологии является их
широкий спектр антибактериальной активности,
бактерицидным механизмом действия, низкой
частотой возникновения резистентности у микроорганизмов, устойчивости к большинству βлактомаз, хорошей переносимостью больными и
минимальными побочными эффектами.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Полученные результаты позволили нам
сделать следующие выводы:
- использование в комплексном лечении
рецидивирующего гнойного риносинусита лимфотропного введения антибактериальных препаратов позволяет значительно снизить интен-

сивность основных симптомов заболевания к 23 дню от начала лечения и достичь выздоровления к 7-м суткам.
- течении последующего наблюдения
больных в течении года рецидивирования процесса не отмечено.

© Е.П. Курапов, К.А. Хомяков, 2012

І.П. КУРІНЕЦЬ, О.Ф. ТИШКО, О.І. ВІЛЬЧИНСЬКИЙ, І.І. КУРІНЕЦЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТРИГЕМІНАЛЬНА НЕВРАЛГІЯ. МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
Невралгія трійчастого нерва характеризується нападами болю з ірадиацією в межах його
1 – 2 – 3 гілок і частіше виникає в денний період
доби. Не існує болю більш сильного, аніж при
невралгії трійчастого нерва з відчуттям електричного розряду. Виникає або самостійно, або
під впливом частіше провокуючого фактору
Розрізняють периферійний та центральний генез. Причинами невралгії трійчастого нерва є судинні, інфекційні (вірусні) та пухлинні
процеси, що вражають трійчастий нерв.
В оториноларингології причиною невралгії трійчастого нерва є перенесені травми черепа
в області лобових та верхнєщелепних пазух і
особливо як наслідок перенесених операцій в
цих областях. При пошкодженні ff. Suprainfraorbitalis, чи при травмі каналів першої чи
другої гілок трійчастого нерва в цих місцях розростається рубцева тканина, що здавлює нерви і
є причинним фактором тригeмінальної невралгії.
В медичній практиці з цією проблемою
зустрічаються лікарі: невропатологи, нейрохірурги, стоматологи та оториноларингологи.
На початку захворювання призначається
консервативна терапія, здебільшого знеболювальні препарати – карбамазопін (фінлепсин). Через невгамовність болю доза препаратів зростає,
що викликає побічні ефекти цих ліків. З меншим ефектом застосовуються баклофен, габапентин, ламатраджин, клонозепам.
За наявності пульсуючої судини біля нерву відводять її від нерва за допомогою тефлонової амортизуючої прокладки з позитивним ефектом (операція Джанетта). На сьогодні при
центральному генезі тригемінальної невралгії ця
операція є основою лікування даної хвороби.
Недоліком операції є ризик та обмежене
застосування пацієнтам похилого віку. З успіхом застосовується інший метод, а саме – пункція та різотомія трійчастого нерва або електричЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

на його деструкція. Дає позитивний ефект операція Р.Гатфільда (Кардія, Великобританія,
1998).
Суть методу полягає в тому, що під рентгенівським електронно-оптичним апаратом
спеціальною голкою виконують пункцію тригемінальної цистерни через овальний отвір
основи черепа та проводять введення гліцерину, що блокує тригімінальний біль. Операцію
проводять під наркозом. Перевага методу –
простота і безпечність. Тривалість процедури
10 хвилин. Недоліки – менша ефективність і
менша тривалість знеболюючої дії (2-5 років).
Однак, процедуру легко повторити знову.
Операція відома з 1981 року і описана Гакансоном.
Нещодавно доведено ефективність не хірургічного стереотаксичного прицільного опромінення трійчастого нерва за допомогою гаманожа. Метод не набув широкого вжитку в Україні через брак обладнання.
Ми проаналізували 46 випадків мініінвазивного лікування пацієнтів похилого віку за
допомогою ін’єкції гліцерину. Вік пацієнтів був
понад 60 років (максимальний 87). Усі пацієнти
отримували фармакотерапію. 15 пацієнтам було
проведено повторну процедуру протягом перших трьох днів через неефективність першого
втручання. 11 пацієнтів оперовано повторно
через рік і більше часу.
Ефективність методу склала 74% (34 пацієнти), що є певною альтернативою для пацієнтів похилого віку. Ми спостерігали позитивний
результат у двох пацієнтів при застосуванні гама-ножа після первинної неефективної спроби
застосувати різотомію.
В оториноларингологічній практиці за наявності периферійного генезу тригемінальної
невралгії внаслідок похибок гайморотомії чи
фронтотомії проводиться реоперації з ревізією
місць виходу першої та другої гілки.
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У 9 хворих ми обмежилися декомпресією
нерва в області відповідних отворів, у 7 пацієнтів проведена резекція нерву на ділянках скомпрометованого каналу та вихідного отвору. У
всіх випадках ми проводили пластику дефекта
передньої стінки верхнєщелепної пазухи хрящом носової перегородки. Подібна операція була проведена в одного хворого оперованого ендоскопічним підходом.
Таким чином, на сьогодні найбільш ефективним методом лікування тригімінальної невралгії є хірургічний.

У випадках центрального її генезу лікування проводиться в нейрохірургічних клініках,
а за наявності периферійної причини необхідно
провести реоперацію на верхнєщелепній чи лобовій пазусі з одночасною декомпресією їх в
межах патологічних змін з обов’язковою пластикою кісткових дефектів вказаних придаточних
пазух носа.
Своєчасна діагностика та пошук причинного фактору, ціленаправлене хірургічне втручання є основою позитивного лікування тригемінальної невралгії.

© І.П. Курінець, О.Ф. Тишко, О.І. Вільчинський, І.І. Курінець, 2012

А.Я. КЯБУРУ, Д.И. КИРТОКА, С.А. ДЬЯКОВА, С.Б. ПАРИЙ, А.Т. РЫМБУ
(КИШИНЁВ, МОЛДОВА)
АСПЕКТЫ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С СЕНСОРОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Проблема тугоухости была и остается актуальной как в медицинском, так и социальном
отношении. Особое значение эта проблема имеет в детской практике, от состояния слуха ребёнка зависит его развитие. Слухопротезирование играет важную роль не только в развитии
речи ребёнка, но и в его общем интеллектуальном развитии.
Материал и методы: На учете в Республиканском Центре Аудиологии Республики
Молдлова находятся 1600 детей с нейросенсорной тугоухостью разных степеней в возрасте от
0 до 18 лет. С 2006 года в республике была введена Государственная программа по бесплатному обеспечению детей с нарушениями слуха
слуховыми аппаратами (моноаурально). В 2010
году появилась возможность производить бинауральное слухопротезирование у детей с тяжелыми нарушениями слуха.
Каждый ребенок прошел полное аудиологическое обследование: анамнез, ЛОР осмотр,
импендансметрия, обьективная аудиометрия у
неконтактных детей (определение отоакустических эмиссий, КСВП, ASSR), игровая аудиометрия, тональная аудиометрия, речевая аудиометрия. На основании полученных данных выставлялся диагноз и определялись показания для
слухопротезирования. Для каждого пациента
индивидуально подбирался слуховой аппарат и
осуществлялась настройка. Дополнительные
настройки производились каждые 3 месяца в
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процессе ношения слуховых аппаратов после
предварительного тестирования ребенка.
Результаты: В период с 2006 по 2011 год
было слухопротезировано 1400 детей. Распределение по годам указано в таб.1.
Закупаемые слуховые аппараты отвечают
самым высоким требованиям и предназначены
для детского слухопротезирования. Это цифровые 6 канальные аппараты с различными техническими характеристиками, в зависимости от
степени снижения слуха, для коррекции которой
они предназначены.
Безусловно, двухстороннее слухопротезирование (бинауральное) имеет свои приемущества. Бинауральным протезированием достигается лучшая разборчивость речи, лучшая разборчивость в шумной обстановке, способность
определять направление источников звуков,
лучшее качество звуков и слуховой комфорт.
Всего с начала 2010 года бинаурально было
протезировано 265 детей.
Результаты слухопротезирования оценивались аудиологическими обследованиями (со
слуховыми аппаратами и без) и динамикой развития речи, которая определялась дополнительно логопедом, сурдопедагогом и психологом.
По результатам слухопротезирования дети были
распределены на 3 группы: I группа – дети с
хорошей динамикой развития, II группа – дети с
относительно хорошей динамикой, III группа –
дети без положительной динамики развития.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Таблица 1

Слухопротезирование в период 2006-2011
Год
Общее количество детей

2006
105

2007
504

2008
145

Результаты слухопротезирования
Группа
Дети с хорошей динамикой развития
Дети с относительно хорошей динамикой
Дети без положительной динамики развития
Всего

Большинство детей из группы «дети без
положительной динамики развития речи» имели
сочетанную патологию со стороны центральной
нервной системы.
Выводы: слухопротезирование у детей
проводится на основании комплексного аудио-

Моноауральное
протезирование
410 (27,6%)
623 (54,8%)
102 (17,6%)
1135 (100%)

2009
133

2010
245

2011
268

Таблица 2
Бинауральное
протезирование
250 (94,3%)
11 (4%)
4 (1,7%)
265 (100%)

логического обследования (субъективными и
объективными методами); бинауральное слухопротезирование позволяет добиться лучших результатов в реабилитации детей с нейросенсорной тугоухостью.

© А.Я. Кябуру, Д.И. Киртока, С.А. Дьякова, С.Б. Парий, А.Т. Рымбу, 2012

А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Т.М. ОСАДЧА Л.А.ШУХ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИСФОНІЇ У ДІТЕЙ
Під нашим спостереженням за останні три
роки знаходилось 9 дітей віком від 8 до 14 років
з функціональною дисфонією. У всіх дітей діагностовано гіпотонусна (паретична) форма.
Хворі скаржились на захриплість аж до
афонії, швидку втомлюваність голосу. При непрямій дзеркальній ларингоскопії, мікроларингоскопії видно голосові складки нормального
кольору, які при фонації повністю не змикаються, спостерігається зіяння голосової щілини,
діаметр 3-5мм, майже овальної форми, задишки
немає. Якщо дисфонія триває роками і голосоутворення вимагає великого напруження, то фонаційну функцію починають виконувати вестибулярні складки гортані, утворюючи голос з
глухим звучанням за висотою і тембром. При
непрямій ларингоскопії в динаміці видно поступове змикання вестибулярних складок, але повністю вони не змикаються над голосовими складками.
Диференціальна діагностика проводиться
з фонастенією, гіпертонусною дисфонією, вузЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

ликами голосових складок, аномалією розвитку
гортані, парезами та паралічами, дискінезіями
гортані, папіломатозом гортані, кістами, фібромою гортані, мембраною та рубцевою деформацією гортані, хронічним ларингітом, ларингітом
втоми та іншими органічними, інфекційними,
неврологічними, спадковими захворюваннями.
Крім непрямої дзеркальної ларингоскопії
проводили об’єктивне обстеження ЛОР-органів
та вертали увагу на поведінкою хворого, координацію рухів, особливості мислення і мови та
стан фізичного розвитку. Призначалися консультації невролога, психіатра, фонопеда та за показанням інших фахівців. Вивчалися причини
розвитку порушення голосу.
Для лікування функціональної гіпотензивної дисфонії застосовували місцеву і загальну
стимулюючу терапію,масаж гортані, психотерапевтичні заходи ,фонопедичні заняття та голосовий режим.
На ділянку гортані призначали ультрафонофорез з гіоксизоновою маззю при частоті уль-
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тразвуку 880кГц, інтенсивністю 0,2Вт/см в імпульсному режимі протягом 8-10 хв, на курс 10
процедур. Внутрішньо призначали елеутерокок
згідно інструкції та комплекс вітамінів з мікроелементами протягом 15-20 днів.
При хронічній функціональній дисфонії
рекомендується лікування супутніх захворювань, застосування дихальної гімнастики та

фонопедичних вправ, тобто фонопедичну реабілітацію, призначення загальнозміцнюючих
засобів, психо-, гомео-, гіпнотерапію та стимулюючі фізіотерапевтичні процедури на ділянку
гортані. Ефективність лікування оцінювали по
відновленню голосової функції, нормалізації
тонусу голосових складок, їх щільному змиканні.

© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, Т.М.Осадча Л.А.Шух, 2012

А.А. ЛАЙКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЕННЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ
В ЛОР-клініці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» за 2008-2011
роки обстежено 132 дітей віком від 2 до 16 років, хворих на запалення слухової труби (ЗСТ), у
яких діагностовано за даними акустичної імпедансометрії тимпанограму типу «С» з показниками тиску в барабанній порожнині від – 50
daPa до – 400 daPa.
Клінічний діагноз встановлювався на основі скарг, анамнестичних даних, результатів
оториноларингологічного обстеження, ендоскопічного дослідження порожнини носа та глоткового отвору слухової труби, акустичної імпедансометрії, аудіометрії, рентгенографії приносових пазух (за необхідністю). Також дітям проводились загальнолабораторні, вірусологічні, мікробіологічні та імунологічні дослідження.
Основним об’єктивним методом ранньої
діагностики ЗСТ у дітей, в тому числі при малосимптомному перебігу, є акустична імпедансометрія в динаміці в стані спокою, при пробах
Тойнбі та Вальсальви з визначенням кількісних
показників тимпанометрії: значення компліансу
і градієнту.
За результатами проведених досліджень
встановлено, що у здорових дітей значення
компліансу (0,65±0,02) достовірно відрізняються (p<0,01) від таких же показників тимпанограми у дітей, хворих на ЗСТ (0,43±0,05). Значення градієнту з достовірністю відмінностей
p<0,01 у дітей, хворих на ЗСТ (0,33±0,02) є
більш ніж у двічі меншим за значення градієнту
в порівнянні з дітьми без ЗСТ (0,71±0,03).
В комплексному лікуванні дітей, хворих
на ЗСТ, поряд із стандартною терапією, вико-

ристовувався місцево тіотриазолін та мірамістин.
Критеріями одужання дітей, хворих на ЗСТ
була нормалізація отоскопічної картини, показників аудіометричного дослідження, даних акустичної імпедансометрії, та показників локального
імунного статусу за результатами дослідження
ротоглоткового секрету (РГС) та секрету глоткового отвору слухової труби (СГОСТ) до лікування
та в динаміці лікування.
Проведений порівняльний аналіз кількісних показників тимпанометрії у всіх групах дітей, які отримували різні схеми лікування, показав достатньо високу клінічну ефективність місцевого застосування тіотриазоліну та інгаляцій
мірамістину поряд зі стандартним лікуванням.
Аналіз результатів імунологічних показників у СГОСТ і РГС при різних схемах лікування також показав позитивну і достовірну динаміку та паралельно співпадав з клінічними
критеріями одужання у комплексному лікуванні
дітей, хворих на ЗСТ.
Таким чином, кількісні показники акустичної тимпанометрії: значення компліансу і градієнту можуть виступати в якості ранньої
об’єктивної діагностики перебігу запалення
слухової труби у дітей. Дослідження цих даних
в динаміці об’єктивізує клінічний перебіг ЗСТ і
його можна рекомендувати для діагностики стану слухової труби у дітей, а також контролю за
проведеним лікуванням.
Застосування місцево тіотриазоліну та інгаляцій мірамістину поряд зі стандартним лікуванням достовірно підвищує ефективність лікування дітей, хворих на запалення слухової труби.

© А.А. Лайко, О.Ф. Мельников, Ю.В. Гавриленко, 2012
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О.Е.ЛАМЗА, В.В.КОВТУНЕНКО, Л.В.БОРОДУЛЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАЇНА)
ПОКАЗАТЕЛИ НЕОТЛОЖНОЙ ЛОР-ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ Г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
Несмотря на внедрение новых, эффективных способов борьбы с инфекцией, удельный
вес воспалительных процессов, при которых
требуется неотложная ЛОР помощь, остается
достаточно высоким – в пределах 18-38% от
общего числа госпитализированных, не имея
тенденции к снижению. Это объяснимо увеличением процентного числа наиболее вирулентных штаммов микроорганизмов, устойчивостью
к антибактериальным препаратам, неоправданно
продолжительным самолечением и запоздалым
обращением к отоларингологу.
Одной из актуальных задач периода реформирования здравоохранения является создание эффективной системы управления качеством оказания медицинской помощи населению,
что предполагает совершенствование как амбулаторно- поликлинической, так и неотложной
помощи в условиях специализированных стационаров.
Целью настоящего исследования был
анализ структуры неотложной патологии ЛОРорганов, а также качество оказания помощи жителям г.Днепропетровска в 2011 году в условиях
специализированного стационара 2-го уровня.
Вся неотложная ЛОР помощь жителям
г.Днепропетровска оказывается на базе городской больницы №8. Нами проведен анализ обращений в приемное отделение больницы за
2011г. в сравнении с показателями 2010г.
За 2011 г. (2010 г.) в приемное отделение
больницы обратилось 11797 (7964) пациентов с
острой патологией, т.е. количество обращений
выросло в 1,5 раза. Взрослые составляли 7120
человек, (60,4%) в 2010 г – 5505 человек (69,1%)
стационар ЛПУ. В связи с возросшей нагрузкой
на врачей отоларингологов во время дежурств и
необходимостью своевременного обеспечения
оказания неотложной хирургической помощи
населению, частыми вызовами в ночное время
специалистов в другие ЛПУ города в больнице
организован второй круглосуточный пост врачей-отоларингологов. Врачи 2-го поста обеспечивают неотложную помощь больным стационара, проведение неотложных хирургических

вмешательств и выезды на консультации в другие ЛПУ города. Из числа обратившихся в приемное отделение госпитализировано в отделения для стационарного лечения 2198 (19%), что
соответствует уровню 2010 года. По сравнению
с 2010 годом увеличилось количество принятых
пациентов на 35,5%: среди взрослых на 1615 и
детей на 2767 человек. Как показал анализ в
структуре ургентных заболеваний ЛОР органов
в 2011г. (2010г.) первое место занимала патология носа и околоносовых пазух – 1743 (14,8%),
1316 (16,5%); затем шли патология глотки: ангины, паратонзилярный абсцесс и паратонзиллит у 1068 человек (9,1%), 1822 (23,6%); травмы
1068 (9,1%), 1207 (15,2%); инородные тела – 472
(4,0%), 343 (4,3%). Госпитализация при паратонзилярных абсцессах достигла 100%, при тонзиллитах – 61% среди детей и 40% среди взрослых, при синуситах 51% у взрослых и 32% среди детей, травмы – 14% среди детей и 2% среди
взрослых. Ургентная лечебная тактика выбиралась согласно приказов МОЗ Украины, протоколов. Считаем, что концентрация специалистов
на 2-м уровне в специализированном ЛПУ имеет значительное влияние на качество оказания
помощи. Это дает возможность своевременного
направления на плановое хирургическое вмешательство больных с хроническими заболеваниями ЛОР органов, что является одним из решающих моментов в профилактике осложнений и
развития ургентных состояний.
Важным компонентом дальнейшего совершенствования оказания неотложной помощи
отоларингологическим больным в условиях реформирования отрасли в крупных городах является концентрация круглосуточной помощи в
специализированных центрах с оснащением их
наиболее современным медицинским оборудованием и квалифицированными специалистами.
Кроме вышеизложенного, считаем необходимым, наличие сочетаемых травм лицевого скелета и смежных воспалительных заболеваний
ЛОР органов и челюстно-лицевой области введение в ЛПУ круглосуточного поста челюстнолицевых хирургов.

© О.Е.Ламза, В.В.Ковтуненко, Л.В.Бородуля, 2012
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В.І. ЛЕШАК, В.І. ПОПОВИЧ, Н.Ю. ДЯЧУН, Л.О. ЖОЛУДЄВА, В.М. ВАНЧЕНКО,
П.М. СЕМЕНІВ, І.С. ЦИБРАН (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РАК НОСОГЛОТКИ
В ЗАКАРПАТТІ ТА ПРИКАРПАТТІ
Рак носоглотки зустрічається в усіх регіонах світу, але його поширеність є неоднаковою.
Частота цього захворювання складає від 0.1% до
3% усіх новоутворень. Найвищий рівень спостерігається в Південно-Східній Азії 18-40 випадків на 100000 населення. В Європі цей показник складає – від 1 до 4 випадки на 100000 населення.
Назофарингеальна карцинома в більшості
випадків є малодиференційованою і первинна
пухлина є чутливою до променевої терапії, але в
90% випадків хвороба діагностується на пізніх
стадіях, що знижує ефективність лікування. Сероепідеміологічні дослідження демонструють,
що 80-90% пацієнтів РН, мають підвищені титри IgA та IgG до VCA ВЕБ, в той час, в здорових осіб цей показник не перевищує 13%, але
роль ВЕБ в онкогенній трансформації залишається неясною.
В результаті подальших досліджень продемонстровано, що визначення рівня імуноглобулінів до ВЕБ можна використовувати для моніторингу ефективності лікування раку носоглотки, причому існує прямий кореляційний зв'язок
між ступенем регресії пухлин і рівнем імуноглобулінів. Ряд дослідників рекомендує досліджувати рівень імуноглобулінів в динамічному
контролі, після радикального лікування пухлини, з метою ранньої діагностики рецидиву. В
Івано-Франківській області з 2008р. використовується визначення рівня титу антитіл до VCA
та NA ВЕБ для формування груп підвищеного
ризику по раку носоглотки серед хворих на хронічний фарингіт з метою ранньої діагностики.
Для визначення ефективності такого підходу
порівнювались частота, поширеність та ефективність ранньої діагностики раку носоглотки згідно даних канцеррегістру Івано-Франківської та
Закарпатської областей в періоди 1998 – 2000
рр. та 2008 – 2010 рр.
На Закарпатті в період з 1998 по 2000 рр
виявлено 27 хворих на злоякісні новоутворення

носоглотки, що становить 0.7 випадка на 100000
населення. У Івано-Франківській області за цей
же період виявлено 21 хворого на злоякісні новоутворення носоглотки, що становить 1.4 випадка на 100000 населення. В період 2008 – 2010
рр. в Закарпатті виявлено 43 хворих, що становить 1.1 випадка на 100000 населення. За аналогічний період у Прикарпатті виявлено 48 хворих, що становить 3.3 випадка на 100000 населення. Захворюваність в обох регіонах зросла
більш ніж у 1.5 рази. Співвідношення між чоловіками та жінками складає 2:1 в обох часових
проміжках. Переважний вік: серед чоловіків
старше 40 років 82% хворих, серед жінок переважний вік 31-60 рр, що складає 79.5% . Після
60 років у жінок відмічено зниження захворюваності на дану патологію. В індивідуумів обох
статей за морфологічним типом пухлини превалювали недиференційовані раки. У чоловіків
цей показник становив - 57%, а у жінок ця перевага була більш вираженою і становила 71% від
усіх випадків. Аналогічна тенденція спостерігалась і в Івано-Франківській області.
На Закарпатті в період з 1998 по 2000 рр.
рак носоглотки на І-ІІ стадії виявлено в 7,5%, в
період з 2008-2010 рр. в 13%. При порівнянні
даних канцеррегістру Івано-Франківської області виявлено, що за період 1998-2000 рр. у пацієнтів з вперше встановленим діагнозом, рак носоглотки І-ІІ стадії виявлений у 8% хворих. В
період 2008-2010 рр. завдяки впровадженню
системи активного виявлення, рак носоглотки ІІІ стадії встановлено у 27% хворих.
Висновки: Відмічається приріст захворюваності в регіонах на рак носоглотки в 20082010 рр більш ніж в 1.5 рази в порівнянні з
1998-2000рр. У 90% хворих на рак носоглотки
виявлено задавнені стадії захворювання.
Впровадження системи формування груп
підвищеного ризику по раку носоглотки дозволяє більше, як у три рази покращити показники
ранньої діагностики.

© В.І. Лешак, В.І. Попович, Н.Ю. Дячун, Л.О. Жолудєва, В.М. Ванченко, П.М. Семенів, І.С. Цибран, 2012
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О.Д. ЛИВШИЦ, Е.А. РУДАЯ, А.А. НЕЕЗЖАЛЫЙ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОТЕРЯМИ СЛУХА
У каждого шестого человека в мире есть
проблемы со слухом, из них более 2/3 в результате сенсоневральной тугоухости. Слухопротезирование – один из наиболее эффективных методов полноценной социальной реабилитации и
интеграции данных пациентов. В центре слуховой реабилитации мы наблюдали 60 пациентов с
тяжелыми потерями слуха (пороги слышимости
от 75 дБ и более), которым проводились реабилитационные мероприятия в виде подбора супермощных цифровых слуховых аппаратов
(ЦСА) Sumo DM и сверхмощных аналоговых с
цифровым программированием (АЦП) Swift
120+. Пациенты находились под наблюдением с
2008 по 2011 гг. Продолжительность потери
слуха составила от 2 до 40 лет. Мужчин среди
них было 30 чел. (50%), женщин - 30 чел. (50%).
По возрастным группам пациенты были распределены таким образом: 25-35 лет-6 чел, 36-55
лет-13 чел., 61-74 лет-41 чел. Разборчивость речи определяли с помощью “Теста слов реального русского языка” Гринберга и Зиндера. Определялась разборчивость речи до слухопротезирования и один раз в год после начала пользования слуховыми аппаратами в течение 3-х лет.
До использования сверхмощных слуховых аппаратов разборчивость речи у пациентов с тяжелыми потерями слуха составляла в среднем
от 10 до 15%. С развитием новых технологий
появилась возможность протезирования пациентов с глубокой пограничной тугоухостью
сверхмощными слуховими апаратами со значительным улучшением разборчивости речи.
При анализе разборчивости речи в разных
типах слуховых аппаратов в зависимости от возраста оказалось, что через 3 года использования
ЦСА разборчивость речи у пациентов 25-35 лет

улучшилась на 33%, а в АЦП ни у одного пациента из этой возрастной группы улучшения разборчивости речи не отмечено. За 3 года использования ЦСА пациентами 36-55 лет отмечено
улучшение разборчивости речи на 28,6 %, в АЦП
на 33,3%. В возрастной группе от 61 до 74 лет за
3 года использования ЦСА разборчивость речи
улучшлась на 54,8 %, в АЦП - лишь на 10%.
Таким образом, за 3 года наблюдений мы
отметили значительное улучшение разборчивости речи в ЦСА у пациентов с тяжелой потерей
слуха в возрастных группах 25-35 лет и 61-74
лет. В то время как значительное улучшение
речи у пациентов, пользующихся АЦП отмечено у пациентов 36-55 лет. Пациенты с ЦСА отмечали значительное улучшение разборчивости
речи не только в тихой обстановке, а особенно в
шумной. Те, которые имели предыдущий опыт
пользования линейными слуховыми аппаратами
отмечали более “натуральный” (природный)
звук, отсутствие дискомфорта от громких звуков, уменьшение утомляемости и напряжения в
процессе ношения СА, а также улучшение своих
коммуникативных возможностей. Пациенты,
пользующиеся слуховыми аппатарами АЦП
также отмечали улучшение разборчивости речи,
но затруднение ее восприятия в шумной обстановке.
Это свидетельствует в пользу большей
эффективности компенсации глубоких потерь
слуха со сниженной функцией разборчивости
речи с помощью сверхмощных цифровых слуховых аппаратов по сравнению со сверхмощными аналоговыми программируемыми слуховыми аппаратами, и значительным улучшением
качества жизни у людей с тяжелыми потерями
слуха.

© О.Д. Лившиц, Е.А. Рудая, А.А. Неезжалый, 2012

Т.Л. ЛИСОВСКАЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
НОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОИДИТОВ
Последнее время большое внимание уделяется наличию хронического персистирующего
воспаления глоточной миндалины у детей. Так
же как и другие образования лимфоглоточного
кольца, глоточная миндалина вместе с неспециЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

фическими защитными факторами осуществляет барьерную функцию слизистых оболочек
верхних дыхательных путей.
Результатом действия некоторых вирусов,
имеющих тропность к лимфоидной ткани (аде-
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новирусы, герпес-вирусы) становится выраженная гипертрофия миндалин и лимфатических
узлов. В последние время большое внимание
стало уделяться роли бактериально-вирусных
ассоциаций (биопленок) и их системе защиты от
воздействия антибактериальных препаратов.
Столь пристальное внимание к данным бактериальным ассоциациям обусловлено высоким
уровнем резистентности бактерий к антибактериальным препаратам. Согласно результатам
последних исследований биопленки играют одну из ключевых ролей в персистенции воспаления в носоглотке.
На наш взгляд важным современным направлением лечения аденоидита у детей является
применение стерильного гипертонического раствора морской воды (препараты: марисоль гипертоника, аквалор форте, аква марис стронг и т.п.).

Нами пролечено 25 пациентов с рецидивирующим аденоидитом в возрасте от 1 до 8 лет
с применением стерильного гипертонического
раствора морской воды. Особенно показано
применение данного препарата у пациентов с
выраженной сенсибилизацией, с повторными
курсами антибиотикотерапии в течение года.
Его можно применять детям в возрасте 1 года,
когда не рекомендуется использование местных
антибактериальных препаратов и топических
стероидов. Препарат способствует устранению
отека слизистой оболочки (за счет разности осмотического давления), удалению слизистогнойного секрета, он также оказывает противомикробное действие, стимулирует движение
ресничек мерцательного эпителия, уменьшает
потребление сосудосуживающих и антигистаминных препаратов.

© Т.Л. Лисовская, 2012

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 спостереження рецидивів в 20-25% випадків. Нами,
з метою підвищення рівня абластичності виконання органозберігаючих операцій. удосконалено 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 резекції в незмінену тканину гортані, відступивши
на 0,5см від пухлини, імплантуємо біполярні електроди, виконуємо радіочастотну термоабляцію, і
за сформованою лінією коагуляційного некрозу
виконуємо резекцію з послідуючою РЧТА пухлинного ложа. Таким чином, при застосуванні
РЧТА відбувається деструкція пухлинних клітин,
які знаходяться на периферії пухлини, що забезпечує гістологічно чистий край резекції.
Безрецидивне 2-річне виживання у хворих
на рак гортані Т1-2N0М0 після операції + РЧТА
на першому етапі комбінованого лікування становило 94,3%, що свідчить про єфективність
розробленої нами лікувальної тактики.

© О.В. Лобова, В.І.Троян, О.М. Костровський, І.О. Сінайко, 2012

Е.В. ЛУКАЧ, Ю.О. СЕРЕЖКО, В.Я. ДІХТЯРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
НЕЙРОБЛАСТОМА ОЛЬФАКТОРНА.
СТАН ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Нейробластома ольфакторна або естезіонейробластома (ЕНБ) злоякісна пухлина з клітин
нюхового епітелію вперше описана у 1924 році
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Бергером і Люком , з того часу відомо біля 1200
випадків захворювання. В Україні та країнах СНД
публікацій та спостережень опубліковано мало.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Серед злоякісних новоутворень порожнини носа та приносових пазух ЕНБ зустрічається
у 2-5% випадків. Вона вражає однаково як чоловіків так і жінок. Характеризується агресивним
перебігом. Частота рецидивів складає 20-40%
(А.М. Мудунов, 2006). За даними різних авторів
пухлина метастазує у 20-23% випадках. В залежності від розмірів враження Kadish S, Goodman
M, Wang C.,1976 виділили 3 стадії: А – пухлина
вражає порожнину носа, В - пухлина поширюється в параназальні синуси, С – пухлина вражає
орбіту або основу черепа чи проникає в мозок.
При шийних і віддалених метастазах Morita A,
Ebersolod M, Olsen K, et all.,1993 запропонували
стадію D.
Hyams V, Batsakis J, Michaels L.,1988 запропонували IV морфологічні стадії ЕНБ- I-II диференційовані, III-IV – менш диференційовані, анапластичні пухлини. Найбільш несприятливими щодо прогнозу вважаються пухлини
стадії С та D та ті, що мають гістологічну III-IV
стадію пухлини.
Імуногістохімічні дослідження нейрон
специфічної енолази, S-100 –протеїна, хромограніна, синаптофізіна є характерними маркерами для ЕНБ. Індекс Кі-67 характеризує агресивність пухлини і здебільшого буває високим -1050%.
З 2002 по 2012 роки в Україні нами простежено 28 хворих з ЕНБ . З них 16 жінок і 12
чоловіків віком від 8 до 78 років.
Реґіонарні метастази до початку лікування були у 4 хворих (14,2%). Серед 28 хворих (за
Кадіш): стадію А діагностовано у 3 хворих; стадією В у 12 хворих; стадією С у 7 хворих; стадією D у 6 хворих.
За гістологічною структурою 1-2 стадія
була у 12 хворих, 3-4 стадія – у 16 хворих.
Лікування хворих проводилось в обласних лікарнях у 6 хворих, в онкодиспансерах – у

10 пацієнтів, інституті отоларингології – у 8
хворих, в інституті рака у – 2 , не лікувалось – 2
хворих.
Серед 28 хворих на ЕНБ чисто хірургічне
лікування отримав 1 хворий ; комбіноване – хірургічне+хіміотерапія+ променева – 5 хворих;
хірургічне та хіміотерапевтичне – 1 хворий;
тільки променеве – 8 хворих; хіміотерапія та
променева – 2 хворих; хірургічне та променеве –
5 хворих; променеве та хіміотерапевтичне – 2
хворих; променева терапія, хірургія та променева – 1; променева та хірургія – 1 хворий; не лікувались – 2 хворих.
В залежності від поширення пухлини і
виникнення рецидивів та метастазів було проведені такі оперативні втручання – ендоназальне
видалення пухлини порожнини носа – 1 хвора;
ринотомії за Муром – 19 операцій; Операцій
Крайля – 4 хворим. Передня краніофаціальна
резекція – у 4 хворих.
При аналізі результатів лікування було
встановлено: 1-річна виживаність становила –
75%; 3-річна виживаність – 32%; 5-річна виживаність – 14%. Медіана виживаності становила
18 місяців.
Дані аналізу свідчать, що в Україні при
сучасному стані та арсеналі діагностичних можливостей необхідно підвищити онкологічну настороженість отоларингологів поліклінічної та
стаціонарної мережі при огляді хворих, атже у
25 з обстежених хворих діагностовано занедбані
стадії. Треба відмітити, що не усім хворим в
онкодиспансерах проводилось комбіноване лікування, що привело до вищенаведених результатів виживаності, яка нижча від світових параметрів.
Хворих на дану патологію необхідно концентрувати в крупних центах де є належні сучасні можливості для проведення комплексного
обстеження та лікування.

© Е.В. Лукач, Ю.О. Сережко, В.Я. Діхтярук, 2012

Е.В. ЛУКАЧ, Ю.О. СЕРЕЖКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
Якість лікування хворих на злоякісні пухлини традиційно оцінюється кількісними показниками: ступенем регресії пухлини, рецидивами
хвороби, виживаністю пацієнтів. У останні роки, для з’ясування ефективності лікувальних
програм, все більше уваги приділяється такому
критерію, як якість життя (ЯЖ) пацієнтів. ЯЖ –
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

інтегральна характеристика фізичного, психічного, емоційного та соціального функціонування хворого, базована на його суб’єктивному
сприйнятті. З визначенням цього показника
пов’язана оцінка ефективності методів лікування, окремих лікарських препаратів, соціальноекономічних, медичних програм. Значну увагу
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ЯЖ пацієнтів приділяють під час проведення
багатоцентрових рандомізованих досліджень.
Оцінка симптомів у хворих на рак голови
та шиї є важливою, як на етапі діагностики, так і
під час лікування та після нього. Визначення
ЯЖ хворих займає чільне місце при оцінці терапії у випадках, коли не виявлена суттєва різниця
між клінічними та лабораторними показниками
досліджуваних груп хворих.
Одним з прикладів визначення якості лікування може бути порівняння різних методів
дезинтоксикаційної терапії у хворих на рак верхніх дихальних шляхів ІІІ-ІV стадії під час хіміотерапії. Дві групи хворих, по 15 осіб в кожній з
груп, отримували поліхіміотерпію (ПХТ) на основі платини. В контрольній групі хворих дезинтоксикаційна терапія здійснювалась з використанням неогемодезу, глутаргіну, реосорбілакту.
У основній – застосовували ентеросорбент Ентеросгель по 1 столовій ложці тричі на день,
починаючи з першого дня хіміотерапії. Оцінку
результатів здійснювали через 21 день після закінчення ПХТ. Вивчали показники крові та результати відповідей на опитувальник EORTQ
QLQ-C30.

В обох групах повний курс ПХТ був проведений своєчасно. Зміни у показниках аналізів
крові не були вірогідними. Тобто, обидва методи дезінтоксикації були ефективними і дозволяють якісно, без ускладнень, проводити ПХТ.
Лише оцінка результатів ЯЖ хворих показала
кращий з методів видалення токсинів із організму хворого. Показники фізичного, психічного,
емоційного та соціального функціонування через 21 день після закінчення ПХТ були кращими
у хворих з основної групи.
Визначення ЯЖ доцільно застосовувати у
клініці при всіх видах комбінованого та комплексного лікування ЛОР-онкологічних хворих. Впровадження нових методик оперативного лікування
із з’ясуванням ЯЖ пацієнтів допоможе оцінити
ступінь операційного ризику, виправдування
об’єму втручання та рівня операційної травми
шляхом моніторингу пацієнтів у ранні та віддалені
строки після операції. Вимірювання змін ЯЖ у
пацієнтів на злоякісні пухлини голови та шиї можливе при застосуванні опитувальників EORTQ
QLQ-C30, MOS SF-36, MDASI. Отримані дані дозволять скласти більш повне уявлення що до змін
стану пацієнтів у післяопераційному періоді.

© Е.В. Лукач, В.Я. Діхтярук, 2012

В.І. ЛУЦЕНКО, А.І. РОЗКЛАДКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СПЕКТР МОЖЛИВИХ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ
Дослідження останніх років виявили значні якісні та кількісні зміни мікрофлори при
хронічному тонзиліті. Якщо раніше основною
причиною запалення мигдаликів вважали бактеріальну інфекцію, то в останні роки збільшилась
увага до вірусів, грибів,найпростіших, змінилось співвідношення різних видів мікроорганізмів як при компенсованій так і при декомпенсованій формах хронічного тонзиліту. Порушення
мікробіоценозів вчені пов’язують з нераціональною антибіотикотерапією, зміною вірулентності, самолікуванням, наявністю супутньої патології.
Визначення етіологічних факторів проводилось методом електропунктурної діагностики
( ЕПД) по Фоллю в модифікації В.М. Сарчука
(1988), тестування проводили в точці акупунктури лімфо глоткового кільця ПироговаВальдеєра. Отримані дані порівнювали з результатами бактеріологічного обстеження за загаль-

138

ноприйнятими методиками. Нами було обстежено 38 хворих на хронічний тонзиліт ( компенсована і некомпенсована форми) віком від 18 до
44 років, з них 21 жінка і 17 чоловіків.
Аналіз даних ЕПД показав, що найчастіше виявлялись представники кокової мікрофлори: золотистий, епідермальний стафілокок та
бета-гемолітичний стрептококи. Численною була група ентеробактерій - кишечка паличка і
ентерокок, синьо гній на паличка. Звертає на
себе той факт, що досить значною була кількість
виділених грибів роду Candida, Streptomyces
spp., Actinomyces spp., а також у співвідношенні
стафілокок – стрептокок спостерігається зменшення частки стрептококів. При порівнянні з
бактеріологічними аналізами виявилось, що за
даними ЕПД бета – гемолітичний стрептокок
визначався на 12,8% частіше, в той час як золотистий стафілокок давав позитивний тест рідше
на 14,4%. Синьогнійна паличка та група ентероЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

бактерій виявлялась обома методами практично
в рівних кількостях, а клебсієла, протей, пневмокок, група грибів значно частіше визначалась
ЕПД – тестуванням. Слід звернути увагу на бактеріологічні результати роду Corynebacteriae,
коли дифтероїд взагалі не був виявлений, а лістерія – у 12,6% хворих. В той же час методом
ЕПД ці збудники виявлялись у 51,4% пацієнтів.
Група вірусних інфекцій, збудники туберкульозу, хламідії,токсоплазмоз визначались
тільки методом ЕПД. Мікобактерії туберкульозу
( переважно пташиного та бичачого) були виявлені у 59,2% хворих, хламідії – 34,7%; токсоплазма – 16,3%. Слід підкреслити високу частоту
виявлення різних типів герпетичних вірусів – у
51,8% хворих, і, особливо, вірусів гепатиту –
65,3%.
Таким чином, проведений аналіз даних
бактеріологічного обстеження і ЕПД – тестування свідчить про значні можливості останнього в етіологічній діагностиці хронічного тонзи-

літу. Слід звернути увагу на зміну співвідношення мікробно-грибкових асоціацій при хронічному тонзиліті, Стосовно групи вірусних інфекцій, збудників туберкульозу, токсоплазми,
хламідій слід зазначити, що вони визначались
тільки методом електропунктурної діагностики.
Враховуючи теоретичні основи рефлексотерапії
необхідно виявляти відповідні осередки хронічного запалення у хворих на хронічний тонзиліт,
звертаючи увагу на взаємозв’язки лімфоглоткового кільця з іншими органами і системами. Такий підхід дозволить врахувати зміни мікробновірусних, грибкових та інших етіологічних чинників при розробці адекватної комплексної терапії таких хворих. Отримані дані не можуть
претендувати на остаточне і однозначне трактування, але, на нашу думку, це не виключає їх
можливої участі виявлених збудників у патогенезі хронічного тонзиліту. Для цього необхідно
проводити розширені дослідження із залученням суміжних спеціалістів.

© В.І. Луценко, А.І. Розкладка, 2012

О.Н. ЛЫСЕНКО (СВЕРДЛОВСК, УКРАИНА)
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
(ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПОЛОСТИ НОСА ПРИ ПОЛИПЭТМОИДОТОМИИ)
Местная анестезия в оториноларингологии была, есть и будет значима всегда. Громоздкость общей анестезии для выполнения кратковременных манипуляций и оперативных отоларингологических вмешательств делает актуальным совершенствование известных и поиск новых препаратов и методов местной анестезии.
Общеизвестно применение в отоларингологии аппликационной (терминальной), инфильтрационной и проводниковой анестезии.
Аппликационная анестезия используется
с момента обнаружения местноанестезирующих
свойств кокаина в 1879 году. Обеспечивает адекватную блокаду сенсорных рецепторов глотки,
гортани и в гораздо меньшей степени полости
носа, повышает порог болевого восприятия, но
не решает проблемы операционной ноцицепции.
После получения в 1904 году новокаина и
лидокаина аппликационная анестезия уступила
место инфильтрационной. Но труднодоступность большинства отделов лор органов не позволяет создать достаточное анестезиологическое поле в области хирургического вмешательства. Даже сочетание с наркотическими аналгетиками и седативными препаратами не достигаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

ет желаемой степени обезболивания. Именно
поэтому перспективным для оториноларингологии является разработка методов проводниковой
анестезии, когда инъекция анестетика в доступном месте по ходу нервного волокна приводит к
анестезии операционного поля.
В ранее опубликованной статье было показано, как микроинъекция 0,5 мл ультракаина в
область переднего края нижней носовой раковины создает качественное обезболивание
пункции верхнечелюстной пазухи. В дальнейшем было установлено, что такая же инъекция в
область переднего края средней раковины обеспечивает адекватную анестезию среднего носового хода, что подтверждается безболезненной
пункцией клеток решётчатого лабиринта.
Учитывая эти данные и неудовлетворённость результатами поверхностной анестезии
при полипэктомии, в лор отделении ЦГБ г.
Свердловска апробирована методика проводниковой анестезии слизистой полости носа при
полипэтмоидотомии.
Для анестезии использовался Ультракаин
– ДС в карпульном шприце с удлиненной иглой
4–6 см. Ультракаин вводился в передний край
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нижней раковины, передний край средней раковины, в область носового бугорка. Если визуализация раковины была недостаточна, введение
анестетика повторялось после поэтапного удаления полипозных образований до средней раковины.
Результатом инъекции явилась блокада конечных ветвей и чувствительных рецепторов переднего решётчатого нерва (первая порция тройничного нерва – n.ophthalmicus), иннервирующего
нижнюю носовую раковину и нижний носовой
ход, а также крылонёбного и альвеолярных ветвей
подглазничного нерва (вторая порция тройничного нерва - n. maxillaris), иннервирующих среднюю
раковину, средний ход, задне-верхнюю часть латеральной стенки полости носа.
Зона анестезии охватывала внутреннюю и
наружную поверхность нижней и средней раковины, нижний и средний носовой ход, область передних и средних ячеек решётчатого лабиринта.

Характерным симптомом наступившей
анестезии явилось субъективное ощущение
онемения в области верхней губы, зубов и крыла носа на стороне инъекции.
Удаление полипов проходило практически безболезненно, чувствительность сохранялась только в области дистальных отделов среднего хода, при вскрытии клеток лабиринта конхотомом, где потребовалось дополнительное
введение анестетика после медиализации средней раковины зеркалом Киллиана. Проведено
более 50 оперативных вмешательств с использованием данной методики. Большинство пациентов посчитали вмешательство безболезненным или незначительно болезненным.
Данная методика проводниковой анестезии полости носа может быть принята для решения задач антиноцепции при оперативных
вмешательствах на структурах полости носа,
особенно в эндоскопической хирургии.

© О.Н. Лысенко, 2012

О.О.МАЗУР, О.Г.ПЛАКСИВИЙ, І.В.НЕЗБОРЕЦЬКИЙ, І.В.КАЛУЦЬКИЙ, Л.Д.МАЛКОВИЧ
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВКЛЮЧЕННЯ ПРОБІОТИКІВ
В КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУЇТ
Провідна роль у формуванні дизбіозу належить порушенню популяційного рівня біфідо, лакто- і еубактерій. Нормальна мікрофлора при
дисбіозі нездатна виконувати в повному обсязі
основні фізіологічні функції.
Досліджуваний контингент склали 111
хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синуїт (ХГВС) в стадії загострення віком – від
15 до 68 років без супутньої патології. Клінічно
загострення ХГВС проявлялось типовими місцевими та загальними симптомами у всіх хворих. В постановці діагнозу враховували дані
рентгенологічного обстеження, а основним критерієм для встановлення діагнозу була діагностично-лікувальна пункція верхньощелепної пазухи, яка проведена 111 хворим. При цьому оцінювали об’єм пазухи, який був зменшений у
всіх обстежуваних та характер патологічного
вмісту у промивній рідині. При поступленні в
стаціонар у хворих на ХГВС в стадії загострення проводився забір гнійного ексудату із верхньощелепних пазух, який піддавався мікробіологічному обстеженню, здійснювалося виділення та ідентифікація мікроорганізмів, що персис-
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тували в ексудаті. В кожному патологічному
матеріалі виявляли видовий склад та популяційний рівень життєздатних (колонійутворюючих)
мікроорганізмів в 1 мл ексудату.
Результати виявлення видового складу
мікрофлори ексудату з верхньощелепних пазух
показали, що провідними мікроорганізмами, що
виділяються із ексудату у хворих на ХГВС є str.
pneumonie, гемофільна паличка, moraxella
catarallis, золотистий стафілокок, псевдомонади
та піогенний стрептокок, а також встановлено,
що у частини хворих захворювання викликають
асоціації умовнопатогенних мікроорганізмів.
Враховуючи той факт, що значна кількість запальних процесів протікає на фоні
зниженої резистентності організму і дизбіотичних змін кишківника всім хворим з загостренням ХГВС проводили мікробіологічне дослідження порожнинного вмісту товстої кишки хворих шляхом визначення видового складу та популяційного рівня автохтонних та
алохтонних представників мікрофлори фекалій з наступним встановленням ступеня дисбіотичних змін.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Результати мікробіологічного дослідження демонструють характерні зміни у видовому
складі анаеробної та аеробної автохтонної, факультативної й алохтонної мікрофлори вмісту
порожнини товстої кишки, значно відрізняючись від показників видового складу мікрофлори порожнини товстої кишки у межах норми.
У хворих на ХГВС основну частину мікрофлори порожнини товстої кишки представляють бактероїди, лактобактерії, непатогенні
кишкові палички, протеї. Однак, частота зустрічання та індекс постійності таких облігатних
мікроорганізмів, як біфідобактерії та ентерококи, є значно нижчими, ніж у практично здорових осіб. Фізіологічно корисні біфідобактерії
повністю елімінують з порожнини товстої кишки у 12,7% пацієнтів з синуїтом. На цьому тлі
збільшується відсоток хворих, у яких висівалися
факультативні умовно-патогенні анаеробні (пептокок, клостридії) та аеробні (стафілококи)
бактерії. Цей факт обумовив необхідність визначення популяційного рівня усіх життєздатних мікроорганізмів, що висівалися з порожнинного вмісту товстої кишки хворих на ХГВС.
Характерним для мікробіоценозу порожнини товстої кишки пацієнтів з ХГВС є виражений дефіцит автохтонних облігатних фізіологічно корисних біфідобактерій та лактобактерій.

Так, популяційний рівень біфідобактерій знижується на 51,04 %, лактобактерій – на 23,46 %.
Разом з тим, кількість анаеробних грамнегативних бактероїдів та аеробних непатогенних кишкових паличок достовірно збільшується у вмісті
порожнини товстої кишки (на 17,59% та 21,49%
відповідно). Паралельно із зниженням біфідобактерій та лактобактерій у порожнини товстої
кишки обстежених хворих зростає популяційний рівень факультативних умовно патогенних
анаеробних та аеробних мікроорганізмів – клостридій, пептококу, протеїв, стафілококів.
Отримані результати дозволяють стверджувати, що при ХГВС у всіх хворих формується
кишковий дисбактеріоз або дисбіоз, основним
чином ІІ ступеню за рахунок елімінації та вираженого дефіциту автохтонних життєвокорисних
бактерій, що знижує імунний статус хворих,
впливає на вираженість клінічних проявів основного захворювання, зокрема ХГВС, ускладнює
його перебіг. Отримані результати будуть враховані при розробці лікувальної тактики з системним використанням пробіотиків (Біфіформ, Лактовіт, Лінекс, Симбітер) у комплексній терапії
хворих на ХГВС, так як корекція мікроекологічних порушень базується на наступних основних
принципах: лікування основного захворювання
та корекція дизбіотичних порушень.

© О.О.Мазур, О.Г.Плаксивий, І.В.Незборецький, І.В.Калуцький, Л.Д.Малкович, 2012

І.В. МАЛЬОВАНА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Е.В. САВЧУК, П.І. ВАКІРЯК, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА,
А.М. НЕВІРКОВЕЦЬ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, РІВНЕ; УКРАЇНА)
ДО ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДОРОСЛИХ
Проблема лікування синуситів зумовлена
наступними факторами: зниженням реактивності організму, зростанням кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Основними принципами лікування синуситів є: відновлення дренажу та вентиляції приносових
пазух, адекватна антибіотикотерапія, застосування анальгезувальних та десенсибілізувальних
препаратів. Відновлення дренажних властивостей слизової оболонки верхньощелепної пазухи
та видалення секрету в загальні шляхи міграції
забезпечується застосуванням судинозвужувальних препаратів (галазолін, нафтизин, санорин
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

та ін.). Завдання адекватної антибіотикотерапії
вирішується наявністю широкого вибору антибактерійних препаратів. Анальгезувальна та жарознижувальна дія може бути забезпечена застосуванням анальгезувальних препаратів, зокрема анальгіну, а десенсибілізувальна – застосуванням неспецифічних десенсибілізувальних
середників (димедрол, супрастин, тавегіл та ін.).
Ми вивчали ефективність застосування
Гатилину (гатифлоксацину) в терапії загострених хронічних гнійних верхньощелепних синуситів як антимікробного і протизапального засобу.
Гатилин (гатифлоксацин) – це сучасний
фторхінолон ІV-го покоління. Механізм дії да-
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ного препарату забезпечує широкий спектр антибактерійної активності. Він діє як на грампозитивні і грамнегативні мікроорганізми, так і на
атипові мікроорганізми і на анаероби. В ЛОРпрактиці цей препарат застосовується при гострому отиті та загостреному хронічному отиті,
гострому синуситі та загостреному хронічному
синуситі. Гатилин (гатифлоксацин) виробляється фірмою Ananta Medicare (Великобританія).
Випускається в таблетках по 200 мг, 400 мг
№10. Застосовується в ЛОР-практиці по 400 мг
1 раз на день або по 200 мг 2 рази на день протягом 5 – 7 днів.
Під нашим спостереженням за період з
2009 по 2011 рр. знаходилось 37 хворих на загострений хронічний гнійний верхньощелепний
синусит віком від 19 до 37 років.
Пацієнти були розподілені на дві групи:
основну (22), в схему лікування яких вводився
Гатилин (гатифлоксацин), та контрольну (15),
котрі лікувались за традиційною схемою. Групи
були співставлені за віком і перебігом захворювання.
Гатилин (гатифлоксацин) призначався в
дозах згідно рекомендаціям фірми-виробника
(Ananta Medicare - Великобританія): досередини
по 1 таблетці (200 мг) двічі на день протягом 7
днів. В комплексі лікування застосовувались
судинозвужувальні краплі до носа, пункції і
промивання верхньощелепної пазухи розчином
фурациліну 1:5000 з послідуючим введенням в
пазуху розчину антибіотика, до якого виявлена
найбільша чутливість виділеної мікробної флори. Із 22 хворих основної групи у 14 діагностовано однобічний загострений гнійний верхньощелепний синусит (у 9 – правобічний і у 5 – лівобічний), у 8 – двобічний загострений гнійний
верхньощелепний синусит. Серед 15 пацієнтів
контрольної групи у 10 мав місце однобічний
загострений гнійний верхньощелепний синусит
(у 6 правобічний і у 4 – лівобічний), у 5 – двобічний загострений гнійний верхньощелепний
синусит.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль, відчуття більш
легкого перебігу захворювання, відчуття більш
швидкого одужання), риноскопічна картина (ві-

дсутність виділень в середньому носовому ході,
колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), дані про стан верхньощелепної пазухи (об‘єм пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів
лікування відмічено більш інтенсивний регрес
симптомів запалення верхньощелепної пазухи
серед пацієнтів основної групи.
Так, 90% хворих, що отримували Гатилин
(гатифлоксацин), вказували на зникнення, 10% на зниження секреції з носа, 90% - на відновлення носового дихання, 10% - на його покращення, 96% - на зникнення, 4% - на зменшення
головного болю, 56% - на відчуття більш легкого перебігу захворювання, 52% - на відчуття
більш швидкого одужання (на 5-6-й день лікування). В контрольній групі ці показники були
значно нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування у 90% пацієнтів основної групи. Слизова оболонка порожнини носа у них мала рожевий колір, була нормальної вологості, нормальної консистенції, без
виділень, прохідність носа виявилась нормальною; у осіб контрольної групи риноскопічна
картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування в 80% випадків. Стан верхньощелепної пазухи (збільшення об‘єму пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі) покращився на 5-6-й день
лікування у 95% хворих основної групи; у осіб
контрольної групи стан верхньощелепної пазухи
покращився на 5-6-й день лікування в 80% випадків.
Стерпніть препарату Гатилин (гатифлоксацин) у всіх пацієнтів була доброю, алергічних
реакцій та інших небажаних явищ не спостерігалось у жодного хворого.
Таким чином, застосування Гатилину (гатифлоксацину) в комплексному лікуванні загостреного хронічного гнійного верхньощелепного
синуситу підвищує ефективність терапії хворих
з даною патологією. На підставі отриманих даних можна рекомендувати Гатилин (гатифлоксацин) для лікування загостреного хронічного
гнійного верхньощелепного синуситу як антимікробний і протизапальний засіб. Гатилин (гатифлоксацин) може поповнити арсенал середників системної дії, що застосовуються в лікуванні загостреного хронічного гнійного верхньощелепного синуситу.

© І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук, П.І. Вакіряк, Л.А. Чортківська, А.М. Невірковець, 2012
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М.К. МАНЮК, П.И. АБАБИЙ, С.А. ДЬЯКОВА, Л.А. ДАНИЛОВ (КИШИНЕВ, МОЛДОВА)
ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТАХ У ДЕТЕЙ
Воспалительная патология носа и околоносовых пазух у детей является одной из самых
актуальных проблем современной оториноларингологии. В настоящее время функциональная эндоскопическая ринохирургия является
методом выбора, „золотым” стандартом оперативного лечения параназальных синуситов у
взрослого контингента больных. В детской
практике эндоскопический метод применялся в
меньшей степени.
Целью
данной
работы
явилaсь
oптимизация эндоскопического хирургического
лечения рецидивирующих и хронических воспалительных заболеваний околоносовых пазух у
детей, путем разработки и применения малоинвазивных подходов.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 420 детей (275 мальчиков и
145 девочек) в возрасте от 7 до 14 лет с рецидивирующими и хроническими параназальными
синуситами. Всем детям проводились общеклиническое и оториноларингологическое исследования, эндоскопия носа, компъютерная томография околоносовых пазух, изучались геометрия полости носа методом акустической ринометрии, двигательная активность мерцательного
эпителия.
В зависимости от метода лечения все
больные были разделены на 3 группы. Пациентам I группы (84 ребенка) был применен стандартный метод эндоскопической хирургии. Детям II группы (131 ребенок) был использован
минимально инвазивный подход по технике,
описанной R.C. Setliff (1996). Больным III группы (205 детей) был применен модифицированный нами минимально инвазивный метод. В
исследовании приведены результаты наблюдения за пациентами в период от 1 года до 3 лет.
Техника операции. Все операции выполнялись в фазе клинической ремиссии заболевания под общим обезболиванием. Тщательная
анемизация слизистой оболочки носа включала
комбинированное использование растворов ли-

докаина и адреналина 1:100000 как в виде аппликаций пропитанных турунд, так и виде инъекций. Модифицированный минимально инвазивный метод состоял в том, что после отведения средней носовой раковины к перегородке
носа, обратным высусывателем Stammberger'a
проводили резекцию нижнего отдела крючковидного отростка. Затем выполняли частичную
вертикальную его резекцию, после чего идентифицировали и в достаточной степени расширяли
соустье верхнечелюстной пазухи, в основном, за
счет нижней и задней его стенок. В процессе
операции проводили также лимитированное
удаление других анатомических структур остиомеатального комплекса, максимально сохраняя слизистую оболочку. Клетки решетчатого
лабиринта вскрывали по отдельности, через
средний и верхний носовые ходы.
Результаты лечения. У подавляющего
большинства пациентов была отмечена стойкая
положительная динамика, выражавшаяся в восстановлении носового дыхания, прекращении
выделений из носа, улучшении качества жизни
детей и успеваемости в школе. Продолжительность госпитализации пациентов I группы составила 6,15±0,24 дней, пациентов II группы 5,29±0,22 дней, пациентов III группы - 4,26±0,25
дней, со статистичeски достоверной разницей
между III и II группами (t= 6,12; P<0,001) и между III и I группами (t= 7,15; P<0,001). У детей I
группы выздоровевшими были 73,7%, у детей II
группы - 78,2%, и у пациентов III группы 85,7% из наблюдавшихся в этой группе детей. В
то же время осложнения развивались несколько
чаще у пациентов оперированных по традиционной методике- 1,5% до 2,4%. В то время как в
основной группе больных осложнения колебались в пределах от 0,6% до 1,8%.
Выводы: минимально инвазивные методы
эндоскопической хирургии в детской практике
более предпочтительны, нежели стандартный
подход при выполнении подобных хирургических вмешательств.
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О.Н. МАРШАЛ, И.В. МЕДИНЦЕВ, А.Н. БЕЛЫЙ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫМ АБСЦЕССОМ
Проблема хронического тонзиллита остается актуальной темой детской отоларингологии. Нерациональная терапия ангин – главная
причина возникновения паратонзиллярного абсцесса. На протяжении трех лет, под нашим наблюдением, находилось пятьдесят два пациента
с паратонзиллярным абсцессом в возрасте от 5
до 18 лет.
У всех пациентов, клинические проявления соответствовали стадии абсцедирования.
Всем больным проведено вскрытие абсцесса,
назначено стандартное лечение, включающее
антибактериальную, дезинтоксикационную, антигистаминную, местную терапию, анальгетики.
Больные разделены на две группы. Пациентам
второй группы, к стандартному лечению подключался препарат «Вокара» в возрастных дозировках с первого дня лечения.
Показатели лечения во второй группе были лучше. Оценка пациентами своего состояния
в группе, получавшей тестируемый препарат,

также была значительно выше. Клиническое
наблюдение показало, что на фоне препарата
«Вокара», во второй группе отмечалось достоверное укорочение продолжительности клинических симптомов (боли, тризма, регионарного
лимфоаденита) в 1,5-2 раза.
У детей второй группы, получивших «Вокару», на 2-3 дня раньше купировался послеоперационный отек. Препарат хорошо переносился пациентами. Взаимодействия между медикаментами не наблюдалось. Продолжительность лечения составила 6 дней, тогда как в
первой группе – 7-8 дней. Всем детям было
предложено продолжить терапию «Вокарой»
после выписки в течении двух недель.
Таким образом, эффективность натурального препарата «Вокара», а также общеукрепляющее и иммуномодулирующее его действие,
позволяют рекомендовать препарат для включения в схему лечения паратонзиллярного абсцесса.

© О.Н. Маршал, И.В. Мединцев, А.Н. Белый, 2012

О.Н. МАРШАЛ, И.В. МЕДИНЦЕВ, А.Н. БЕЛЫЙ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ОСТРЫЙ РИНОСИНУСИТ.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ
Острый риносинусит представляет собой
клиническую проблему на ряде уровней. В то
время как большинство случаев острого риносинусита имеют небактериальную этиологию,
большинство пациентов с этим состоянием все
еще лечатся антибиотиками. Антибактериальная
терапия почти без исключения эмпирическая и
во многих случаях не является необходимой.
Независимо от этиологии, главным, лежащим в основе механизмом ответственным за
клинические признаки и симптомы острого риносинусита, является воспаление. Неконтролируемый процесс воспаления угнетает дренаж и
вентиляцию пазух, что влечет за собой нарушение функции реснитчатого эпителия, потенциально блокируя синоназальную полость.
Именно воспаление слизистой синоназальных ходов должно быть главной терапевтической мишенью.
Наблюдения, проводимые в нашем отделении, ставили перед собой задачу оценить те-

144

рапевтический эффект препарата «Назонекс» в
комплексном лечении больных острым риносинуситом. Нами проводилась оценка данных полученных при наблюдении за 60-ю пациентами
в возрастной группе от 12 до 18 лет, которые
получали комплексное лечение по поводу острого риносинусита.
Больные были разделены на две группы:
основную и контрольную. Больные основной
группы, в количестве 30 человек, получали препарат «Назонекс» 100 мкг по 2 впрыскивания в
оба носовых хода дважды в день в комплексе с
антибактериальной, антигистаминной терапией
и муколитиками. Пункции в основной группе не
производились. Больные контрольной группы в
том же количестве получали традиционную терапию включая пункции верхнечелюстных пазух, но без препарата «Назонекс».
Оценивались результаты по шкале субъективных ощущений и объективных данных до
начала терапии и после завершения лечения.
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Пациенты основной группы отмечали
улучшение общего состояния и симптомов острого риносинусита на 2-3 дня раньше, чем пациенты контрольной группы, симптомы острого
риносинусита достоверно были меньше выражены в основной группе по сравнению с кон-

трольной при оценке на 2-й и 4-й день наблюдения.
Полученные нами результаты применения
препарата «Назонекс» позволяет рекомендовать
его в состав комплексной терапии острых риносинуситов.

© О.Н. Маршал, И.В. Мединцев, А.Н. Белый, 2012

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.Ю. БРЕДУН (КИЕВ, УКРАИНА)
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ГИПЕРТРОФИИ И ВОСПАЛЕНИИ
НЕБНЫХ МИНДАЛИН
Считается, что диагностика хронического
тонзиллита и гипертрофии небных миндалин с
клинической точки зрения не представляет значительных трудностей, однако с позиций общепатологических
взглядов
и,
особенно
,иммунологических в этих вопросах нет единства мнений. Небные миндалины, представляя
часть лимфоидной пограничной ткани, являются
важнейшим компонентом формирования локальной антиинфекционной и антибластоматозной резистентности. Изменения в их клиническом статусе могут существенно влиять на локальный и частично системный защитный потенциал организма.
Используя арсенал методов современной
иммунологической оценки состояния факторов
локального иммунитета, авторы провели разграничение между состоянием гипертрофии
миндалин и их хроническим воспалением на
основе исследования как клеток миндалин, так и
составных ротоглоточного секрета. Исследовали
содержание цитокинов, лактоферрина и антител
к микробным антигенам в лизатах клеток небных миндалин и сыворотке крови от детей с гипертрофией небных миндалин и хроническим
тонзиллитом. Анализ полученных данных свидетельствует о том , что в миндалинах при гипертрофии процессы антителообразования к
микробным антигенам, особенно гемолитического стрептококка значительно интенсивнее ,
чем в миндалинах при хроническом тонзиллите.
Исследовано также содержание реагиновых антител ( IgE,IgG4) в лизатах из клеток миндалин
детей и сыворотке крови с гипертрофией небных миндалин, при хроническом тонзиллите и у
практически здоровых детей. Определено содержание фактора торможения миграции лей-

коцитов ( LIF) в миндалинах, ротоглоточном
секрете и сыворотке крови, а также активность
иммунных киллеров в крови и миндалинах в
отношении мишеней, сенсибилизированных
стрептококковым антигеном. Установлены различия в содержании «факторов аллергии» у детей с гипертрофией небных миндалин и при
хроническом тонзиллите. Авторами методом
ИФА исследовано содержание α и γ – интерферонов в сыворотке крови, ротоглоточном секрете и лизатах клеток из миндалин у детей с хроническим тонзиллитом, гипертрофией небных
миндалин, после тонзиллэктомии и у практически здоровых детей. Более активная продукция
обоих типов интерферонов выявлена в миндалинах детей с гипертрофией. Тонзиллэктомия
негативно влияет на уровень интерферонов как
в ротоглоточном секрете, так и периферической
крови.
Уровни провоспалительных цитокинов
ИЛ-1β, ФНО-α в гипертрофированных миндалинах находится на одном или даже более высоком уровне, что в сочетании с повышенным
уровнем интерферонов α и γ в гипертрофированных миндалинах может свидетельствовать в
пользу напряженности в них противовирусного
иммунитета. Изучались также факторы неспецифической защиты ( система СЛПИ, лактоферрин, лизоцим, цитокины и клеточный состав
ротоглоточного секрента ) у практически здоровых детей , у детей с гипертрофией небных
миндалин и хроническим тонзиллитом. Наибольшее число отклонений выявлено при хроническом тонзиллите. Предполагается использовать анализируемые показатели для дифференциальной иммунодиагностики состояния
небных миндалин.

© О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун, 2012
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ (КИЕВ, УКРАИНА)
ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ И МЕСТНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ИНФЕКЦИИ
Известно, что большинство факторов
врожденного иммунитета (ВР) в количественном и функциональном планах мало изменяются
в онтогенезе. Именно они обеспечивают достаточный защитный потенциал у детей первых лет
жизни. К системным факторам относят фагоцитирующие и цитотоксические клетки, дендритные клетки, составляющие клеточную часть ВР.
Гуморальная часть включает нормальные иммуноглобулины, пропердин, лизоцим и различные
группы цитокинов, прежде всего интерфероны и
хемокины. Установлено, что недостаточность
содержания фагоцитирующих клеток и хемокинов приводит к развитию инфекций кожи, а
нормальных иммуноглобулинов, интерферонов
и цитотоксических клеток - к вирусной инфекции, которая имеет склонность к персистенции
при глубоких нарушениях большинства факторов системного проявления ВР.
Локальный ВР представлен в большей
степени гуморальными факторами, из которых
главными являются интерфероны, интерлейкины (семейство TNF), лизоцим, лактоферрин, α и
β дефенсины, элафин, кателицидин, секреторный лейкоцитарный ингибитор протеаз (SLPI),
различные ферменты. Клеточные факторы пред-

ставлены преимущественно различными группами эпителиальных клеток, защитный потенциал которых на сегодня исследован недостаточно. Повышенное содержание большинства
гуморальных факторов ВР отмечено в периоде
реконвалесценции после перенесенных бактериальных и вирусных инфекций.
Как показали наши исследования наибольшее диагностическое и прогностическое
значение имеют исследования уровня вышеуказанных составных локального ВР в так называемом «холодном» периоде, т.е. в условиях
клинической ремиссии заболевания. Эти исследования проведены при хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних
дыхательных путей (риносинуиты, аденоидит),
ротоглотки (тонзиллит, пародонтит), уха (наружный и средний отиты) и показано, что недостаточная концентрация лактоферрина, SLPI,
α- и γ-интерферонов сопровождается возникновением рецидивов заболевания. Взаимосвязь
факторов ВР и приобретенного иммунитета
осуществляется
посредством
рецептурных
структур дендритных клеток (особенно много в
структурах дыхательных путей) и различных
цитокинов.

© О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, Д.Д. Заболотная, 2012

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.И., ЗАБОЛОТНЫЙ, А.В. ЦИМАР (КИЕВ, ЛЬВОВ; УКРАИНА)
ГРИБКОВАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ КЛЕТОК НЕБНЫХ МИНДАЛИН
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
Считается, что у больных хроническим
тонзиллитом с достаточной частотой встречается микробная аллергия системного характера,
которая чаще всего обусловлена IgE. Наряду с
этим были представлены доказательства наличия не только системной гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) у больных ХТ, но и
локальной, определяемой по продукции цитокина типа LIF при контакте клеток небных миндалин больных ХТ с различными микробными
антигенами, например, протеином А золотистого стафилококка, протеогликанами клебсиеллы
или стрептолизинами гемолитического стрептококка ( О.Ф. Мельников и соавт.,2000).
Целью настоящего сообщения являются
данные о возможности локальной грибковой
сенсибилизации клеток миндалин больных ХТ к

некоторым грибковым аллергенам, в частности
к аллергенам аспергилиуса, грибковым аллергенам пенициллиновых грибков и к кандидозному
аллергену. Исследованы клетки миндалин от 20
больных ХТ в возрасте от 12 до 20 лет, которым
по показаниям проведена тонзиллэктомия.
Клетки культивировали в течение 30 часов к
грибковыми аллергенами и после этого в надосадочной жидкости определяли наличие LIF в
капиллярном тесте торможения миграции лейкоцитов от здоровых доноров. Было установлено, что в 11 случаях выявлено наличие ГЗТ к
грибковым аллергенам как в моно так и поливариантном ответе. Полученные данные представляют интерес в плане выявления влияния грибковой сенсибилизации на локальный иммунитет
и ее роли в генезе хронического тонзиллита.

© О.Ф. Мельников, Д.И., Заболотный, А.В. Цимар, 2012
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. МАРУШКО, О.С. МОВЧАН, В.И. ЛЕВАНДОВСКАЯ
(КИЕВ, УКРАИНА)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ФАРИНГИТАМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА «ЛИЗАК»
Лечение острых фарингитов у детей, как
правило, ориентировано не только на удаление
патогенов, но и способствует «стерилизации2
зон существования симбиотических микроорганизмов, что может способствовать повышению
резистентности патогенних штаммов к проведению антибактериальной терапии, снижению
локального иммунтета. Исходя из этих предпосылок, можно полагать, что альтернативним
подходом в лечении острах фарингитов может
выступать применение поливалентных естественных факторов неспецифической защиты, например, лизоцим содержащих препаратов. Целью
данной
работы
была
клиникоиммунологическая оценка эффективности монотерапии препаратом Лизак острого фарингита у
детей.
Метою даної роботи була оцінка стану
місцевого імунітету при монотерапії препаратом
Лізак гострого фарингіту у дітей. Вего было обследовано 73 человека, из которых 10 детей в
возрасте от 5 до 12 лет представляли группу
здорових доноров , а дети с острым фарингитом
были разделены на две возрастных группы: 4-8
и 9-12 лет и каждая на две подгруппы- основную и контрольную. Дети основной группы получали препарат Лизак, дети контрольной группы- другие оральне антисептики без содержания
лизоцима.
Локальный иммунитет оценивали по содержанию в ротоглоточном секрете (РГС) секреторной и мономерной форм IgA( метод радиальной иммунодиффузии, реактивы ГНЦ Иммунология, Москва,РФ), альфа-интерферона ( иммуноферментный метод, аналізатор Stat Fax

2100, США, реактивы фирмы «Цитокин»,РФ), а
также по содержанию клеток различного гистогенеза, как это описано в методических рекомендациях по иммуно-биохимическому исследованию слюны ( 2008).
Статистическая обработка материала проведена с использованием для клинических исследований метода углового преобразования по
Фишеру , а для обработки результатов иммунологических исследований применяли парный
критерий Т (Вилкоксонна), согласно инструкций Е.В. Гублера (1978).
Клиническое обследование детей в ходе
проведения терапии показало, что нормализация
темпепратуры тела у детей, которые получали
Лизак наступала быстрее в основных группах по
сравнению с контрольними. У детей 4-12 лет
применение Лизака в терапии острого фарингита снижало продолжительность заболевания на
1,5 дня в младшей возрастной группе и на 0,6
дня в старшей.
Исследование местного иммунитета показало положительную динамику повышения содержания секреторного иммуноглобулина А и
снижения уровня мономерной формы этого иммуноглобулина, что косвенно свидетельствует
об уменьшении влияния микробных гидролаз на
расщепление димерной структуры секреторного
иммуноглобулина А.
Таким образом, препарат Лизак достоверно сокращает длительность заболевания острым
фарингитом у детей, восстанавливает отклонения в содержании иммуноглобулинов , ранних
интерферонов и клеточном составе ротоглоточного секрета.

© О.Ф. Мельников, Ю.В. Марушко, О.С. Мовчан, В.И. Левандовская, 2012

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, М.Д. ТИМЧЕНКО, Т.А. ЗАЯЦ, А.Ю. БРЕДУН, С.В. ТИМЧЕНКО
(КИЕВ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ФИТОИММУНОМОДУЛЯТОРА «ИМУПРЕТ»
НА ФАКТОРЫ ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА
В условиях эксперимента in vitro исследовано влияние препарата имупрет на факторы
противовирусного иммунитета – активность
естественных цитолитических и фагоцитируюЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

щих клеток небных и глоточной миндалин миндалин, продукцию ими альфа и гамма интерферонов. Обследованы клеточные взвеси от 22
детей в возрасте от 5 до 11 лет.
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Цитолитическую активность определяли по
интенсивности разрушения ксеногенных ядросодержащих эритроцитов, фагоцитарную – по интенсивности поглощения частиц латекса. Уровни
интерферонов в над осадочной культуральной
среде определяли с применением иммуноферментного метода (ридер: Stat Fax 2100, США),
реактивы ООО «Цитокин» (РФ). Статистический
анализ выполнен с применением непараметрического критерия «U» (Вилкоксона-Манна-Уитни).
При кратковременном (24 часа) контакте
(in vitro) с клетками миндалин с раствором пре-

парата имупрет в различных концентрациях выявлялся стимулирующий эффект в отношении
функциональной (деструктивной) активности
тканевих естественных клеток-киллеров и фагоцитарной активности по индексу поглощения
частиц латекса.
Имупрет стимулировал продукцию αинтерферона а при более длительной экспозиции и γ-интерферона. Проведенные исследования свидетельствуют об активирующем влиянии
препарата на факторы противовирусного иммунитета.

© О.Ф. Мельников, М.Д. Тимченко, Т.А. Заяц, А.Ю. Бредун, С.В. Тимченко, 2012

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, С.В. ТИМЧЕНКО, Л.І. ВОЛОСЕВИЧ, Т.В. СМАГІНА,
М.Д. ТИМЧЕНКО, О.О. ПОЛЯКОВСЬКА, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, В.І. НЕСТЕРЧУК
(КИЇВ, УКРАЇНА)
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ ЗРУШЕННЯ У РОТОГЛОТКОВОМУ СЕКРЕТІ
ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З РІЗНИМ СТАНОМ
ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ
Відомо, що утворення лімфаденоїдного
глоткового кільця Пирогова-Вальдейра (ЛГК)
відіграють помітну роль у формуванні імунного
захисту слизових оболонок дихальних шляхів та
імунітету в цілому. Метою нашого дослідження
було визначення впливу стану піднебідних мигдаликів на мікробіологічний та відносний клітинний склад ротоглоткового секрету (РС) у
хворих на алергічні захворювання (АЗ).
Було одержано зразки РС від 62 хворих на
сезонний та цілорічний риніти або харчову алергію, яких в залежності від стану ЛГК розподілили на три групи: І – пацієнти з нормальним
станом піднебінних мигдаликів (НМ); ІІ – хворі
на хронічний тонзиліт (ХТ) та ІІІ – особи з тонзилектомією (Т/Е) в анамнезі. Контрольну групу
склали 20 клінічно здорових донорів.
Аналіз видового складу РС здорових осіб
показав, що основними представниками мікробного пейзажу у них є стрептококи ротової порожнини (S. mitis та S. salivarius) – 36,1 %. Також часто виявляються непатогенні нейсерії (N.
subflava, N. flavescens, N. sicca, N. lactamica) –
16,9 %,
Lactobacillius
spp
та
C.
pseudodiphtheriticum – 12 %, Enterococcus
faecalis та E. faecium – 7,3 %. Всі ці види було
віднесено до резидентних мікроорганізмів –
найбільш типових для РС здорового хазяїна. Всі
інші – до транзиторних: E. coli (1,2 %), H.
influenzae (2,4 %), M. catarrhalis (1,2 %), S.aureus
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(2,4 %), S. haemolyticus (3,6 %), S. pyogenes
(4,8 %), Candida spp. (9,6 %).
Порівняно з контролем, у РС пацієнтів з
АЗ збільшується кількість S. pyogenes, S.
рneumoniaе. У хворих на ХТ вони становлять
14,3 %, а співвідношення кількості культур S.
viridans до S. pyogenes дорівнює 1:1,4 – переважають патогенні стрептококи.
Частота виділення резидентної мікрофлори у хворих на АЗ з ХТ майже не відрізняється
від такої у здорових донорів (рφ>0,05), однак
помітно зменшується співвідношення резидентної флори до транзиторної, що може, свідчити
про прихований перебіг патологічного процесу.
У хворих на АЗ з НМ та після Т/Е, порівняно з
нормою достовірно частіше виявляються резидентні мікроорганізми.
Кількісний вміст транзиторних бактерій в
РС хворих на АЗ в усіх трьох досліджених групах був достовірно вищим ніж у здорових донорів. Зростала також і концентрація представників резидентної мікрофлори, однак достовірним
порівняно з нормою це зростання було лише у
пацієнтів з НМ і осіб після Т/Е.
У всіх хворих на АЗ, незалежно від стану
структур ЛГК, спостерігається суттєве зростання вмісту в РС лімфоцитів, а у осіб з НМ достовірно збільшується ще й кількість сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів. Однак, лише
у пацієнтів з АЗ і НМ та АЗ і Т/Е має місце сутЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

тєве зниження відсотка епітеліоцитів. В цілому,
найбільш помітні зміни у відносному клітинному складі РС відбуваються у пацієнтів з АЗ на
тлі Т/Е. Так, вміст епітеліоцитів у них дорівнює
84,5 %, нейтрофілів – 11,0 % і лімфоцитів –
4,4 %, відповідно у здорових донорів кількість
цих клітин становить 98,3 %, 1,5 % та 0,2 %..

Таким чином, при АЗ у РС хворих порівняно з контролем відбувається кількісне
зростання як резидентної так і транзиторної
мікрофлори, яке супроводжується змінами у
відносному клітинному складі РС. Вираженість цих змін залежить від стану структур
ЛГК.

© О.Ф. Мельников, С.В. Тимченко, Л.І. Волосевич, Т.В. Смагіна, М.Д. Тимченко, О.О. Поляковська,
Д.Д. Заболотна, В.І. Нестерчук, 2012

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, В.И. ШМАТКО, Е.Е. ЯМПОЛЬСКАЯ, А.И. КАМИНСКАЯ
(КИЕВ, ХАРЬКОВ; УКРАИНА)
ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ РОТОГЛОТОЧНОГО СЕКРЕТА У ДЕТЕЙ С КАРИЕСОМ
И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА
В научных исследованиях по стоматологическим проблемам была выявлена связь заболеваний зубодесневой системы с патологией
небных миндалин (В.И. Шматко, 1988; О.В.
Тирса, 2003) и уровня местного иммунитета
(О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, 2004, 2007).
Состояние различных факторов иммунитета
может существенно зависеть от наличия в ротовой полости и носоглотке патологических процессов инфекционно-воспалительной и аллергической природы, способных, вероятно, влиять и
на уровень иммуноцитокинового статуса, определяемого по их содержанию в ротоглоточном
секрете, представляющем интегральный состав
слюны, слезной жидкости, слизи носовой полости и жидкости зубодесневой борозды (О.Ф.
Мельников, Д.И. Заболотный, 2003).
В связи с изложенным, целью исследований было определить уровень содержания некоторых цитокинов (альфа-интерферон, интерлейкины-1,8), лактоферрина и иммуноглобулинов
различных классов в не стимулированном ротоглоточном секрете детей с кариесом при наличии хронического тонзиллита, аденоидита и у
детей с кариесом без патологии со стороны
структур лимфаденоидного глоточного кольца.
Для определения концентрации указанных факторов использовали иммуноферментный метод
(ридер Stat-Fax 2100, США, реактивы РФ – Ци-

токин и Вектор-Бест). Обследовано клинически
и иммунологически 30 детей в возрасте от 7 до
12 лет с наличием кариеса с патологией лимфоглоточного кольца и 12 человек аналогичного
возраста без наличия воспалительной патологии. Кроме того, иммунологически были обследованы 11 практически здоровых детей.
Наиболее высокие уровни провоспалительных цитокинов (интерлейкинов 1 и 8), сниженный уровень альфа-интерферона, лактоферрина и секреторного IgA по сравнению со здоровыми донорами выявлены в группе детей с
кариесом при наличии хронических заболеваний миндалин глоточного кольца (тонзиллит,
аденоидит). В этой же группе отмечено повышенное содержание иммунных комплексов и
провоспалительного иммуноглобулина класса
G. В группе детей с кариесом без наличия патологии со стороны структур лимфоглоточного
кольца выявлено повышенное содержание иммунных комплексов и сниженный уровень лактоферрина. Проведенные исследования указывают на существенную роль патологических
процессов в миндалинах лимфоглоточного
кольца в генезе кариеса у детей и показывают на
необходимость лечения наряду с кариесом и
воспалительных заболеваний миндалин, проведения иммунореабилитации у данной категории
детей.

© О.Ф. Мельников, В.И. Шматко, Е.Е. Ямпольская, А.И. Каминская, 2012
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К.Л. МИГМАНОВА, П.А. КОРОВИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ПРИМЕНЕНИЕ АМПИСИДА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТОВ
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Лекарственные препараты, применяемые
для лечения беременных женщин, должны быть
безопасны не только для матери, но и для плода.
Это объясняется тем, что подавляющее большинство фармакологических средств сравнительно легко проникает через плацентарный
барьер.
Значение антибактериальной терапии в
общем комплексе лечебных мероприятий беременных женщин с хроническими синуситами
представлено на примере применения амписида.
Последний является препаратом нового поколения. Данное лекарственное средство содержит
антибактериальную основу — ампициллин и
соль — сульбактам, который ингибиторует бета-лактамазы, выделяемые микроорганизмами,
устойчивыми к бета-лактамным антибиотикам.
Амписид (сультамициллин) произведен
российско- турецкой фирмой Astafarma. Этот
препарат обычно назначается перорально (по
375 мг 3 раза в день), но также активен при
внутривенном введении в случаях тяжелых
форм заболевания. Спектр противомикробного
действия антибиотика – грамположительные и
грамотрицательные бактерии, а также анаэроб-

ные микроорганизмы. Амписид хорошо абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Элиминация его из организма происходит путем
метаболизма, а около 10% выделяется в неизмененном виде с мочой. Форма выпуска: таблетки
по 375 и 750 мг и ампулы по 250, 500, 1000 мг.
Нами пролечены 35 беременных женщин
в первом триместре с диагнозом обострение
хронического синусита. Всем пациенткам назначался амписид по 375 мг 3 раза в сутки, в
течение 5- 7 дней. Отмечено достоверное улучшение общего состояния больных- купирование
местных воспалительных явлений, снижение
температуры тела, нормализация показателей
периферической крови. Терапия амписидом не
сопровождалась аллергическими реакциями.
При контрольных обследованиях рецидива заболевания не выявлено, а ультразвуковое
исследование беременных женщин после лечения не обнаружило патологии плода.
Проведенные клинические исследования
убедительно свидетельствуют, что амписид эффективен при лечении беременных женщин с
хроническими синуситами.

© К.Л. Мигманова, П.А. Коровин, 2012

Ю.В. МІТІН, В.Л. ДІДКОВСЬКИЙ, К.Я. ТЕРЕНТЬЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА БЕЗПОСЕРЕДНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАГАЧЕНОЇ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ (ЗТП) ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
Чільне місце серед хронічної патології
ЛОР-органів стійко займає хронічний тонзиліт.
За даними статистики від 2 до 15,8% населення
страждають на хронічні захворювання піднебінних мигдаликів (И.Б. Солдатов, 1990). Серед
дитячого населення цей відсоток становить 815% (И.И. Щербатов, 1955), 12-15% (Б.В. Шевригин, 1985), 12 -13% (Т.І. Гаращенко, 2001), 1112% (А.А. Лайко, 2004). Не дивлячись на велику
кількість консервативних методів лікування
хронічного тонзиліту, а також активну дискусію
о показаннях і протипоказаннях для проведення
тонзилектомії, остання залишається одним із
основних методів лікування хронічного тонзиліту. В зв’язку з широким застосуванням тонзилектомії в Україні профілактика можливих ускла-
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днень залишається важливою проблемою. Серед
ускладнень, що виникають під час операції і в
післяопераційний період помітне місце займає
кровотеча. (Л. П. Калиновская, Lowe D. et al.,
2004; Klug T.E. et al., 2006). Багато авторів вважають, що питання пошуку нових методів профілактики кровотечі і прискорення процесіва
регенерації в ділянці ранової поверхні після тонзилектомії залишається актуальним (Rowlands
R.G. et al., 2002; Segal S., 2003).
Метою роботи була оцінка безпосередніх
результатів застосування збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП) при хірургічному лікування
хронічного тонзиліту.
Матеріали і методи. Нами було проведено 25 тонзилектомій під місцевою анестезією.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Основну групу склали 8 пацієнтів, яким після
проведення тонзилектомії в тозилярну нішу
вкладалася плівка ЗТП. Порівняльну –7 пацієнтів (після проведення тонзилектомії вкладалася
в тонзилярні нішу гемостатична серветка з окисленої целюлози), контрольну – 10 пацієнтів
(після проведення тонзилектомії в тонзилярні
нішу не вкладалася ЗТП чи гемостатична серветка). Вік пацієнтів від 19 до 43 років. Аналіз перебігу раньового процесу виконувався при фарингоскопії по критеріям: ступінь набряку тканин м’якого піднебіння; час эпителізації мигдаликових ніш. Для цитологічного дослідження
використовувались мазки-перепечатки з мигдаликових ніш. Підраховували середню кількість
лейкоцитів в полі зору мікроскопа, процентний
вміст нейтрофільних гранулоцитів, моноцитів,
макрофагів. Відмічалась поява в складі ексудату
епітеліоцитів. Бактеріальне обсемінення раневої
поверхні оцінювали через 24 години і на 3 добу.
Результати. За допомогою фарингоскопії
вдалося встановить, що плівка ЗТП зберігає своє
положення в мигдаликових нішах протягом 4-5
днів. Плівка ЗТП в першу добу після операції
визначалася у вигляді товстого фібринозного
нальоту з чіткими краями. У 2 пацієнтів гемостатитична серветка змінила своє положення в
мигдаликових ніші, в 1го пацієнта - випала з
ніші через 1 годину після операції. На четверту
добу після операції набряк тканин в ділянці тон-

зилярної ніші у пацієнтів основної групи був
менший, ніж у пацієнтів контрольної групи. Відмічались чіткі ознаки резорбції плівки ЗТП і
початок епителізації. У пацієнтів контрольної
групи зберігався виражений набряк. На сьому
добу набряк на тонзилярних ніш у пацієнтів основної групи не відмічався, більша частина ніші
була вкрита епітелієм. У пацієнтів контрольної
групи відзначався початок епітелізації. Цитологічне дослідження показало, що в першу добу
післяопераційного періоду жодних суттєвих
відмінностей в цитограмах не відмічалось. Але
через дві доби у пацієнтів основної групи виявлялась менша кількість лейкоцитів і детриту,
цитограма носила запально-регенеративний характер. В контрольній групі і групі порівняння
цитограма зберігала ексудативно-запальний тип.
На 3 добу в основній групі тип цитограми був
переважно регенераторним. В контрольній та
порівняльній групі така динаміка не виявлялась.
Бактеріологічне дослідження показало, що бактеріальна обсеміненість рани в області застосування ЗТП була значно менше ніж в контрольній та порівняльній групі.
Висновки. Плівка ЗТП не змінює свого
положення в тонзилярній ніші на відміну від
гемостатичної плівки. ЗТП при місцевому використанні стимулює регенерацію тканин післяопераційної рани та знижує бактеріальне обсемінення рани.

© Ю.В. Мітін, В.Л. Дідковський, К.Я. Терентьєва, 2012

Ю.В. МІТІН, Л.Р. КРИНИЧКО, В.В. ЛІВЕНЦОВ, Н.Г. АКСЬОНОВА, О.В. МОТАЙЛО,
Л.Р. КРИНИЧКО, Ф.Р. КРИНИЧКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВМІСТ ЦИНКУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА У ТКАНИНАХ
У ХВОРИХ НА МІЦЕТОМУ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ
Незважаючи на те, що в літературі існує
багато даних про патогенез міцетоми верхньощелепної пазухи, багато його ланок залишаються невизначеними, а так як кількість хворих на
цю патологію в останні роки постійно збільшується, то дослідження даного захворювання стає
все більш актуальним.
Метою нашого дослідження було визначення кількості цинку, який міститься в сироватці крові у хворих на міцетому верхньощелепної
пазухи, та у тканинах, видалених під час операції гайморотомії. Під нашим спостереженням
знаходилось 70 хворих із міцетомою верхньо-

щелепної пазухи. Всі хворі були обстежені клінічно (КТ приносових пазух, ендоскопія порожнини носа) та лабораторно. Визначення кількості цинку у сироватці та тканинах, видалених під
час гайморотомії досліджували за допомогою
рентгенівського флюориметра.
В результаті проведеного дослідження
було встановлено, що у пацієнтів з міцетомою
верхньощелепної пазухи вміст цинку (Zn) в сироватці крові перевищує норму в середньому в
2,4 рази, а вміст в тканинах, видалених із верхньощелепної пазухи під час оперативного втручання, перевищує норму приблизно в 4,1 рази.

© Ю.В. Мітін, Л.Р. Криничко, В.В. Лівенцов, Н.Г. Аксьонова, О.В. Мотайло, Л.Р. Криничко,
Ф.Р. Криничко, 2012
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Ю В. МІТІН, С.П. ШИЯН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ЛІКУВАННЯ ПОЛІПОЗНИХ РИНОСИНУЇТІВ
Носовий поліпоз є результатом хронічного запалення слизової оболонки носа та приносових пазух. Поліпозний риносинуїт є досить
поширеним хронічним захворюванням, яке нерідко може мати важкий клінічний перебіг і
спричинювати небезпечні ускладнення. Проте і
неускладнені форми захворювання значно знижують якість життя пацієнтів. Ця патологія характеризується доброякісним ростом тканини,
переважно слизової оболонки навколоносових
пазух, найчастіше – з передніх клітин ґратчастого лабіринту. Етіологія та патогенез захворювання дотепер залишаються остаточно не
з’ясованними. Точний механізм формування
поліпа не повністю зрозумілий, тому вивчення
цього питання триває до цього часу. Існують
гіпотези про роль мікроорганізмів у розвитку
цього захворювання, зокрема грибів та стафілококів, однак це досить дискутабельне питання.
Одними з найбільш значущих ланок патогенезу
поліпозу носа є хронічне запалення в слизовій
оболонці носа та приносових пазух, еозинофільна інфільтрація тканин та оксидативний стрес.
Тканина поліпа інфільтрована переважно еозинофілами, лімфоцитами, плазмоцитами та опасистими клітинами. Активні еозинофіли, що
інфільтрують тканину поліпа, продукують велику кількість білків з різними токсичними властивостями - цитокіни (IL-5), хемокіни, фактори
росту. Оксидативний стрес характеризується
підвищеною активністю вільнорадикальних
процесів і, як наслідок, декомпенсацією перекисного окислення ліпідів. Це в свою чергу веде
до порушення цілісності біомембран клітин слизових оболонок, зокрема носа та приносових
пазух, та вивільнення арахідонової кислоти, яка
здатна швидко метаболізуватися, перетворюючись на високоактивні сполуки – простагландини та лейкотрієни. Лікування будь-якого захворювання має базуватися на усуненні причинних
факторів. Нажаль, в більшості випадків ми не
маємо ясності в етіології поліпів носа. Оскільки
в основі патогенезу лежить тривале хронічне
запалення, наші дії мають бути спрямовані на
неспецифічне лікування цього запального процесу. Нами була обстежена група із 50 пацієнтів з хронічним поліпозним риносинуїтом (основна група) , 25 пацієнтів з гіпертрофічним
ринітом (група порівняння) та 10 здорових пацієнтів (контрольна група). Характеристика пацієнтів: вік від 25 до 65 років, всі пацієнти поступили на планове оперативне лікування, ніхто з
пацієнтів не мав гострої інфекції, системних
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захворювань, також не був обтяжений медикаментозний та алергологічний анамнез. Матеріалом для дослідження були: основна група – кров
та поліпозна тканина, група порівняння – кров
та тканина гіпертрофованої нижньої носової
раковини, контрольна група - кров. Всі матеріали були взяті під час оперативного втручання.
Після оперативного втручання (носова поліпотомія) поліпозну тканину було направлено на
патогістологічне дослідження. В залежності від
типу поліпозної тканини основну групу було
поділено на дві підгрупи (А та Б): еозинофільні
поліпи (А), нейтрофільні поліпи (Б). Результати
патогістологічного дослідження: еозинофільні
поліпи (підгрупа А) – 46 пацієнтів, нейтрофільні
поліпи (підгрупа Б) – 4 пацієнти. В крові трьох
груп пацієнтів були визначені рівні антиоксидантів – глутатіона, супероксиддесмутази (СОД),
α-токоферола, каталази, показники оксидативного стресу – малоновий диальдегід (МДА), 4гідроксиноненал (4-НNE). МДА, 4-НNE, глутатіон, α-токоферол були визначені також в поліпозній тканині та тканині нижньої носової раковини.
Отримані результати: показники рівня антиоксидантів (глутатіон, СОД, α-токоферол) у
пацієнтів з назальним поліпозом були нижчими
ніж у пацієнтів з гіпертрофічним ринітом та
здорових пацієнтів; особливо значна відмінність
спостерігається між показниками антиоксидантного захисту у пацієнтів з підгрупи А основної
групи та пацієнтами групи порівняння та контрольної групи; рівні МДА та 4-НNE були вищими у пацієнтів з назальним поліпозом ніж у пацієнтів з гіпертрофічним ринітом та здорових
пацієнтів; також більш значна відмінність в показниках оксидативного стресу спостерігалась
між підгрупою А основної групи та групою порівняння і контрольною групою; різниця в показниках спостерігається як в крові так і в тканинах досліджуваних пацієнтів.
Висновки: дослідження демонструє що
показники оксидативного стресу та антиоксидантного захисту у пацієнтів з поліпозом носа відрізняються від показників групи порівняння та
контрольної групи; рівні антиоксидантів в крові
та поліпозній тканині знизилися, а показники
оксидативного стресу значно збільшилися в порівнянні з групою порівняння та контрольною
групою; згідно результатам дослідження можна
зробити висновок що переважна більшість пацієнтів страждає на еозинофільний носовий поліпоз; виявлено що процеси пероксидації більш
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виражені у пацієнтів з еозинофільними поліпами ніж з нейтрофільними; даним дослідженням
ми намагалися показати значення оксидативного стресу у патогенезі назального поліпозу та

висвітлити доцільність призначення антиоксидантної терапії для запобігання вільнорадикального пошкодження тканин при назальному поліпозі.
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Ю.А. МОЛОЧЕК, Ю.О. ГОТЮК (КИЇВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
ЛІМФАДЕНОЇДНОГО ГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ ПРИ ЕПШТЕЙН-БАРР
ВІРУСНІЙ ІНФЕКЦІЇ
За останній час частота хронічних тонзилогенних захворювань у дітей, які поєднуються
з лімфаденопатіями, значно зросла. В структурі
захворюваності в дитячому віці вони займають
до 15%.
Безпосередній контакт із зовнішнім середовищем обумовлює функцію мигдаликів як
органів, які першими піддаються прямій дії екзогенного антигенного матеріалу, певним чином
реагують на нього і підготовлюють організм до
оптимального варіанту імунної відповіді. Найбільш активно на імунну систему впливають
збудники інфекційних захворювань і саме вони
частіше за все є основним етіологічним фактором вторинних імунодефіцитних станів. За
останні роки все більш помітну роль в даній патології грає група латентних вірусів, що викликають опортуністичні інфекції. Найбільш часто
зустрічаються віруси сімейства Herpesviridae.
Актуальність даної проблеми зумовлена
широкою поширеністю даних збудників і високим рівнем інфікованості дитячого населення
вірусом Епштейн-Барр (50% дітей до 10 років і
80-90% старше 10 років мають антитіла до ВЕБ(
Сімованьян Е.М., Денисенко В.Б. 2007р.)). І це
лише незначна частина, тому що субклінічні і
інапарантні форми залишаються нерозпізнаними. Латентна і хронічна реплікація віруса в орофарингеальному епітелії може стати причиною
безперервної реінфекції В-лімфоїдних клітин,
що призводить до структурних змін мигдаликів
(проліферація ретикулярної і лімфоїдної тканини, гіперплазія купферовських клітин, вогнищеві і поширені некрози), а також впливає на всі
ланки імунної системи.
За нашими спостереженнями при хронічному лімфопроліферативному синдромі у 75%
дітей присутні серологічні і молекулярногенетичні маркери інфікування вірусом Епштейн-Барр. Також, у цих дітей, які були прооперовані в анамнезі з приводу гіпертрофії лімфоїдЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

ної тканини, найчастіше відбуваються рецидиви
даного захворювання в доволі короткий термін.
При активній фазі ВЕБ-інфекції зростає частота
виникнення ранніх післяопераційних кровотеч
при ЛОР-операціях, що обумовлено порушеннями з боку системи згортання крові (порушення
адгезивної і агрегаційної активності тромбоцитів). Тому для підвищення ефективності лікування таких хворих є актуальним розробка сучасних
підходів до діагностики і лікування з метою вияснення ролі віруса Епштейн-Барр і його асоціацій
з іншими інфекційними агентами в формуванні
лімфопроліферативного синдрому у дітей.
ВЕБ був вперше виділений із клітин лімфоми Беркета в 1964 році. Розмір його 180200нм., містить двох спіральну ДНК і має 4 основних антигени: ранній, капсидний, мембранний і ядерний. Вірус проникає через інтактні
епітеліальні шари шляхом трансцитозу в лімфоїдну тканину мигдаликів, так як він є тропним
до В-лімфоцитів, які мають поверхневі рецептори для нього CD21-рецептор до с3d-компоненту
комплемента). В ядрі клітини-хазяїна його ДНК
може формувати кільцеву структуру – епісому
або вбудовується в геном, викликаючи хромосомні порушення. Після інфікування число уражених клітин збільшується за рахунок вірусзалежної клітинної проліферації. Інфіковані Влімфоцити можуть тривалий час знаходитись в
тонзилярних криптах, що дозволяє вірусу виділятись в зовнішнє середовище зі слиною.
З інфікованими клітинами вірус поширюється по других лімфоїдних тканинах і в периферичній крові. Дозрівання В-лімфоцитів в
плазмоцити стимулює розмноження віруса, а
подальша загибель цих клітин призводить до
виділення вірусних частинок в крипти і слину. В
клітинах можливі 2 види розмноження віруса:
літичний, що призводить до її загибелі, і латентний, коли клітина не руйнується, бо число вірусних копій невелике. Крім того, він здатний
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інфікувати Т-лімфоцити, NК-клітини, макрофаги, нейтрофіли, епітеліоцити судин.
Після зараження реплікація віруса в організмі людини і формування імунної відповіді
можуть протікати безсимптомно або проявляються в вигляді незначних ознак ГРЗ. Але при
попаданні великої кількості збудника і при наявності значного ослаблення імунної системи
може розвинутись інфекційний мононуклеоз.
Прогноз для хворих з даною інфекцією залежить від наявності і ступеня вираження імунної дисфункції і від ряду зовнішніх факторів (
стреси, інфекції, оперативні втручання, несприятливий вплив навколишнього середовища). ВЕБ
має великий набір генів, які дають йому можливість в певній мірі уникати дії на нього імунної
системи. Також вірус виробляє білки-аналоги
ряду людських інтерлейкінів і їх рецепторів, що
змінюють імунну відповідь. В період активного
розмноження він продукує ІL-10-подібний білок,
який пригнічує Т-клітинний імунітет, функцію
цитотоксичних лімфоцитів, макрофагів, порушує
всі етапи функціонування натуральних кілерів.
Другий вірусний білок (В13) також може подавляти Т-клітинний імунітет і блокувати активність
клітин-кілерів через пригнічення інтерлейкіна-12.
Ще одна властивість цього вірусу – висока мутабельність, що дозволяє йому на визначений час
уникати дії специфічних імуноглобулінів (які
були вироблені до вірусу ще до його мутації) і
клітин імунної системи хазяїна.
В імунному статусі при даній інфекції зустрічається два типи змін(Малашенкова І.К.,
Дідковський М.А. 2007р.): підвищена активність
окремих ланок імунної системи і/або дисбаланс
і недостатність інших. Ознаками напруженого
противірусного імунітету можуть бути підвищені рівні ІФН в сироватці крові, Ig A, Ig M, Ig
E, ЦІК, нерідко – поява антитіл до ДНК, підвищений вміст натуральних кілерів (CD16+), Тхелперів (CD4+) і цитотоксичних лімфоцитів
(CD8+), може бути активована система фагоцитів. В свою чергу імунна дисфункції / недостатність при цій інфекції проявляється зниженням
можливості до стимульованої продукції ІФНальфа і гамма, дисімуноглобулінемією (зниження вмісту ІgG, рідше ІgА, підвищення вмісту
ІgМ), зниженням авідності антитіл (їх можливість добре зв’язуватись з антигеном), зниженням вмісту CD25+ лімфоцитів, тобто активованих Т-клітин, зменшенням числа і функціональної активності натуральних кілерів (CD16+), Тхелперів (CD4+), цитотоксичних Т-лімфоцитів
(CD8+), зниженням функціональної активності
фагоцитів і зміною їх реакції на стимули.

Таким чином, розмноження ВЕБ в організмі людини може бути причиною виникнення і
наростання вторинного імунодефіциту.
А якщо ми зустрічаємось з цією ситуацією у дітей, хворих на хронічний тонзиліт, виникають наступні запитання. Чи є ЕБВ-інфекція
причиною даного хронічного тонзиліту? Яка
необхідність оперативного втручання в даному
випадку? І якщо є така необхідність, то коли
оперувати? На жаль, при виявленні ЕпштейнБарр вірусної інфекції у дітей з хронічним тонзилітом важко стверджувати, що вона є причиною даної патології. Тому при прямих показах
до оперативного втручання (метатонзилярні
ускладнення, неефективність регулярного консервативного лікування, наявність рецидивуючих паратонзилярних абсцесів в анамнезі) таких
дітей потрібно розцінювати, як дітей з хронічним декомпенсованим тонзилітом і проводити
їм оперативне лікування. Але потрібно встановити термін виконання операції. Наявність молекулярно-генетичних і серологічних маркерів
гострих стадій захворювання, обумовлених вірусом ЕБ (стадія первинної інфекції, реактивація, рання паст-інфекція), а також підвищення
рівня С-реактивного білка, є протипоказом для
хірургічного лікування хворих. Серологічними
маркерами активної фази ЕБВі є виявлення антитіл Ig M до VCA і Ig G до ЕА, а молекулярногенетичними – виявлення вірусного генома
(ДНК) в лімфоцитах крові методом ПЛР.
Також в таких дітей, по нашим спостереженням, потрібно проводити передопераційний
скринінг системи гемостазу в об’ємі: кількість
тромбоцитів, протромбіновий час, активований
парціальний тромбопластиновий час, що дозволить своєчасно виявити порушення згортальної
системи, які виникають при проведенні оперативного втручання при активній фазі ВЕБінфекції.
Обов’язково слід зазначити, що саме ВЕБ
при хронічних тонзилітах викликає найбільш
глибоку імуносупресію – різко пригнічена продукція регуляторних цитокінів, що призводить
до недостатньо ефективного захисту від патогенна і до хронізації процесу.
Таким чином, проведення комплексного
обстеження, що включає вивчення етіологічної
ролі інфекційного агента хронічного тонзиліту,
цитокінового статусу мигдаликів, стану згортальної системи крові сприяє підвищенню ефективності консервативного і оперативного лікування у дітей із запальними захворюваннями
лімфаденоїдного глоткового кільця при Епштейн-Барр вірусній інфекції.

© Ю.А. Молочек, Ю.О. Готюк, 2012
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О.Є. МОСКАЛИК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ПРОЯВИ ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
У ОСІБ ГОЛОСОМОВНИХ ПРОФЕСІЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ ГОЛОСУ
У пацієнтів з прогресуючою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою при поєднанні
дистального і проксимального стравохідного
рефлюксу виникає закид агресивного вмісту до
дихальних шляхів. При цьому під вплив рефлюксату попадає не тільки сама гортань, але й глотка, носова порожнина, трахея та бронхи, які
відіграють роль верхніх та нижніх резонаторів у
процесі голосоутворення. Згідно даних літератури легенева патологія, що пов’язана з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, проявляється задишкою, становленням рефлекторного
та ірритативного бронхоспазму з можливою
трансформацією у бронхіальну астму, повторною аспіраційною пневмонією. Відомо, що у
82% хворих з бронхіальною астмою виявляють
гастроезофагеальний рефлюкс.
Обстежено 45 хворих, осіб голосомовних
професій із розладами голосу віком від 18 до 60
років (25 жінок і 9 чоловіків). Серед них 32 із
хронічною гіпотонусною дисфонією у 12 випадках ускладненою гіпертонусом вестибулярних
складок, восьмеро із хронічним катаральним
ларингітом, та п’ятеро із гострою гіпотонусною
дисфонією. Виявлено, що усі вони скаржилися
на швидку втомлюваність та виснаження голосу, зменшення сили та польотності голосу. Крім
цього, у 18 із обстежених пацієнтів було відчуття «протікання» повітря крізь голосові складки,
біль у ділянці гортані та задишка при голосовому навантаженні. Також 24 із наших пацієнтів
скаржилися на відчуття клубка в горлі та звичне
покашлювання. При детальному зборі анамнезу
виявилося, що у 28 із обстежених хворих спостерігалася печія, яка виникала після вживання
їжі, вночі та після фізичного навантаження. Також вони скаржилися на періодичну біль за гру-

диною, відрижку повітрям, їжею, кислим, гірким та зригування.
При непрямій ларингоскопії у 8 пацієнтів
спостерігалися ознаки хронічного катарального
ларингіту. Рухомість голосових складок була
збережена у всіх випадках, але 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 12
із вищенаведених хворих відмічався підвищений тонус вестибулярних складок. Слід відмітити, що у даної категорії хворих ларингоскопічна
картина була мінливою, тобто, вигляд голосової
щілини міг змінюватися не тільки від одного
огляду до наступного, але навіть і на протязі
одного спостереження.
Ларигостробоскопічне дослідження 45
пацієнтів зі скаргами на зміну голосу показало,
що фонаторні коливання послаблені та асинхронні, симптом зміщення слизової оболонки –
позитивний.
При проведенні ІПП-тесту, який передбачає пробне емпіричне лікування інгібіторами
протонної помпи (ІПП) у осіб із наявністю печії
протягом 7-14 днів (що є діагностичним тестом
для постановки діагнозу гастроезофагальної рефлюксної хвороби), симптоми печії зникли у 19
хворих.
Отже, дане спостереження вказує на те, що
у комплекс обстежень хворих, осіб голосомовних
професій із функціональними розладами голосу,
необхідно включати консультацію гастроентеролога, для виключення та при необхідності, лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби.

© О.Є. Москалик, 2012

О.М. НАУМЕНКО, В.П. ТЕРЕЩЕНКО, В.М. ЮЩЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
МЕТОД ПРОТИРЕЦИДИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЛІПОЗНОГО РИНОСИНУЇТУ
Клінічна картина зумовлена морфологічними особливостями ПРС. Так, носовий поліп
складається з ураженого, метаплазованого епітелію, розташованого на потовщеній базальній
мембрані, і набряклої строми. Строма типового
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

поліпа містить фібробласти, що формують опорний каркас, псевдокісти й клітинні елементи,
основними з яких є еозинофіли, котрі розташовані навколо судин, залоз та під епітелієм. Доведено, що еозинофіли відіграють ключову роль у
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патогенезі ПРС. Сучасні можливості ендоназальної хірургії з використанням ендоскопів і м'якотканинних шейверів дозволяють видалити
поліпи та патологічний вміст із всіх уражених
приносових пазух, дотримуючись принципів
мінімальної інвазивності. Отже, вибір медикаментозного лікування, мінімальна інвазивність
хірургічного втручання та поєднання його з передопераційною медикаментозною підготовкою
і післяопераційним лікуванням є сучасним вибором при лікуванні ПРС.
В основу класифікації методів лікування
ПРС покладений поділ на терапевтичні та хірургічні, хоча слід враховувати необхідність і послідовного їх застосування.
Метою нашої роботи було – підвищення
ефективності лікування поліпозного риносинуїту на підставі результатів комплексного дослідження його клініко-морфологічних проявів та
деталізації діагностичних критеріїв.
Матеріалом для предметного наукового
пошуку слугували:
Основна група – дані поглибленого клінічного спостереження за 60 пацієнтами, які лікувались у 2007-2011 рр. в КМКЛ № 1, котрі
отримували в післяопераційному періоді схему
протирецидивного лікування КС, фенспірид,
гемостатичну губку «Тахокомб» зрошену розчином декаметаксину.
Контрольна група – дані поглибленого
клінічного спостереження за 60 пацієнтами, які
лікувались у 2007-2011 р.р. в КМКЛ № 1, котрі

отримували в післяопераційному періоді традиційну схему протирецидивного лікування КС.
Вона розглядалась нами в якості нозологічного
контролю (групи порівняння) щодо пацієнтів із
числа хворих на ПРС
Групи однорідні за статтю, тобто у кожній з них було порівну чоловіків та жінок . Середній вік обстежених – (45 ± 5) років.
Отримані результати та їх обговорення: Патоморфологічне дослідження дало можливість розмежувати кілька патоморфологічних
типів носових поліпів: едематозний (44% хворих), фіброзапальний (29% хворих), із гіперплазією залоз (7%хворих), змішаний тип (едематозний + фіброзапальний) − 19% хворих та змішаний тип (фіброзапальний + гіперплазія залоз) −
1%. У основній групі разом із базовою терапією
у післяопераційному періоді застосовувалась
патогенетично скерована протирецидивна схема
медикаментозного лікування: КС, фенспірид,
гемостатичну губку «Тахокомб» зрошену розчином декаметаксину.
Група нозологічного контролю отримувала тільки базову терапію у вигляді назального
кортикостероїду мометазон фуроат.
Відзначено більш швидке одужання хворих основної групи та відновлення фізіологічних функцій порожнини носа. Продемонстровано меншу частоту рецидивування поліпозної
тканини в порожнині носа у хворих основної
групи у віддалених термінах спостереження через два роки.

© О.М. Науменко, В.П. Терещенко, В.М. Ющенко, 2012

А.А.НЕЕЗЖАЛЫЙ, Д.И.КЛИМЕНКО, С. Г. ПАТУК (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
АДАПТАЦИЯ И РЕАДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
ПРИ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИИ
В настоящее время наиболее эффективным и широко доступным способом реабилитации детей с сенсоневральной тугоухостью
(СНТ) является слухопротезирование. Использование современных цифровых слуховых аппаратов (СА) фирмы «Oticon» (семейства Agil,
Acto, Chili, Epoq, Vigo и Vigo Pro, Hit, Sumo
DM) позволяет компенсировать потери слуха у
детей от слабых до тяжелых и сверхтяжелых
степеней тяжести. Значительным преимуществом этих аппаратов является возможность многоразового перепрограммирования режима работы по мере уточнения степени тяжести СНТ
ребенка и адаптации его к СА.
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Цель работы – изучить особенности адаптации и реадаптации детей с СНТ к СА и разработать предложения по их оптимизации на этапах слухопротезирования.
Работа выполнена по результатам наблюдения 112 детей в возрасте от 3-х до 16 лет на базе Днепропетровского центра ЧП «Слух-сервис».
Наши многолетние наблюдения показали,
что важнейшим условием эффективного слухопротезирования является интеллектуальный
уровень и возможности ребенка по восприятию
звуков и речи. В связи с этим мы рассматриваем
период подготовки ребенка к слухопротезированию как первый этап адаптации к «миру звуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

кам». Установлено, что у детей, страдающих
тяжелой тугоухостью граничащей с глухотой,
адаптация к восприятию звуков, речи, звучащего камертона и аудиометрическому обследованию формируется в течение 2-3 месяцев при
активной работе с ребенком сурдолога, психолога, дефектолога и участии родителей в проведении разработанных специальных домашних
заданий. Для детей с СНТ и аутизмом, синдромом гиперактивности с нарушением внимания
период формирования осознанного восприятия
звуков и речи длится от 3 до 18 месяцев и требует участия в реабилитации детского невролога, психиатра.
Время подбора, настройки и апробации
СА в различных акустических ситуациях мы
рассматриваем как период первичной адаптации
ребенка к СА. Опыт показывает, что при подборе СА детям среднего и старшего возраста надо
учитывать не только технические возможности
СА, но и их дизайн (форма, цвет), возможность
прослушивания радио- и телепередач и др. Наши наблюдения свидетельствуют, что для детей
оптимальным является специальный алгоритм
настройки слуховых аппаратов DSL v5.0a m[i/o],
который учитывает не только размеры уха ребенка, но и особенности детской психологии,
возможности усвоения информации в разные
возрастные периоды. Дополнительная индивидуальная ручная настройка СА потребовалась
лишь в 10% случаев.
Компьютерное программное обеспечение
подбора и настройки СА позволило поэтапно
перенастраивать СА по мере адаптации пациен-

тов к их использованию. По нашим наблюдениям продолжительность1-го этапа привыкания
составляла 1 месяц, 2-го – 1-1,5 месяца. На 1-м
этапе на занятиях психолога и дефектолога особое внимание уделяли обучению ребенка и его
родителей правилам пользования СА, проведению по разработанной программе слухоречевого тренинга для улучшения восприятия
звуков и речи в новых условиях слышимости
ребенком окружающего мира. Проведение плановой перенастройки СА после 1-го этапа привыкания позволило расширить диапазон используемых опций СА и его акустических возможностей. Это потребовало изменения количественных и качественных характеристик слухоречевого тренинга. Роль специалистов на 2-м
этапе состояла в систематическом контроле
правильности пользования ребенком СА и качеством проводимых родителями занятий по оптимизации его адаптации.
Прогнозируемый и устойчивый уровень
комфортного восприятия звуков и речи при
пользовании больным СА в течение 2-3 месяцев
получен у 94% случаев. Все эти пациенты после
обследования были переведены на оптимальный
уровень привыкания и адаптации. В 6% случаев
дети нуждались в лечении и реадаптации.
Выводы. Использование цифровых СА и
современных компьютерных программ их настройки в сочетании с системной организацией
проведения комплексных мероприятий по адаптации детей с СНТ позволяет обеспечить высокий уровень эффективности слухопротезирования в 94% случаев.

© А.А.Неезжалый, Д.И.Клименко, С. Г. Патук, 2012

Е.С. НЕПРЯХИНА, Е.А. ЩЕТИНИНА, А.Е. ГОРБ, К.А. ХОМЯКОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
АНТИГОМОТОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Антигомотоксическая терапия, наряду с
классической гомеопатией, акупунктурой и мануальной терапией, заняла одно из ведущих
мест среди методов биологической медицины.
Принципы гомотоксикологии и созданные на их
основе антигомотоксические препараты применяют на практике практически врачи всех специальностей. С точки зрения гомотоксикологии
развитие заболеваний всегда подчиняется определенным закономерностям. Организм воспринимает токсические вещества, гомотоксины,
реагирует на них, пытается вывести, а в случае
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невозможности – депонирует их в определенном
месте. Далее, в случае продолжения накопления
гомотоксинов и исчерпания возможности в депонировании возникает импрегнация, ведущая,
в свою очередь, к дегенерации клеток, тканей и
органов, новообразованиям и смерти пациента.
Поэтому здоровье можно рассматривать как
цель, достигаемую целенаправленной стимуляцией элиминации гомотоксинов.
Антигомотоксические препараты – это
комплексное биологическое средство, инициирующее, активизирующее и регулирующее за-
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щитные механизмы организма, восстанавливающие процессы саморегуляции и детоксикации. В настоящее время накопился немалый положительный опыт применения ангигомотоксических препаратов как при острых так и хронических заболеваниях.
Антигомотоксическая терапия применена нами в лечении и профилактике 50 больных с
хроническим тонзиллитом по следующей схеме:
Базисный ангигомотоксический препарат
дренажного действия – лимфомиазот – по 10
капельх3раза в день в течении 30 дней.
Специальный антигомотоксический препарат – Галиум-Хеель по 10кап.х3раза в день в
течении 30 дней. С 15-го дня приема добавляется прием Ангин-Хеель С по 10 капельх3раза в
течении 30 дней.
Курсы лечения проводились больным
дважды в течении года.
Усиление появлений гнойных пробок в
течении первых 5 дней от начала лечения, незначительное ухудшение состояния – первое
обострение, рассматривалось нами как положительный эффект – дренажное действие, направленное на устранение локального инфекционного очага.
Используя антигомотоксическую терапию
в лечении хронического

тонзиллита в течении 5 лет в 43 случаях
(86%) не зафиксировано ангин и их осложнений,
обострения процесса были незначительны и быстро проходили. В 7 случаях (14%) – от 1 до 3
ангин за период наблюдения.
Побочных эффектов в процессе лечения
не наблюдалось.
При обострении хронического тонзиллита
в качестве монотерапии в
26 случаях использовался Ангин-Хеель С
в дозировке 10кап.х3раза в день. Дезинтоксикационное действие препарата проявлялось в быстром устранении симптомов тонзиллогенной
интоксикации. Отмечен быстрый обезболивающий эффект – боль в горле купируется в течении 1-2 суток лечения.
Терапия хронического тонзиллита антигомотоксическими препаратами позволяет рекомендовать ее к широкому применению в медицинской практике, так как соответствует концепции гомотоксикологии и современным научным представлениям о патогенезе многих патологических состояний, что позволяет включать
антигомотоксические препараты в систему существующих методов лечения, позволяет избежать полипрогмазии, хорошо сочетается с другими методами лечения, позволяет достигнуть
длительной ремиссии заболевания.

© Е.С. Непряхина, Е.А. Щетинина, А.Е. Горб, К.А. Хомяков, 2012

П.В. НЕЧИПОРЕНКО, М.И. СИТУХО, О.Н. КОВАЛЬ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ВЫБОР ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ПОВТОРНОЙ МИРИНГОПЛАСТИКЕ
Мирингопластика – закрытие любых перфораций барабанной перепонки (M.Tos, 2004).
Для этой цели использовалось множество как
ауто- так и аллогенных трансплантатов. В связи
с доступностью, полной иммунологической совместимостью, отсутствием риска заражения, в
настоящее время чаще применяются аутогенные
трансплантаты. Наибольшей популярностью
пользуются фасция височной мышцы, надхрящница и хрящ козелка или ушной раковины, надкостница, жировая ткань, стенка вены.
При выборе метода операции важны патогенетические аспекты развития хронического
гнойного среднего отита. Из наиболее частых
причин возникновения стойкой перфорации барабанной перепонки можно выделить секреторный отит с хронической тубарной дисфункцией,
ретракции с последующей атрофией перепонки,
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мирингосклероз, травмы и острые средние отиты. Хирург в предоперационном периоде в каждом конкретном случае должен учесть положение лоскута, эпителиальное покрытие трансплантата и выбрать подход к переднему и нижнему отделам перепонки, а также метод поддержки трансплантата.
Целью нашей работы являлась оценка
морфологических и функциональных результатов применения аутохряща с надхрящницей из
ушной раковины или козелка при повторных
операциях по поводу вторичных перфораций
неотимпанальной мембраны у больных хроническим гнойным средним отитом.
Материалы и методы. Нами проанализированы отдаленные результаты тимпанопластик
у 237 пациентов с хроническим гнойным средним отитом. Традиционно у всех больных исЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

пользовали аутофасцию височной мышцы. У 32
(13,5%) больных в течение 1-2 лет возникла
ретракция тимпанальной мембраны разной степени выраженности. У 19 (8,01%) пациентов
образовалась вторичная перфорация неотимпанальной мембраны, из них 18 (94,7%) человек
были реоперированы.
При корригирующей мирингопластике в
основном применяли комбинированный хрящ с
надхрящницей ушной раковины, реже надхрящнично-хрящевой трансплантат козелка. Операцию выполняли заушным доступом. Для забора
трансплантата производили разрез через заднюю
пластинку надхрящницы и хрящ, при этом передний листок надхрящницы не рассекали и оставляли на месте. Распатором хрящ отделяли от
переднего листка надхрящницы и отсекали в необходимых объемах. Хрящ в большинстве случаев истончали с передней стороны до 1мм, задний
листок надхрящницы сохраняли. Использовали в
зависимости от конкретной ситуации как overlay,
так и underlay методики. Выполняли тотальную
пластику барабанной перепонки с опорой над-

хрящнично-хрящевого трансплантата на фиброзное или костное кольцо.
Полученные результаты и их обсуждение.
В отдаленном послеоперационном периоде (до 3
лет) ни в одном случае не наблюдали перфораций неотимпанальной мембраны. Средний порог костной проводимости (КП) до операции составил 14,6 дБ, воздушной проводимости (ВП) 45,3 дБ, костно-воздушного интервала (КВИ) 31,8 дБ на частотах 0,25; 0,5; 1; 2 и 4 кГц. После
операции средние пороги составили: КП - 15,2
дБ, ВП - 27,1 дБ и КВИ - 11,2 дБ. После хрящевой мирингопластики отмечено достоверное
понижение порогов ВП (р < 0,05) и сокращение
величины КВИ (р < 0,01), что привело к улучшению разборчивости речи по воздушному проведению (р<0,01).
Выводы. При использовании надхрящнично-хрящевого трансплантата толщиной 1мм
при повторной тотальной мирингопластике по
поводу вторичной перфорации тимпанальной
мембраны достигаются стойкие морфологические и функциональные результаты.

© П.В. Нечипоренко, М.И. Ситухо, О.Н. Коваль, 2012

В.В. НІКОЛОВ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Н.С. ГІЛЕЙКО, П.І. ВАКІРЯК, В.М. ІГНАТЮК
(ТЕРНОПІЛЬ, РІВНЕ; УКРАЇНА)
МІСЦЕВА ФАРМАКОТЕРАПІЯ СЕБОРЕЙНОЇ ЕКЗЕМИ ВУШНИХ РАКОВИН
З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОПОЛІСУ
При дерматиті, екземі зовнішнього слухового ходу і вушної раковини П. А. Кравчук і Г.
П. Кравчук (1977) рекомендували використання
15 – 20% спиртового екстракту прополісу і 10%
прополісної мазі у вигляді змазувань екстрактом
прополісу і покриття прополісною маззю. Така
фармакотерапія, на думку цих авторів, сприяє
зняттю больового напруження, гіперемії, свербежу, очищенню шкіри від кірок, злущеного
епідермісу, некротичних мас, що призводить до
швидкого одужання П. Н. Дорошенко (1975,
1977) отримав добрі результати від застосування
10 – 15 % прополісної мазі у 16 хворих на дерматит і екзему зовнішнього слухового ходу і
вушної раковини. Прополіс при дерматиті і екземі зовнішнього слухового ходу і вушної раковини використовували також А. И. Тихонов і Д.
П. Сало (1977), П. Н. Дорошенко (1978).
Для місцевої фармакотерапії хворих на екзему вушної раковини ми застосували прополіс.
Фармакотерапія проводилась за дещо зміненою
методикою П. А. Кравчука і Г. П. Кравчука
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

(1977). При цьому використовувався 10 % спиртовий розчин прополісу. Препаратом змазували
уражену ділянку вушної раковини 2 – 4 рази на
день. Суб‘єктивний стан хворих швидко покращувався, що пов‘язано з анальгезувальними, протизапальними і протисвербіжними властивостями прополісу, а через 3 – 4 дні наставала епітелізація уражених ділянок шкіри вушної раковини.
Під нашим спостереженням знаходилось
19 хворих на себорейну екзему вушних раковин
віком від 19 до 30 років. Серед них осіб чоловічої статі було 9, жіночої – 10. У 5 пацієнтів процес захоплював тільки вушні раковини, у решти
14 осіб займав вушні раковини і ділянку, розташовану за ними. За вушними раковинами шкіра
була набрякла, гіперемована, , вкрита кірками. В
завушних складках відмічались тріщини. Періоди мокнуття змінювались періодами сухості
шкіри. У цих пацієнтів, крім змазування прополісом вушних раковин, проводили змазування
завушних ділянок. Біль, свербіж, що відмічались
в більшій чи меншій мірі у всіх хворих, прохо-
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дили при застосуванні прополісу через 4-5 днів.
Набряклість, інфільтрація, гіперемія, мокнуття
шкіри уражених місць зменшувались за короткий термін застосування прополісу на фоні десенсибілізувальної фармакотерапії. В результаті
проведеної фармакотерапії у всіх спостережуваних хворих було досягнуто одужання до 4-5-го
дня від початку фармакотерапії.

Таким чином, наші спостереження показали, що 10% спиртовий розчин прополісу є
ефективним засобом місцевої фармакотерапії
себорейної екземи вушних раковин. На підставі
отриманих даних можна рекомендувати цей
препарат для впровадження в практику при місцевій фармакотерапії вказаного контингенту
хворих.

© В.В. Ніколов, Г.С. Протасевич, Н.С. Гілейко, П.І. Вакіряк, В.М. Ігнатюк, 2012

М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН, А.Н. КОСТРОВСКИЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУИТОМ
Полипозный риносинуит (ПРС) занимает
весомое место среди хронических заболеваний
слизистой оболочки полости носа. Его частота
составляет от 2 до 4% в популяции. ПРС больше
страдают мужчины, лица пожилого возраста и
астматики. Несмотря на современные достижения медицины вопросы этиологии, патогенеза и
лечения ПРС являются недостаточно изученными и служат предметом дискуссий.
Существует достаточно много классификаций ПРС. В клинической практике чаще используется классификация И.Б. Солдатова и соавт. (1997), характеризующая распространенность полипозного процесса: I стадия – стойкий
диффузный отек слизистой оболочки в среднем
носовом ходе; II стадия – полипы, не выходящие за границы среднего носового хода; III стадия – полипы, выходящие за границы среднего
носового хода, или полипозные изменения слизистой оболочки на медиальной поверхности
средней носовой раковины; IV стадия – наличие
полипов в общем носовом ходе, исходящих из
среднего носового хода, средней носовой раковины, а также слизистой оболочки верхней или
нижней раковины и перегородки носа. С этой
классификацией во многом совпадает современная европейская (EPOS-2007), но в ней всего
три стадии и не выделяют первую стадию отека.
Во всем мире базисной терапией ПРС является местная терапия с применением эндоназальных кортикостероидов. При первой и второй стадиях ПРС мы также проводим аналогичное лечение, а при третьей и четвертой стадиях
используем комбинированное лечение с операцией на первом этапе.
Показаниями к хирургическому лечению
являются: большие полипы; полипы поражаю-
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щие параназальные синусы; полипы резистентные к консервативной терапии; мукоцеле.
По нашему мнению, в хирургическом лечении ПРС следует отдавать предпочтение
функциональным эндоскопическим методикам,
основной задачей которых, является восстановление дыхательной функции полости носа и
обеспечение адекватной вентиляции и дренажа
ПНС, путём расширения и освобождения от патологических тканей их естественных соустий.
При операциях необходимо максимально сохранять неизменённую слизистую оболочку пазух,
так как кость, лишённая слизистой, очень медленно восстанавливается, а плотность ресничек
на регенерировавшем эпителии никогда не будет нормальной.
В нашей клинике в течение последних 4
лет, при хирургическом лечении больных ПРС,
мы используем микродебридер и риноэндоскопы с различными углами обзора.
За 2009-2011 годы в нашей клинике был
прооперирован 281 пациент с ПРС. Всем больным в послеоперационном периоде, с целью
предупреждения рецидива полипов, был проведен курс лечения с применением топического кортикостероида мометазона фуроат (Назонекс).
После проведенного комбинированного
лечения у всех больных было восстановлено
дыхание через нос. В течении года после операции лишь у 4-х пациентов с распространённым
полипозом, при эндоскопическом осмотре, были
обнаружены мелкие полипы в среднем носовом
ходу.
Таким образом, полученные результаты
лечения больных ПРС свидетельствуют о том,
что использование эндоскопических малоинваЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

зивных методик позволяет улучшить качество
оказания помощи и удлинить период ремиссии
этой категории больных. Данные операции менее травматичны и позволяют под визуальным

контролем удалять полипозную ткань в полости
носа с наименьшим изменением анатомических
структур и максимальным сохранением неизменённой слизистой оболочки.

© М.И. Никулин, И.М. Никулин, А.Н. Костровский, 2012

В.В. НОВАКОВА, М.А.ЗОЛОТАРЕВА, Т.И. КОРОВАЙКО, Е.Л. БАНЬКОВСКАЯ,
Н.И. СТЕПАНЕНКО (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
МУТАЦИОННАЯ ДИСФОНИЯ
Диагностика заболеваний голоса у детей
представляет определенные трудности. Много
вопросов и неясностей имеется в оценке голосовой функции у детей разных возрастных групп,
что связано с физиологическими особенностями
строения гортани и трудностью проведения непрямой ларингоскопии. Родителей пугает внезапно начавшаяся осиплость голоса у ребенка, и
они, зачастую, обращаются только к педиатру и
не получают квалифицированную помощь.
Изменения голоса у детей могут быть связаны с отсутствием звучной речи (афония) или
изменением тембра голоса (дисфония). Дисфонии и афонии у девочек встречаются одинаково
часто, в то время как у мальчиков преобладают
дисфонии.
Мы бы хотели, остановиться на особенностях течения мутационной дисфонии. Мутация
– смена голоса – явление физиологическое, которое связано с бурным ростом гортани и всего
организма в период полового созревания. До
мутации голосовой аппарат у девочек и мальчиков практически одинаков. Начало функционирования половых желез у мальчиков и, в меньшей степени, у девочек приводит к выраженному росту гортани. Под влиянием гормонов половых желез гортань мальчиков увеличивается в
диаметре и за короткое время развивается из
детской в мужскую. Изменения в голосе девочек
не так заметно, т.к. увеличение гортани не велико и происходит в основном по вертикали, голосовые складки удлиняются на 3-4 мм, в результате голос понижается только на терцию.
Весь период мутации может быть разделен на 3 стадии: предмутационная;
мутационная; постмутационная.
В предмутационной стадии появляются
первые признаки приближающейся мутации,

наблюдается сужение диапазона, утрачиваются
высокие ноты, появляется быстрая утомляемость. При микроларингосокпии можно наблюдать повышенную инъецированность сосудов,
скопление слизи на голосовых складках.
Собственно мутационная стадия характеризуется бурным ростом гортани и голосовых
складок, изменением механизма голосообразования. В некоторых случаях возможно покраснение средних отделов гортани, разрыхленность
слизистой оболочки голосовых складок, недостаточное замыкание голосовой щели в хрящевой
части. При фонации остается просвет, имеющий
форму удлиненного треугольника в задних отделах – «мутационного треугольника». Акустические изменения ярко выражены. Голос подростков характеризуется непостоянством и вариабельностью: тональность звучания меняется в
пределах октавы, поочередно включается головной и грудной регистры.
В постмутационной стадии происходит
дальнейшее оформление голоса подростков,
устанавливается диапазон и тембр звучания.
Этот период продолжается 1-2 года и имеет
большое значение для вокалистов. Т.к. голос
еще не окреп, отмечается быстрая утомляемость
голосового аппарата, вокальные педагоги должны бережно развивать и совершенствовать природные данные голоса ребенка.
Спокойно протекающая мутация – физиологический процесс, поэтому он не требует медикаментозного или физиотерапевтического
лечения, кроме рациональной психотерапии и
специальных фонопедических занятий, главная
цель которых – воспитание правильных речевых
кинестезий, выработка естественного звучания
голоса при наименьшем мышечном напряжении.
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В.В. ОЛАШИН (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ХРОНІЧНИЙ РИНОСИНУСИТ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК
З ДЕФОРМАЦІЄЮ КАУДАЛЬНОГО ВІДДІЛУ НОСА
Риносинусит - запалення слизової носа та
приносових пазух, в основі якого практично
завжди є застій слизу зі зміною властивостей та
порушення аерації носа та приносових пазух.
По даних Американського національного
бюро вивчення здоров’я риносинусити є
найчастішим хронічним захворюванням, яким
страждає 14,7% американців. По даних
Національного центру статистики захворювань
США, риносинусити є найбільш розповсюдженими хронічними захворюваннями, які йдуть
попереду артритів та артеріальної гіпертензії.
Хронічні риносинусити значно знижують якість
життя пацієнтів.
Хронічний риносинусит може бути
наслідком нелікованих гострих риносинуситів,
патології внутріносових структур, патології
слизової оболонки носа з порушенням
мукоціліарного
транспорту,
аномалій
латеральної
стінки
носа,
порушеної
аеродинаміки в порожнині носа.
В цій роботі проведено аналіз частоти захворювань хронічним риносинуситом та його
взаємозв’язком з деформацією каудального
відділу носа у пацієнтів які звернулися з естетичними дефектами носа.
За період 2010-2011 рр. було обстежено і
проліковано 183 пацієнти з різними видами
деформацій зовнішнього носа віком від 17 до 64
років. Серед них було відібрано 23 пацієнти з
вираженою деформацією каудального відділу
носа, де ступінь відхилення колюмелли склав
більше 15 ̊ .
Всім пацієнтам було проведено спіральну
КТ, ендоскопічне обстеження порожнини носа,
дослідження
дихальної
функції
носа,
загальноклінічні обстеження.
Виявлено, що у всіх пацієнтів наявна
деформація носової переділки в сторону протилежну зовнішній деформації носа, зменшення кута носового клапану аж до повного
зімкнення носової переділки з каудальним
краєм верхнього латерального хряща, що

порушує аеродинаміку порожнини носа і
утруднює дихання носом. При оцінці КТ та
ендоскопічного обстеження у 21 пацієнта
виявлені зміни слизової оболонки носа, особливо на стороні вищеописаних деформацій, які
характерні для хронічного запального процесу
носа та приносових пазух. Відмічено чіткий
взаємозв’язок між степенем деформації каудального відділу носа, кутом носового клапану,
порушенням носового дихання з боку зменшення носового клапану та хронічними запальними змінами слизової оболонки носа та
приносових пазух.
Всім пацієнтам була проведена відкрита
риносептопластика. Під час оперативного втручання проводилось усунення деформацій
носової переділки ( по Shih, Sykes, Gubisch, Davis та ін.), кісткового та хрящового відділу скелету носа, корекції носового клапану шляхом
установки розширюючого трансплантату між
переділкою носа та верхнім латеральним хрящем, резекції цефалічних відділів латеральних
ніжок нижніх латеральних хрящів і т.д.
В результаті оперативного втручання були усунуті деформації як зовнішнього носа так і
внутріносових
структур,
відновлено
аеродинаміку та дихання носом.
Висновки. Однією з причин хронічного
риносинуситу є деформація каудального відділу
носа зі зміною кута нахилу носової переділки в
зоні носового клапану та зменшення кута носового клапану, що приводить до порушення
аеродинаміки порожнини носа та порушення
дихання носом. Для усунення таких деформацій
недостатньо проведення корекції носової
переділки. При деформаціях каудального
відділу носа потрібно проводити відкриту риносептопластику, при якій усуваються і
деформації носової переділки, і деформації
зовнішнього носа, відновлюються правильні
анатомічні співвідношення хрящових та
кісткових структур носа, відновлюється носовий
клапан.

© В.В. Олашин, 2012
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Л.М. ОМЕРОВА, В.И. ШЕРБУЛ (КИЕВ, УКРАИНА)
СИНДРОМ «МОЛЧАЩЕГО » СИНУСА – ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДВУХ ПАЦИЕНТОВ
Проблема синдрома «молчащего» синуса
(СМС) в настоящее время актуальна для оториноларингологов, окулистов, рентгенологов, несмотря на увеличение числа публикаций на эту
тему и описания клинических случаев пациентов из Италии, России, Великобритании. Диагностика и возможности хирургического лечения
остаются сложными. Синдром «молчащего»
синуса – это редкий симтомокомплекс впервые
описан W.W Montgomery в 1964, включающий в
себя: всегда односторонний безболезненний
коллапс максилярного синуса и проляпс нижней
стенки орбиты с деминерализацией кости, ассоциированный с негативным давлением (вакуумом) в пазухе на фоне продолжительной акклюзии максилярной воронки. Проявляется СМС энофтальмом, смещение вниз – провисанием
глазного яблока, ретракцией вниз верхнего века,
углубление борозды верхнего века, ассиметрией
лица, в запущенных случаях диплопией, в анамнезе возможны синуситы. А Термин синдром
«молчащего» синуса (СМС) или silent sinus
syndrome (SSS) был введен в 1994 году Soparker
. Определение «молчащий» объясняется отсутствием у пациентов с СМС симптомов хронического риносинусита (ХРС) при проявлении офтальмологических и эстетических жалоб у пациентов, когда наличие синусита выявляется случайними рентгенологическими находками. По
данным КТ околоносовых пазух определяются
выраженные анатомические изменения –
уменьшение объема пазухи по сравнению с противоположной стороной, деформация, втяжение
ее костных стенок в сочетании с тотальным
снижениеим пневматизации, расширение среднего носового хода, за счет втяжения крючковидного отростка, полная окклюзия максилярной воронки, возможна окклюзия передних решеток.(Facon F., Eloy P et.al. 2006). В настояшее
время описано достаточное редкое количество
клинических случаев, в английской литературе
105 случаев: наиболее большая группа описана
Kass et al в 1997 – 22 случая, Soparker et al в
1994 и Rose et al в 2003 по 14 случаев, в Италии
Bossolesi P 2008 – 4 случая,V.Land et al 16 случаев 2011. В России Пискунов С.З 2009 и 2011 –
4 случая, Алахвердыев С.А, Лопатин А.С – 2
случая – 2010 год.
Лечение при СМС должно быть хирургическим. Заключается в коррекции структур остиомеатального комплекса с целью декомпрессии и санации верхнечелюстного синуса и при
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необходимости реконструкцию нижней стенки
орбиты трансконъюнктивальным доступом
(Numa V.A., Desai U. Et al 2005).
Учитывая, редкость патологии, трудности
при диагностике и лечении синдрома молчащего синуса, целью доклада является: определение
четких диагностических критериев и тактики
лечения пациентов с СМС и демонстрация двух
клинических случаев этого редкого заболевания.
Материалы и методы: В течении 2011 –
2012 под наблюдением находились 2 больных с
СМС.
В первом случае пациент 30 лет. Обратился к офтальмологу с жалобами на энофтальм
справа, который прогрессировал в течении года.
При обследовании у окулита и невропатолога
патологии не выявлено. При СКТ ДПН от
22.03.11 снижение пневматизации верхнечелюстной пазухи справа, опущение нижней орбитальной стенки, блок максиллярной воронки за
счет втяжения крючковидного отростка и искривления перегородки носа с контактным шипом достигающим крючковидный отросток
справа. При эндоскопии полости носа виявлено:
искривление перегородки носа с нарушением
функции дыхания справа, втяжение крючковидного отростка, разширение среднего носового
хода справа. 01.11.11 была выполнена ендоскопическая гайморотомия с одновременной коррекцией перегородки носа. В ходе операции выявлен полный блок максиллярной воронки, при
ревизии пазухи через сформированную онтростому выявлена уменьшенная в размерах верхнечелюстная пазуха за счет опущения нижней
орбитальной стенки и латералиции медиальной
стенки пазухи, небольшое количество густого
слизистого отделяемого, слизистая оболоска
истончена. Послеоперационный период протекал без осложенений. С момента операции пациент наблюдается в течении 6 мес., отмечается
пложительная динамика в виде уменьшения
энофтальма. В следующем этапе хирургического лечения не нуждается.
Вторая пациетка 29 лет обратилась с жалобами на энофтальм слева, западение левого
глаза, деформацию левой половины лица. Вишеуказанные жалобы стали беспокоить пациентку в течении 6-8 мес. У пациетки исключены
патология глазницы и зубочелюстной системы.
Тщательный сбор анамнеза пациетнки помог
выявить синдром молчащего синуса. В анамнезе
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заболевания: с детства гаймориты слева, затруднение носового дихания. На рентгенографии придаточных пазух носа от 2008 года отмечается опущение нижней стенки глазницы и
снижение пневматизации максиллярного синуса
слева, но при лечении гайморита доктор уделил
внимание только измениям в пневматизации
синуса. В 2010 году пациентка перенесла риносептопластику с позитивным функциональным
и естетическим эффектом, в результате которой
носовое дыхание было восстановлено. Через 6-8
мес после операции поциента стала отмечать
опущение левого глаза, что было расценено хирургом как посттравматическое поражение
глазницы. При СКТ ДПН от 01.10.11 травматических повреждений носових костей, костей
орбиты не виявлено. Виявлено: резкий ателектаз
максиллярного синуса слева с дименерализацией костных стенок, резкий птоз нижней стенки
орбиты, тотальное снижение пневматизации
максилярного синуса и втяжение крючковидного отростка медиально, его слияние с бумажной
пластинкой орбиты, при этом небольшой учаток
длинной 3мм оставался свободным. При эндоскопии полости носа носовое дихание свободное, слизистая розовая, без признаков воспаления. Отмечалось резкое втяжение медиальной
стенки пазухи и крючковидного отростка латерально, расширение среднего носового хода
слева
Паиентке 18.01.12 выполенена ендоскопическая гайморотомия, несмотря на мини-

мальные возможности антростомии и большой
риск пенетрации орбиты. Во время операции
виявлено: резкий ателектаз синуса, густое слизитое отделяемое заполняющее пазуху. Истончение слизстой оболочки. Все патологичекое
удалено, для предупреждениея акклюзии соустья вставена силиконовая дренажная трубка в
антростому на 12 сут. Послеоперационный период протекал без осложенений. Пациентка наблюдается в течении 4 мес. Отмечается позитивная динамика в виде уменшения энофтальма
и западения глаза. По результатам контрольной
ендоскопии и СКТ ДПН отмечается подъем орбитальной стенки на 6-11 мм, увеличение сформированой антростомы от 3мм до 6 мм. Несмотря на позитивную динамику, пациентке планируется следующий этап лечения – коррекция
нижней орбитальной стенки трансконъюнктивальным доступом.
Описывая данные клинические наблюдения можно сделать выводы:
Синдром молчащего синуса – симтомокомплекс который проявляется прогрессирующим энофтальмом на фоне безсимтомного течения хронического синусита, требует внимательного дифференциально диагностического подхода.
Коррекция структур остиомеатального
комплекса и восстановление носового дихания
один из основных методов восстановления
аэрации синуса и лечение ателектаза максиллярного синуса.

© Л.М. Омерова, В.И. Шербул, 2012

О.В. ПАПП, О.М. БОРИСЕНКО, Ю.О. СУШКО, І.А. СРЕБНЯК, А.Л. БОБРОВ,
Є.Є. ПРОКОПЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
МНОЖИННІ ПАРАГАНГЛІОМИ ГОЛОВИ І ШИЇ
Ці пухлини (синоніми: хемодектома, парагангліома, нехромафінна параганліома) походять із специфічних нервових гребінцевих
структур – парагангліолярних клітин, які разом
з автономними гангліолярними клітинами
утворюють параганглії. Параганглії є частиною
нейроендокринної системи. Гломусна пухлина
скроневої кістки є одним з найбільш поширених отоневрологічних новоутворень після акустичної невриноми. Ця пухлина частіше зустрічається у жінок ніж у чоловіків із співвідношенням за даними різних авторів від 3:1 до
6:1. На гломусну пухлину хворіють люди різ-
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ного віку, починаючи з дітей до літніх людей,
але найчастіше вона виявляється на п’ятій і
шостій декаді життя. Як правило, ця пухлина
одиночна, однак, зустрічаються варіанти з
множинною локалізацією по даним літератури
від 4 до 10% (Spector, 1974). Характеризується
повільним ростом і тривалий час розвивається
безсимптомно.
В нашому відділі з 1996 по 2012 рр. проліковано 137 пацієнтів з гломусними пухлинами. З них п’ятеро з множинною локалізацією,що
складає 3.7% від загальної кількості і відповідає
світовій статистиці. Застосовувались хірургічні,
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променеві методи лікування та їх комбінації у
різних пацієнтів.
Від 4-х до 10 % парагангліом мають
множинну локалізацію; обов’язкове МРТ органів голови та шиї з контрастуванням; хірургічне
лікування – метод вибору у даних пацієнтів;
особливе акцентування при видаленні пухлини

на збереження слуху(капсули внутрішнього вуха) під час операції ; променева терапія – допоміжний метод при субтотальному видаленні пухлини та паліативне лікування при неоперабельних станах, так як пухлина чутлива до променів, однак повної радикалізації досягнути не
вдається.
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А.Ф.ПАТОКА, А.П.РЫБАЛКО, И.А.УЛЬЯНОВ (ДОНЕЦК, МАКЕЕВКА; УКРАИНА)
ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ИНФЕКЦИОННОГО РИНИТА
Острый ринит - одна из наиболее частых
нозологических форм, встречающихся на приеме оториноларинголога. Все больше в его возникновении признается роль вирусного инфицирования (Г.З.Пискунов, С.З.Пискунов, 2006).
Терапия острого инфекционного ринита должна
носить этиотропную и патогенетическую направленность. Одной из составляющих лечения
острого ринита является элиминационная терапия.
Элиминационная терапия проводится с
целью удаления со слизистой оболочки полости
носа вирусов и бактерий, аллергенов, пылевых
частиц, патологического отделяемого, блокирующих мукоцилиарный клиренс. Чаще всего
для элиминационной терапии используют водные растворы антисептиков (фурациллина,
хлоргексидина и т.д.). Эти растворы редко вызывают аллергию, обладают лечебными свойствами, но способствуют сухости слизистой оболочки полости носа, у некоторых пациентов вызывают существенный дискомфорт. Более мягким и не вызывающим аллергию является физиологический раствор. Также для элиминационной терапии используют растворы морской
воды, богатой естественными минеральными
комплексами, но изотоничные назальному секрету. Для промывания полости носа используется несколько методик: промывание по Проэтцу,
водно-струйное или водно-капельное промывание, промывание полости носа и околоносовых
пазух катетером «ЯМИК-2». Перечисленные
методы высокоэффективны, но возможны только в условиях лечебного учреждения. В последние годы для промывания носа успешно применяются методики назального душа, позволяющие промывать нос не только в стационаре и
поликлинике, но и в домашних условиях. Ряд
компаний на рынке позиционирует продукты,
представляющие собой комбинацию устройства
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

для промывания носа и набора солей (часто с
фитодобавками) для приготовления раствора по
определенной методике. Назальный душ с использованием этих растворов уменьшает отек и
воспаление слизистой оболочки носа, улучшает
тонус капилляров, усиливает мукоцилиарный
клиренс, повышает защитные свойства слизистой оболочки за счет стимуляции неспецифического местного иммунитета (А.Б.Киселев,
В.А.Чаукина, 2007).
Целью нашей работы являлось определение эффективности применения назального душа, самостоятельно выполняемого больными, в
клинической практике.
Материалы и методы. В период 20072012 гг. на базе Дорожной клинической больницы ст. Донецк, поликлиник ГКБ № 2 и ГКБ № 5
г. Макеевки мы наблюдали 5623 больных с острым инфекционным ринитом. Из них мужчины
составили 2612 (46,5%) человек, а женщины 3011 (53,5%). Группа пациентов, состоящая из
2972 (52,8%) человек получала традиционное
лечение (противовоспалительные, противовирусные, иммуномодулирующие, антигистаминные средства, деконгестанты и пр.), а в терапию
у 2651 (47,2%) введено использование назального душа 2-3 раза в сутки в домашних условиях.
Полученные результаты и их обсуждение. Применение назального душа в качестве
средства элиминационной терапии позволило
сократить сроки лечения на 2,5 суток в сравнении с контрольной группой. Явное улучшение
носового дыхания отмечено на 3 день. После
первой процедуры около 57 % пациентов отмечали обильное отделяемое из носовых ходов с
последующим улучшением носового дыхания.
У 45 % пациентов наблюдалось постепенное
улучшение носового дыхания от процедуры к
процедуре. Осложнения в виде острого синусита возникали в 8 раз реже, чем в контрольной
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группе, и были связаны с нарушениями схемы
лечения самими больными.
Выводы. Использование назального душа
в лечении больных с острым инфекционным

ринитом позволяет проводить им достаточную
элиминационную терапию в домашних условиях, сокращает сроки лечения и улучшает качество жизни этой группы пациентов.

© А.Ф.Патока, А.П.Рыбалко, И.А.Ульянов, 2012

Н.В. ПИЛИПЮК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, А.С. ЮРИН, Д.Н. ПИЛИПЮК (ОДЕССА, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ КИСТ ГОРТАНИ
Ларингоцеле – расширение желудочков
гортани или их отростков, приводящее к образованию воздушной кисты (ВК), сообщающейся
с полостью гортани. Сообщения о ВК гортани в
литературе встречаются уже более двух веков.
Тем не менее, их диагностика и лечение остаются серьезной и актуальной проблемой оториноларингологии. По данным различных авторов,
кисты составляют до 5% от всех доброкачественных новообразований гортани.
Этиологически ВК разделяют на истинные (врожденные) и симптоматические. Последние образуется при возникновении в гортани препятствий для выдыхаемой воздушной
струи, как следствие хронических воспалительных гиперпластических процессов, опухолей,
гранулем, Рубцовых стенозов.
По локализации ВК делятся на внутренние, наружные и смешанные. Наружная ВК шарообразная, эластичная, смещающаяся с гортанью, находится кнутри от грудинососцевидной мышцы и никогда не переходит
кверху за пределы подъязычной кости. Внутренняя воздушная опухоль исходит из гортанного желудочка, покрыта слизистой оболочкой,
прикрывает голосовую складку и в той или иной
степени голосовую щель, иногда оттесняет надгортанник, вдается в грушевидный синус. Внутренняя и смешанная ВК вызывает дисфонию и
при больших размерах -затруднение дыхания.
Наружная ВК иногда причиняет неловкость при
поворотах головы, некоторое затруднение глотания. Основными диагностическими методами
при этом заболевании являются осмотр и пальпация шеи, прямая и непрямая ларингоскопия,
УЗИ, обзорная рентгенография, КТ гортани.
При ларингоскопии, как правило, видна
гладкая, шарообразная опухоль, прикрывающая
голосовую складку, располагающаяся в толще

вестибулярной и черпалонадгортанной складок, а
иногда выполняющая почти весь вход в гортань.
Подвижность гортани в большинстве случаев
сохранена, но может быть ограничена.
Лечение ВК – хирургическое из наружного доступа. Некоторые авторы предлагают эндоларенгиальный способ (ЭС) удаления ВК, однако при ЭС наблюдаются рецидивы заболевания.
За последние десять лет под нашим наблюдением находилось семь пациентов с ВК. С
целью диагностики использовались наружный
осмотр, ларингоскопия, фиброларингоскопия,
УЗИ и КТ гортани. Пациенты исследуемой
группы мужчины в возрасте от 35 до 65 лет и
женщина 35 лет. В трёх наблюдениях, у двоих
мужчин и женщины, заболевание развилось после произведенных ранее операций в полости
гортани в сроки от шести месяцев до 2-х лет. У
одного больного мы наблюдали развитие ВК
после ранения гортани. Еще у троих пациентов
ВК развилась на фоне хронического гиперпластического ларингита.
Во всех случаях на основании данных результатов объективного исследования, КТ и
УЗИ был поставлен диагноз ВК, в трех случаях
– смешанный вариант, у четверых больных –
наружный. Всем больным произведено иссечение ВК наружным доступом. Рецидивов заболевания не отмечено.
Таким образом удаление наружным доступом смешанных и наружных ВК гортани является наиболее эффективным и радикальным хирургическим методом лечения без вскрытия просвета гортани, а различные виды паллиативных
вмешательств, будь то эндоларингеальное
вскрытие кисты или пункция новообразования
наружным доступом, имеют кратковременный
эффект и приводят к рецидивам заболевания.

© Н.В. Пилипюк, Т.А. Гобжелянова, А.С. Юрин, Д.Н. Пилипюк, 2012
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М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, Н.В. ПИЛИПЮК, А.А. АСМОЛОВА, А.Н. ОСАДЧУК
(ОДЕССА, УКРАИНА)
ПОСТИМПЛАНТАЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ:
ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА И ЛЕЧЕНИЯ
Постимплантационные поражения верхней челюсти, в частности верхнечелюстного
синуса, названная нами постимплантационными
гайморитами (ПИТ) встречаются практически у
всех пациентов, перенесших данный вид протезирования. ПИТ протекают всегда хронически и
встречаются в Зх формах: компенсированной
(безсимптомной), субкомпенсированной (не
резко выраженные носовые обструкции, ринореи разного характера, нарушения чувствительности кожи, щеки и слизистой альвеолярного
отростка, слезотечения одностороннего характера и пр.) и декомпенсированной (наличие
гнойных и гнойно-некротических гайморитов).
Развиваются ПИГ в среднем через 10-18 месяцев после операции и имеют различные степени
выраженности дистрофического процесса, лежащего в основе данной патологии. Особенностью течения декомпенсированных форм ПИГ
является наличие трудноэвакуируемого гнойного или гнойно-некротического экссудата в обострении, что связано, во-первых, с метаплазией
мукоцилиарного эпителия выстилающего синус
в многослойный плоский с участками ороговения, а во-вторых с полной или частичной блокадой эпителия в связи с возникающей дистрофической дискинезий последнего.
Под нашим наблюдением в течении 2011
года в ЛОР-соматическом базовом отделении
кафедры оториноларингологии находился 61
пациент с различными одонтогенными острыми
и хроническими гайморитами, из которых 30
пациентов с ПИГ (18 женщин и 12 мужчин в

возрасте от 34 до 62 лет): 4 – с компенсированными формами заболевания, 7 – с субкомпенсированными, 19 – с декомпенсированными формами заболевания.
Всем больным было проведено комплексное традиционное клиническое обследование,
включающее обязательный микробиологический тест на верификацию флоры и определение
ее чувствительности. В результате проведенного
исследования оказалось, что у всех 19 пациентов с декомпенсированными формами ПИГ
макроскопически гноыйний или гнойнонекротический экссудат не смодержал патогенной флоры, был населен умеренным количеством характерных сапрофитов (max до 102-3) и
изобиловал макрофагами и нейтрофилами в различных стадиях распада.
Это обстоятельство позволило нам отказаться от привычного введения после эвакуации
патологического отделяемого в пазуху антибиотиков, гормонов, а использовать активные протиолитические ферменты (трипсин, контрикал,
вобэнзим, фибринодизин, лидазу) в зависимости
от характера экссудата с посмледующим промыванием синуса физиологическим раствором,
содежащим различные иммуномобуляторы и
антигистамины.
Данный подход к местному воздействию
в комплексном лечении ПИГ позволил нам в
сроки, не превышающие 3-5 суток, перевести
всех пациентов с декомпенсацией процесса в
субкомпенсированные и компенсированные
формы заболевания.
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В.М. ПИСАНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Б.М. МИРОНЮК, О.В. КОБЕРНИК, Л.І. КОБЗАРУК,
С.В. ТИМЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
МОЖЛИВОСТІ ІМУНОКОРЕКЦІЇ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ РИНОСИНУСИТАМИ
Мета роботи: визначити особливості порушень імунної системи у дітей з хронічним риносинуситом та оцінити ефективність імунотерапії.
Під нашим наглядом знаходилось 40 дітей
віком від 6 до 17 років. З них 30 з хронічним
риносинуситом – основна група, а 10 (без ознак
цього захворювання) – контрольна. Слід відзнаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

чити, що контрольну групу використовували
тільки для порівняння результатів імунологічного обстеження. Основну групу було розподілено
на дві підгрупи: 1а (14 хворих, що отримували
препарат респіброн з лікувальною метою) та 1б
(16 хворих, що отримували респіброн з профілактичною метою).
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Хворим проводили отоларингологічне обстеження. При цьому виконували передню риноскопію та ендоскопічне дослідження порожнини носа - оцінювали порушення носового дихання, вираженість гіперемії та набряку слизової оболонки порожнини носа, наявність патологічного вмісту. Крім того проводили ринопневмометрію, оцінку мукоціліарного кліренсу
(транспортна функція) та визначали рН слизової
оболонки порожнини носу. Використовували
також рентгенографію біляносових синусів та
бактеріологічне дослідження виділень з носу.
Матеріал для імунологічних досліджень
(кров та слину) брали до лікування, в останній
день лікування та через 1 місяць після закінчення лікування (підгрупа 1а) або після закінчення
профілактичного курсу (підгрупа 1б).
Схема лікування була наступною: цефтриаксон 5 дн., ринозалін – 5 дн., синупрет, ереспал, еріус (ксизал) – 7 дн., промивання біляносових пазух за Проєтцом розчином фізраствору,
гідрокортизону, адреналіну, цефтреаксону, метрогілу та ацестеіну, інгаляції судинозвужуючою
сумішшю, МП-УВЧ на бокові схили зовнішнього носу. Усі медичні препарати призначались

враховуючи вік дитини. Респіброн призначали
за схемою під час лікування (група 1а) або зразу
після лікування (група 1б).
Результати проведених досліджень свідчать, що у хворих на риносинусит дітей є відхилення в імунному статусі, які характеризуються
підвищеним титром антитіл до мікробних та
вірусних антигенів у сироватці крові, підвищеним рівнем мономірної та зниженим секреторної форм імуноглобуліну класу А в секреті ротоглотки, підвищеною концентрацією альфаінтерферону в крові. Застосування поряд з базовою терапією муко зальної вакцини –препарату
респіброн сприяло нормалізації рівнів імуноглобулінів класу А в ротоглотковому секреті,
альфа інтерферону у сироватці крові, особливо
при профілактичному застосуванні препарату.
Разом з тим не було вірогідних відзнак між зменшенням
вираженості
або
зникненням
суб’єктивних та об’єктивних симптомів риносинуситу та динамікою нормалізації функціональних показників слизової оболонки носу в процесі лікування у хворих 1а та 1б підгруп, тобто
використання респіброну не пришвидшувало
одужання.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. НЕЗБОРЕЦЬКИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, Т.Л. КУЛЬЧИЦЬКА,
О.М. СОЛДАТ, О.О. МАЗУР (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-АУДІОЛОГІЧНІ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ
ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ
Середній секреторний отит (ССО) – це
негнійне хронічне ураження середнього вуха,
що виникає при порушенні функції слухової
труби і супроводжується накопиченням трансудату у порожнинах середнього вуха та кондуктивною приглухуватістю. Клініка захворювання
проявляється неяскраво, у з’вязку з чим розпізнається рідше, ніж виникає насправді. У
клінічному перебігу можна виділити 2 стадії:
застійну та ексудативну, яка має назву “ексудативного отиту”.
Клінічні діагностичні критерії: зниження
слуху; відчуття закладеності вуха; відчуття переливання рідини; симптом флюктуації слуху зміна гостроти слуху внаслідок зміщення маси
транссудату; аутофонія; періодичні виділення з
вуха через наявність мікроперфорації.
Отоскопічні ознаки: мутна барабанна перетинка потовщена, втягнута, згладжені пізна-
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вальні контури, зникає світловий контур; рухливість барабанної перетинки обмежена або відсутня; відсутність блиску барабанної перетинки;
колір барабанної перетинки за наявності ексудату в барабанній порожнині від жовтуватого до
синюшного (залежно від складу ексудату); у
разі неповного заповнення барабанної порожнини ексудатом – рівень рідини часто з пухирцями газу; при ексудативному отиті має місце
порушення барофункції слухової труби.
Аудіологічні діагностичні критерії: при
камертональному дослідженні – ураження звукопровідного апарату в 70% випадків, в 30% по змішаному типу; на аудіограмі підвищення
порогів звукосприйняття по повітряній провідності, кістково-повітряний розрив складає 3040Дб. Значну допомогу в діагностиці ексудативного отиту надає імпедансометрія: тимпанометрична крива в таких хворих зміщена вправо, в
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бік від’ємних значень шкали, фіксуючи зниження інтратимпанального тиску. Про наявність
ексудату в барабанній порожнині вказує сплощена крива, що свідчить про зменшення податливості барабанної перетинки. Характерні тимпанометричні криві типу В і С: тип В – ексудат
в барабанній порожнині; тип С – дисфункція
слухової труби з значним зниженням тиску в
барабанній порожнині. Акустичні рефлекси не
реєстуються.
Диференційну діагностику проводять з
отогенною ліквореєю, адгезивним отитом, отосклерозом, кохлеарним невритом, крововиливом
в барабанну порожнину, високим стоянням цибулини яремної вени, ендоуральною мозковою
грижею, хемодектомою середнього вуха.
Принципи лікування.
Найбільш ефективним вважається поетапний підхід до лікування хворих з ССО. 1-ий етап передбачає
консервативну чи хірургічну санацію носа, приносових пазух, носової та ротової частини глотки.
Якщо через один місяць після закінчення лікування слух не нормалізувався, або протягом 3 місяців захворювання поновилося, слід
переходити до 2 етапу. 2-ий етап включає катетеризацію слухової труби, її продування, введення через катетер протеолітичного ферменту
(трипсин чи хемотрипсин 1,0 в концентрації
1:1000) з кортикостероїдами (наприклад, 0,5мл
суспензії гідрокортизону), електрофорез лідази з
кортикостероїдними препаратами.
Неефективність катетеризації слухових труб і фізіотерапії, або швидке (протягом 3-х місяців) поновлення захворювання свідчить про необхідність
переходу до 3-го етапу. 3-ій етап необхідно почати з тимпанопункції, яку проводять в задньонижньому квадранті барабанної перетинки, відсмоктування патологічного вмісту барабанної
порожнини, її промивання розчином кортикостероїдів і протеолітичних ферментів. В пода-

льшому призначається ендауральний електрофорез кортикостероїдних і ферментних препаратів один раз в день протягом 8-10 діб в залежності від густоти рідини в барабанній порожнині.
Відсутність ефекту, або його нетривалість (до 3-х місяців) свідчать про необхідність
шунтування барабаннної порожнини. 4-ий
етап. На цьому етапі в задньо-нижньому квадранті барабанної перетинки виконують тимпанотомію (біля 1 мм в діаметрі, в залежності від
діаметра шунта). Через отвір промивають барабанну порожнину розчином кортикостероїдів та
протеолітичних ферментів, після чого в отвір
вводять шунт з біологічноінертного матеріалу.
Наступного дня перевіряють слух. Звичайна
тривалість шунтування 1-2 місяці, можна залишати шунт до 3-х місяців. Відсутність ефекту
через добу свідчить або про дефект маніпуляції,
або про те, що вона виконана не за показами.
Ефективність такого методу лікування складає
95-97%. Наслідки шунтування: видужання, стійка перфорація або тимпаносклероз. Якщо після
видалення шунта протягом 3-х місяців знову
рецидив ССО, слід переходити до 5-го етапу,
який використовується вкрай рідко.
5-ий
етап. Відсутність ефекту від шунтування обумовлена, як правило, розповсюдженням патологічного процесу на комірки соскоподібного відростка, «блоком» адитуса.
На цьому етапі виконують антромастоїдотомію з ретроаурікулярного підходу, розкривають усі комірки заповнені трансудатом, в трепанаційну порожнину вводять 2 дренажні трубки,
рану зашивають. Виконують шунтування барабанної порожнини способом, описаним вище.
Слід відмітити, що нормальна прохідність слухової труби ще не означає її нормальне функціонування, а критеріями ефективності лікування
є нормалізація отоскопічної картини та відновлення слухової функції.
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В.І.ПОПОВИЧ, О.М.ГЕРИЧ, В.М. ВАНЧЕНКО, Л.С. КІТ, Н.В. ВАСИЛЮК
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ВИВЧЕННЯ ПРОТИНАБРЯКОВОЇ ДІЇ ПРЕПАРАТУ «СИНУПРЕТ»
В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ХВОРИХ НА «АСПІРИНОВУ ТРІАДУ»
Навіть сучасні мініінвазивні ендоскопічні
втручання супроводжуються реактивними явищами в післяопераційному періоді. На фоні цих
змін, а також під впливом метаболічних поруЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

шень, у ранньому післяопераційному періоді
хворих на аспіринову тріаду розладнується процес фізіологічної регенерації слизової оболонки.
Ми вважаємо за необхідне активно впливати
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саме на ранній післяопераційний період, оскільки спрямування його у фізіологічне русло є запорукою сприятливого перебігу віддаленого
післяопераційного періоду. Патогенетично обґрунтованим є використання препаратів з антисептичним, протинабряковим та протизапальним ефектами, мукоактивних лікарських засобів, які створюють можливості для фізіологічного очищення травмованої слизової оболонки і,
таким чином, сприяють репаративній її регенерації. В арсеналі засобів для лікування риносинуїтів віддавна використовується Синупрет®,
який поєднює у собі ці всі властивості.
Тому метою нашого дослідження було
визначення ефективності використання препарату «Синупрет» в ранньому післяопераційному
періоді у хворих на аспіринову тріаду.
Матеріали дослідження були отримані в
результаті комплексного обстеження та лікування 60 хворих на аспіринову тріаду, які підлягали оперативному лікуванню з приводу хронічного поліпозного риносинуситу. Методом випадкового розподілу хворі були поділені на дві
групи: досліджувану (основну) та контрольну.
Досліджувана (основна) група: 30 хворих отримували «Синупрет» з першого дня після операції в звичайному дозуванні в комплексі з базовою терапією (туалет, анемізація носової порожнини, іригаційна терапія водними сольовими
розчинами). Контрольна група: 30 хворих отримували з першого дня після оперативного лікування базову терапію. Оцінка ефективності препарату «Синупрет» проводилась в динаміці показників
суб’єктивної
симптоматики
та
об’єктивної оцінки носового дихання методом
назальної пікфлуометрії на 1-й, 3-й, 7-й і 10-й
день післяопераційного періоду. Назальна пікфлуометрія (визначення пікової об’ємної швидкості видоху) проводилась до анемізації (реальні
показники) та після неї (необхідні показники) з

допомогою модифікованого нами пікфлуориметра Vitalograf. При аналізі даних вираховувався
відсоток відхилення показників, отриманих у
хворих, відносно нормативних, визначених у
волонтерів. За результатами дослідження динаміка відновлення носового дихання у пацієнтів,
в схему лікування яких був включений «Синупрет» була швидшою, ніж у пацієнтів контрольної групи. На 10-й день післяопераційного періоду показники пікової об’ємної швидкості назального видоху відповідали необхідним, тобто
тим, що отримувались після ретельної анемізації
носової порожнини. В контрольній групі темпи
відновлення носового дихання були гіршими, і
на 10-й день вони так і не досягнули необхідних.
Отже, результати досліджень продемонстрували, що у хворих дослідної групи, яким у
післяопераційному періоді додатково до базової
терапії призначався «Синупрет», динаміка елімінації основних суб’єктивних ознак і
об’єктивних показників запального процесу виявилась найбільш інтенсивною. На нашу думку,
поєднання дії лікарських засобів, що є складовими частинами «Синупрету», дозволило ефективно вплинути на основні ланки патогенезу
післяопераційного риносинуїту і призвести до
швидкого механічного звільнення порожнини
носа та пазух від слизово-геморагічних згустків
та запобіганню їх подальшого утворення. Це
сприяло більш ранньому відновленню носового
дихання, та забезпечило налагодження фізіологічної вентиляції приносових пазух. Завдяки
використаній методиці вже з перших днів післяопераційного періоду вдалося звести до мінімуму патоморфологічні передумови існування
симптомокомплексу, який характерний для післяопераційних риносинуситів і особливо тяжко
проявляється у пацієнтів з фоновим, метаболічно-детермінованим запаленням.
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В.І. ПОПОВИЧ, В.І. ЛЕШАК, Н.Ю. ДЯЧУН, В.М. ВАНЧЕНКО
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
НОВІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ РАКУ НОСОГЛОТКИ
Згідно сучасної гіпотези вважається, що
рак носоглотки є результатом взаємодії генетичного фактору і факторів зовнішнього середовища, таких як канцерогени та інфікування
вірусом Епштейн-Барр. Багаточисельні серологічні дослідження демонструють, що прак-
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тично у всіх (понад 90 %) пацієнтів, хворих на
назофарингеальну карциному, відмічається
підвищений
титр
антитіл
до
цього
вірусу.
Метою нашого дослідження було визначити можливість використання серологічних
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маркерів ВЕБ інфекції для ранньої діагностики
раку носоглотки.
В дослідження включено 150 осіб, яким
було діагностовано «хронічний фарингіт», з
анамнезом захворювання 4 і більше років, які
неодноразово лікувались амбулаторно і стаціонарно без ефекту. В 13,3% пацієнтів в анамнезі
присутня підслизова резекція носової перегородки, у 8,3% видалення аденоїдів, в обох випадках без очікуваного клінічного ефекту.
Найчастішими скаргами в обстежуваних
хворих були: утруднене носове дихання у 30%,
першіння, відчуття «комка» в горлі, «стікання»
позадній стінці глотки в 80% пацієнтів, рецидивуючі риніти, фарингіти, тонзиліти, часті ГРВІ у
58,3% пацієнтів, частий вечірній субфебрилітет
і поліаденопатія задньої шийної групи у 41,7%
пацієнтів. Всі пацієнти, включені в наше дослідження, мали симптоми, характерні для хронічної ВЕБ інфекції з тривалим рецидивуючим перебігом і наявністю певних клінічних ознак вірусної активності.
Цим хворим проводилось визначення рівня імуноглобулінів до оболонкового (IgG VCA
(p-18) та ядерного (IgG NA–1) антигену вірусу
Епштейн-Барр за допомогою кількісного імуноферментного методу. Вік хворих з хронічним
фарингітом був від 16 до 70 років і складав в
середньому 27,9 років. Жінок було 60 (40%),
чоловіків – 90 (60%). Підвищений титр імуноглобулінів до оболонкового та ядерного антигенів (VCA, NA) виявлено практично у всіх пацієнтів – 142 із 150 (94,6%). Така велика кількість
пацієнтів із підвищеними показниками пояснювалась до недавнього часу достатньо високим
рівнем інфікованості населення герпес-вірусами
і наявністю так званих «імуноглобулінів
пам’яті», що було характерним для періоду використання методик якісного, а не кількісного їх
визначення. Завдяки використанню методики
кількісного визначення імуноглобулінів до ВЕБ,

пацієнти з підвищеними титрами були розділені
на три групи, залежно від їхнього рівня.
Рівень титру антитіл до 100 мо/мл був зареєстрований у 90 (63,4 %) із 142 хворих. Рівень
антитіл від 100 до 200 мо/мл був виявлений у 36
(25,3 %) хворих. Ще 16 осіб (11,3 %) мали рівень антитіл до ВЕБ вище 200 мо/мл. Всі без
вийнятку пацієнти були детально оглянуті з використанням відеоендоскопічної апаратури із
забором біопсійного матеріалу із носоглотки
(при наявності показів). За його результатами
серед 142 осіб із підвищеним рівнем імуноглобулінів виявлено 20 (14,08 %) хворих на рак носоглотки. Залежно від рівня титрів імуноглобулінів виявлено, що серед 90 пацієнтів з рівнем
IgG до 100 мо/мл випадків раку носоглотки не
було виявлено. Із 36 осіб із рівнем імуноглобулінів від 100 до 200 мо/мл рак носоглотки виявлений у 12 пацієнтів. Це складає 33,3% від кількості хворих у даній групі. В третій групі, де
рівень IgG був вище 200 мо/мл, виявлено 8 хворих на рак носоглотки із 16 осіб. Це складає
50% від хворих цієї підгрупи.
Згідно вітчизняної класифікації, у більшості хворих – 13 із 20 – була І-ІІ стадія процесу, що становить 65% від усіх випадків. В порівнянні, по Україні рак носоглотки діагностується на ранніх стадіях лише 8-10 % випадків.
Висновки: 1.Визначення рівня імуноглобулінів до VCA та NA ВЕБ у хворих на хронічний фарингіт дозволяє виділити групу із високими (понад 100 мо/мл) їх титрами. 2.Активне
обстеження вказаних пацієнтів, при відсутності
у них симптомів, включених в діагностичні критерії пухлин носоглотки, дозволяє встановити
рак носоглотки у 38,4 % випадків, причому більшість пухлин діагностуються на ранній - І-ІІ стадії процесу. 3.Отримані результати можуть
бути використані як клініко-імунологічні критерії формування груп підвищеного ризику по раку носоглотки.
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Т.В.ПОЧУЄВА, О.Г.ЛЯХ, Н.Д.НЕМЧИНОВІЧ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ЦИТОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ОТОМІКОЗІВ – ЯК МЕТОД ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
І ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ
Отомікози були і залишаються одним із
самих розповсюджених запальних захворювань
переважно зовнішнього і середнього вуха (здебільше трепанаційних порожнин). Їх частота сягає
60-75% в країнах жаркого клімату, а в нашій зоні
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– 19-26% (О.Кіцера, 1996; В.Я.Кунельская, 1989,
2003; Сергеев Ю.В. и др., 2003). Серед захворювань, викликаних умовно-патогеними грибами,
частіше фіксують кандидоз і аспергильоз, а по
локалізації – в 60-62,8% уражається зовнішній
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слуховий прохід, в 18-22% - післяопераційні порожнини, в 18% випадків – слизова оболонка
медіальної стінки барабанної порожнини (метод.рекоменд., М.,2002; А.А.Лайко, 2004).
Однією із особливостей перебігу отомікозів, переважно аспергильозу, є схильність до
рецидивування запального процесу в усі після
приблизно тижневого періоду зменшення інтенсивності або зникнення симптомів взагалі. Причому в одних випадках такі повторні хвилі виникають 1-2 рази, а в інших – 10-12 разів на
протязі багатьох місяців, а інколи і 1-1,5 років
(В.Я.Кунельская, 1989; М.А.Золотарева та співав., 2003). Також відомо, що визначення пліснявого та дріжжеподібного гриба при мікроскопічному дослідженні нативного препарату без
відповідної клініки може свідчити при носійство
внаслідок того, що вони відносяться до сапрофітної флори шкіри і слизових оболонок (Сергеев
Ю.В. и др. 2003). Тому для вибору адекватної
терапії отомікозів дуже важливо не тільки встановити клінічний діагноз, підтвердити його мікроскопічно, а і оцінити ступінь патологічних
змін фіксуючих тканин.
Для діагностики перебігу запального процесу у вусі ми застосовуємо лейкоцитарноепітеліоцитарний індекс (авторське свідоцтво
СРСР № 1439509, Н.О.Московченко, Ю.І.Ткач,
Г.І.Гарюк, Т.В.Почуєва, 1988р.). Суть його полягає у підрахунку кількості лейкоцитів, сквамозних
ядровміщуючих і без`ядерних епітеліоцитів в нативному препараті, визначенні ЛЕІ = сума лейкоцитів/кількість
сквамозних
епітеліоцитів.
Обов’язково враховується характер як лейкоцитів
(з дегенеративними ознаками або без них), так і
ядровміщуючих епітетліоцитів (будова ядер і цитоплазми). Зрозуміло, що в препараті визначають і
лімфоцити, моноцити, макрофаги, фібробласти,
детрит та інше, але показовий мінімум цитологічних показників – лейкоцити і епітеліоцити.
Переважання в мазку лейкоцитів (більше
90%) і ЛЕІ ≥17 свідчить про активну фазу гнійного запалення, а при збереженні цієї картини
на протязі спостереження – про несприятливий
перебіг запалення. Зростання числа сквамозних
епітеліоцитів і зменшення кількості лейкоцитів
та ЛЕІ в динаміці спостереження свідчить про
сприятливий перебіг захворювання. Переважання сквамозних без`ядерних епітеліоцитів (95100%) при ЛЕІ = 0,1-0,05 характеризує носійство. ЛЕІ = 0,01-0,04 відображає норму.
Матеріали і методи дослідження. Під нашим наглядом знаходилось 27 осіб віком від 11
до 73 років (чоловіків 20, жінок 17), у яких
встановлений діагноз ізольованого (без бак-

теріальної мікрофлори) отомікозу: в зовнішньому вусі – у 16 осіб, в середньому вусі – у 4, в
трепанаційній порожнині – у 7, які знаходились
на амбулаторному лікуванні в КЗОЗ «міська
клінічна лікарня № 30» і поліклініці «Доктор
Алекс» м.Харкова.
Спочатку для ідентифікації мікрофлори і
верифікації отомікозу матеріал брали аспіраційним методом (в більшості випадків грибниця вилучалась повністю) для засіву на живильне середовище, а потім сухим ватним тампоном робили мазок-відбиток, матеріал наносили на скло, фіксували і красили. Дослідження
повторювали неодноразово на протязі лікування, особливо про клінічному покращенні для
виявлення стійкості результатів.
Результати дослідження та їх обговорення. Нами виявлено, що кандидоз констатований
у 12 осіб (44%), аспергильоз – у 15 (56%), зі
значним переважанням останнього у пацієнтів
більш старшого віку, комбінована грибкова
флора – у 5 (19%). Результати В.Я. Кунелської
(2001) приблизно співзвучні і свідчать, що гриби р.Aspergillus діагностуються в 65%, а
р.Саndida - в 24%.
При клінічно явному запаленні в одних
випадках знаходили переважання нейтрофілів (з
дегенеративними ознаками і без них) і незначну
кількість
сквамозних
ядровміщуючих
і
без`ядерних епітеліоцитів без атипії. Без`ядерні
епітеліоцити (пусочки) округлої або полігональної форми розміром 25-70 мкм з чіткими межами, слабо окрашеною цитоплазмою не мали
ознак ороговіння. Розміри і цитоплазма ядровміщуючих епітеліоцитів не відрізнялись від попередніх, маленьке кругленьке ядро складалося із
грубого хроматину. Клітини розташовувалися
ізольовано або нещільними скупченнями.
При досягненні клінічного покращення,
коли зникали виділення із вуха, гіперемія та інфільтрація м’яких тканин, для вирішення питання про продовження лікування і його терміну
проводили повторне цитологічне дослідження.
Як правило, кількість нейтрофілів значно зменшувалась, практично не було еритроцитів, лімфоцитів, моноцитів, макрофагів, переважали
сквамозні без`ядерні епітеліоцити, розташовані
ізольовано або в пластах. Але при ЛЕІ ≥0,1 запальний процес вважали не завершеним і лікування продовжували.
Таким чином, простий для використання
в клінічній практиці метод цитологічної діагностики отомікозів допомагає не тільки для верифікації діагнозу, а і визначення прогнозу та терміну необхідного лікування.
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Т.В.ПОЧУЄВА, О.Ф.МЕЛЬНИКОВ, Є.Є.ЯМПОЛЬСЬКА, І.М.САПОЖНІКОВА
(ХАРКІВ, КИЇВ; УКРАЇНА)
ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ВИВЧЕННЯ СПОЛУЧЕНОЇ ПАТОЛОГІЇ
ЛІМФОЇДНОГО КІЛЬЦЯ ГЛОТКИ І ЗУБО-ЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ
Хвороби лімфо-глоткового кільця Вальдеєра-Пірогова зустрічаються в дитячому віці
досить часто з тенденцією до невпинного зростання в останні роки (О.Ф.Мєльніков та співавт.,1999, 2002; В.В.Кіщук, 2001; В.Н.Верес,
2002). За даними А.А.Баранова (2000), захворюваність на хронічні запалення рото- і носоглотки
в 1991 р. складала 2354 випадки на 100 тис населення, в 1997р. – 2924, зі значним підвищенням у дітей шкільного віку (особливо 14-17 р.р.
– до 3500). Частота хронічного тонзиліту у дітей
складає 12-15%, в той час як у дорослих – 4-10%
(Солдатов И.Б., 1990). Частота хронічного аденоїдиту у дітей визначена значно рідше, можливо внаслідок не проведення в більшості випадків оптичної риноскопії, і дорівнювала 6-7%
(Лихачов В.Г., 1974). В той же час, В.А.Попа
(1984) виявляв хронічний тонзиліт у 70% дітей,
що часто хворіють.
В останні роки педіатри звертають увагу
на серйозність проблеми сполучення цієї патології не тільки з іншими соматичними захворюваннями, а і порушенням функції в поруч розташованих органах, в першу чергу, зубо-щелепній
системі (Гаращенко Т.И., 1999; Борзов А.А.,
2000; El Said G., 1994). Саме про збільшення не
тільки розповсюдженості карієсу молочних зубів
до 62,2%-70,3% у дітей 2-3 років, а і його інтенсивності з втратою в подальшому функціональної цінності корінних зубів і розвитком періодонтитів свідчать результати дослідження Терещиної Т.П. (1996), Леонтьева В.К., Мамедової Л.А.
(2000), Лукниных Л.М. (2002), В.В.Корчагіної
(2008). О.И.Тирса (2004), E.A. Breger (2006) вказують, що серед дітей з карієсом зубів в 58,9%
випадків визначається хронічний тонзиліт.
Мета дослідження – визначити частоту
виявлення карієсу у дітей, що страждають на
хронічний тонзиліт і хронічний (рецидивуючий)
аденоїдит, в різних вікових категоріях і наявність іншої соматичної патології при сполучені
захворювань порожнини рота і глотки.
Матеріали і методи. Нами проаналізовані
результати обстеження 123 дітей, що знаходяться на диспансерному обліку в КЗОЗ «міській
дитячій поліклініці № 14» і «клінічній отоларингологічній лікарні № 30» м. Харкова з приводу
хронічного тонзиліту і аденоїдиту за період
2010-2011р.р. Діагноз встановлювався на підставі класичного огляду отоларинголога і стоматолога, а також педіатра, при потребі – інших
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фахівців педіатричного профілю. Рівень поширеності та інтенсивності каріозних уражень оцінювали за градацією ВООЗ (1996), визначаючи
відсоткове співвідношення каріозних, пломбованих і видалених молочних і корінних зубів.
Результати дослідження. Нами виявлено,
що загальна патологія лімфо-глоткового апарату, в тому числі гіпертрофічні процеси різного
ступеню, на 100000 дітей визначена в 2010р. –
8960 осіб, в 2011р. – 9740. Захворюваність на
хронічний тонзиліт і рецидивуючий аденоїдит у
визначеному році складає відповідно – 4718 і
5260 осіб, що значно перевищує приведені вище
літературні дані.
Серед 123 дітей, у яких встановлений
хронічний тонзиліт і/або аденоїдиту в 46,3%
випадків (57 осіб – 1 група) констатований карієс різного ступеню (в т.ч. системний карієс); у
інших 66 дітей (2 група) - патології зубо-щелепної система немає. Середній вік пацієнтів в досліджуваних групах був приблизно однаковий
(відповідно 13,2 і 11,3 років) з ідентичним розподілом за статевою ознакою (хлопчиків 3740%, дівчаток 63-60%). Більше половини із них
підлягала під категорію часто хворіючих дітей.
Серед обстежуваних дітей 1-ї групи поверховий карієс зустрічався у 28 (49,1%), середньої інтенсивності – у 21 (36,9%), глибокий – у 4
(7%). Системний карієс, при якому уражаються
верхні різці, потім ікла, а також молочні моляри,
визначений у 4 дітей (7%).
Хронічний тонзиліт і/або аденоїдит супроводжувався гіпертрофією піднебінних мигдаликів і/або аденоїдних вегетацій у 20-17%
хворих, з різного ступеня проявами алергічного
риніту у 10-12% осіб.
Супутня соматична патологія в 1-й і 2-й
групі переважно була представлена такими нозологічними формами: дискінезія жовчовивідних шляхів відповідно у 30-36% дітей, вегетосудинна дистонія – у 20-27%, функціональна і
диспластична кардіопатія – у 23-19%. Віраж
туберкулінових проб, туберкульозне інфікування зустрічається у 19-12% дітей, перенесений
явний або активний мононуклеоз з персистенцією вірусу Ебштейна-Бара в крові – у 14-9% пацієнтів, імунологічна недостатність по гуморальному типу – у 10-6%. О.И.Тирса (2004),
В.В.Корчагіна (2008) констатують, що 90,1%
дітей на хронічний тонзиліт з карієсом зубів відносять до III клінічної групи, визначаючи у них
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в більшості випадків комбіновану супутню соматичну патологію.
Таким чином, проведений аналіз одержаних даних підтверджує необхідність більш глибокого вивчення факторів ризику, в т.ч. місцевого і загального імунітету, при сполученій па-

тології лімфоїдного кільця і зубо-щелепної системи, з`ясування можливого впливу цих станів
друг на друга, визначення обсягу необхідного
обстеження і системного підходу до лікувальної
тактики для ліквідації осередків хронічного запалення в порожнині рота і глотки.
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Т.М. ПРИСТАВКО, И.Ю. ВАТАНСКАЯ, В.Р. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ИММУНОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ СИНУИТОВ КАК ПРОФИЛАКТИКА
ОБОСТРЕНИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Несмотря на большое внимание к проблеме лечения больных с бронхиальной астмой
(БА) со стороны научных работников и практических врачей, заболеваемоть ею не снижается.
Одной из многих известных причин является
отсутствие мероприятий по возможной профилактике сезонных обострений БА в осеннезимний период. Исследователями (Хаитов М.Р.,
Царев С.В., 2010, и др.) отмечена прямая связь
между частотой госпитализации больных с обострением бронхиальнй астмы, летальними исходами и сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ). К тому же в последние годы повсеместно наблюдается увеличение частоты инфекций дыхательных путей (ИДП) и экономических
затрат на эффективную медикаментозную терапию, в том числе базисную для больных с БА.
Известно, что одним из основных факторов риска обострений данного заболевания является инфекционный: связь с ОРВИ и другими
ИДП бактериального происхождения. Обострение БА, как правило, возникает почти одновременно с началом той или иной ИДП. Повторные
ОРВИ или обострения хронических очагов инфекции протекают часто в виде затяжних вялотекущих процессов, что свидетельствует о нарушении у больного противоинфекционного
иммунитета.
В связи с этим рациональным является
применение иммуннокоррегирующей тепрапии с
целью повышения противоинфекционной резистентности организма. С этой целью мы использовали иммуннотропные препараты бактериального
происхождения (ИПБП). Точкой приложения данной группы препаратов являются клетки моноцитарно-фагоцитарной системы, которые обеспечивают элиминацию микробов из организма. ИПБП

усиливают функциональную активность этих клеток, стимулируя фагоцитоз. Активация моноцитов
и макрофагов приводят к синтезу ими ряда цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-3 и др., что способствует улучшению функции как гуморального, так и клеточного иммунитета. С этой целью мы назначали
препарат Бронхо-Мунал – лиофилизированный
лизат 8 бактерий, наиболее частых возбудителей
сезонных инфекций верхних дыхательных путей у
больных с хроническими синуитами, страдающих
бронхиальной астмой.
В ходе исследования больные были разделены на две группы: первая группа – 25 больных с обострением хронического синуита на
фоне БА, которые получали традиционную терапию (пункция верхнечелюстных пазух, противовоспалительная терапия), вторая группа –
30 больных с обострением хронического синуита на фоне БА, которые получали традиционную
терапию и Бронхо-Мунал по 1 капсуле (7 мг) в
день в течение 10 дней.
В результате исследования, во второй
группе пациентов отмечалось: исчезновение
гнойного отделяемого в промывной жидкости
уже после второй пункции и быстрое восстановление носового дыхания по сравнению с пациентами первой группы, а также мы не отмечали обострений БА у этой группы больных.
Кроме того, применение Бронхо-Мунала позволяло продолжать базисную терапию БА ингаляционными глюкокортикостероидами с тенденцией к снижению их дозы.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что коррекция иммунного статуса у больных с БА с хроническими синуитами является
весомым фактором снижения количества обострений БА и позволяет улучшить качество жизни
пациентов.

© Т.М. Приставко, И.Ю. Ватанская, В.Р. Деменков, 2012
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И.В. ПРИСТУПА, Н.А. ЧУХОЛЬСКАЯ, Ю.В. СЯТКОВСКАЯ
(ВИТЕБСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ЛЕЧЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО РИНИТА
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Медикаментозный ринит (МР) — это
хронический неаллергический ринит, возникающий вследствие применения лекарственных
препаратов, вызывающих вазоконстрикцию в
слизистой оболочке (СО) полости носа, клинически проявляющийся затруднением носового
дыхания и зависимостью от местных сосудосуживающих средств (Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2006). Основную роль в возникновении МР
играет бесконтрольное использование топических деконгестантов (ТД) с формированием последующей зависимости. Пусковым моментом
чаще всего является острая респираторная вирусная инфекция с явлениями ринита и носовой
обструкции (А.П. Рыбалко с соавт, 2010). Частота МР по данным разных авторов составляет от
1 до 9 % (N.M. Kushnir,2009).
Самым распространённым способом лечения МР является хирургический, заключающийся
в коррекции объёма нижних носовых раковин с
целью уменьшения обструкции носа. Целью нашего исследования являлось определение эффективности использования топических кортикостероидов (ТКС) для лечения МР в амбулаторнополиклинических условиях как альтернативы
хирургическому лечению. Учитывая необходимость длительного применения для лечения пациентов с МР, из группы ТКС был выбран Мометазона фуроат (Назонекс) из-за его максимальной местной и системной безопасности.
Материалы и методы. Пролечено 62 пациента с установленным диагнозом МР, 38
женщин, 24 мужчины, в возрасте от 19 до 54
лет. Срок использования ими ТД колебался от 5
месяцев до 6 лет. Критерием отбора пациентов
для консервативного лечения МР служило отсутствие воспалительных и опухолевых заболеваний полости носа и ОНП, значительного искривления перегородки носа. Основными ТД,

применение которых вызвало развитие МР оказались: нафазолин – 52,3%, ксилометазолин –
18,8%, оксиметазолин – 28,9%. Кратность приёма ТД у отдельных пациентов доходила до 6 – 8
раз в сутки. Все пациенты получали Мометазона
фуроат, 100 мг в виде назального спрея в каждую половину носа 2 раза в сутки на протяжении 3 – 7 дней с переходом на 100 мг 1 раз в
сутки с утра, а также назальный душ 2 раза в
день. Оценка эффективности лечения проводилась через 10 дней, 1 и 6 месяцев, на основании
субъективных жалоб пациентов, передней риноскопии, эндоскопического осмотра полости носа.
Результаты. Субъективное улучшение на
10 день от начала лечения наступило у 49 пациентов (79%), у 46 из них (74,2%) – наступило
улучшение сна, 42 человека (67,7%) смогли
полностью отказаться от использования ТД. Через месяц – субъективное улучшение у всех 62
пациентов (100%), полностью от деконгестантов
отказались 55 человек (88,7%). У 6 пациентов
(9,7%) после отмены Мометазона фуроата развился рецидив, лечение было продлено до 6 месяцев. 7 пациентов (11,3%) от ТД полностью не
отказались, им в последующем была выполнена
хирургическая коррекция внутриносовых структур и проведён повторный курс лечения.
Выводы. Эндоназальный кортикостероид
Мометазона фуроат (Назонекс) является эффективным средством лечения МР и позволяет избежать оперативного вмешательства у пациентов с данной патологией. Достаточная клиническая эффективность консервативной терапии
МР позволяет использовать её как альтернативу
хирургическому лечению. Приведённая схема
лечения
доступна
в
амбулаторнополиклинических условиях, не требует госпитализации пациентов.
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, П.І. ВАКІРЯК,Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ,
В.А. ЛЕВЧУК (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, КРЕМЕНЕЦЬ; УКРАЇНА)
ТИГОФАСТ – НОВИЙ АНТИГІСТАМІННИЙ ПРЕПАРАТ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ
В ЛІКУВАННІ ЦІЛОРІЧНОГО АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ У ДОРОСЛИХ
Алергічний риніт є актуальною проблемою в оториноларингології і алергології. Це поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

яснюється наступними факторами: його поширеністю (у 7 – 24% населення), частою (у 30 –
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70%) трансформацією у бронхіальну астму, негативним впливом на якість життя, недостатньою ефективністю існуючих методів лікування,
великими економічними збитками, що спричиняє це захворювання (Б. М. Пухлик, 2005). Причиною алергічного риніту є сенсибілізація до
різних аероалергенів, в тому числі до пліснявих
і дріжджових грибів, а також до професійних
алергенів. Розрізняють дві форми алергічного
риніту: сезонну (поліноз) і цілорічну (постійну).
Характерною ознакою цілорічної форми
алергічного риніту є відсутність сезонних коливань в перебігу захворювання. Напади риніту
спостерігаються протягом всього року, періодично підсилюючись і послаблюючись незалежно
від пори року. З самого початку захворювання
носить хронічний характер з циклічним перебігом. Загострення проявляються у вигляді нападів, для яких характерна тріада симптомів: напади чхання, рясні рідкі виділення з носа, утруднення носового дихання різного ступеня важкості. Вираженні явища парестезії: свербіж в
носі, очах, вухах (в період між нападами в більшості хворих свербіж відсутній). Виділення з
носа можуть бути водянистими, слизовими, слизово-водянистими, желеподібними. При риноскопії відзначають значне збільшення нижніх
носових раковин, характерний виражений набряк середніх носових раковин, слизова оболонка порожнини носа бліда, іноді абсолютно біла
чи біло-голуба, може спостерігатись і нерівномірність забарвлення (білувата плямистість) (Л.
Б. Дайняк, 1997). До недавнього часу для лікування постійної форми алергічного риніту застосовувались антигістамінні препарати першого і другого покоління. Однак антигістамінні
препарати цих поколінь мають побічні дії: перше покоління – седативний ефект, деякі препарати другого покоління – кардіотоксичну дію
(С. М. Пухлик, 2002).
Десять років тому в Україні зареєстрований антигістамінний препарат третього покоління фексофенадгін під торговою назвою Тигофаст. Виробник – фірма Ananta Medicare (Великобританія). Препарат випускається в таблетках по 120 мг. Перевагами Тигофасту є те, що
він має виражений антигістамінний ефект, проявляє протизапальну дію, є активним метаболітом, має властивості ідеального Н1 – блокатора
гістаміну, тому що не проникає через гематоенцефалічний бар‘єр, у нього відсутні виражений
вплив на центральну нервову систему, негативний вплив на когнітивну та психомоторну функції, кардіотоксичний вплив, тахіфілаксія. Згідно рекомендацій фірми-виробника (Ananta
Medicare - Великобританія), Тигофаст показаний при багатьох алергічних захворюваннях
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організму, в тому числі при алергічному риніті.
Препарат застосовується в дозі 120 мг (1 таблетка) 1 раз на добу незалежно від прийому їжі.
Рекомендований дорослим і дітям старше 12
років.
В даній роботі ми ділимось досвідом застосування препарату Тигофаст у дорослих осіб
на цілорічний алергічний риніт. Про ефективність Тигофасту судили по оцінці індекса симптомів захворювання, як сумарних, так і кожного
симптома окремо. Всього проліковано 58 хворих віком від 20 до 42 років, серед яких було 28
чоловіків і 30 жінок.
Тигофаст призначали по 120 мг 1 раз на
добу вранці протягом 2 тиж. Застосування інших місцевих чи системних препаратів виключалось. Результати лікування показали зниження сумарного індекса симптомів в порівнянні з
початком лікування. Оцінки індексів чхання та
закладання носа також свідчить про високу клінічну ефективність препарату.
Так, процент хворих, що мали тяжкі симптоми риніту, знизився майже в 7 разів, а помірного ступеня тяжкості в 5 разів. Чіткий позитивний ефект носового дихання відмічався уже
через годину після прийому першої таблетки
препарату. Середній індекс симптому закладання носа зменшився майже на 10% через 10 хв, на
20% через 20-30 хв, на 40% через 60 хв, і майже
на 50% через 90 – 120 хв. Такий деконгестантний ефект вигідно відрізняє Тигофаст від інших
антигістамінних препаратів.
При вивченні індекса симптому «виділення з носа» відмічено подібну за ефективністю
дію, коли ринорея зменшилась в 6 – 8 разів. Вивчення індекса симптому «чхання» показало, що
цей симптом зменшився в 5 – 7 разів.
Позитивно вплинуло лікування на симптом «свербіж в носі». Тяжкий свербіж в носі
зменшився під впливом лікування з 20 до 6 %,
помірні прояви свербежу знизились з 40 до 9%
пролікованих хворих. Індекс симптомів «свербіж в очах» і «свербіж у вухах» зменшився в 5 –
7 разів.
Таким чином, за двохтижневий період
спостереження за хворими, котрим призначався
Тигофаст, виявлено зниження всіх симптомів
цілорічного алергічного риніту. Тигофаст є новим антигістамінним препаратом третього покоління та високоефективним і безпечним. Його
спорідненість до Н1 – рецепторів вища, ніж у
інших антигістамінних середників. Тигофаст не
має небажаних ефектів на центральну нервову
систему, серцевосудинну і гастроінтестиціальну
системи. Великий період напіввиведення дозволяє застосовувати його 1 раз на добу. Тигофаст
високоефективний при цілорічному алергічному
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риніті, в тому числі суттєво впливає на симптом
набряку (блокада носового дихання) – ефект не
властивий іншим сучасним антигістамінним
препаратам першого і другого покоління. Все
перелічене дозволяє рекомендувати Тигофаст

для швидкого купірування симптомів цілорічного алергічного риніту. Тигофаст може поповнити арсенал середників загальної дії в лікуванні
цілорічної форми алергічного риніту у дорослих.
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, В.В. НІКОЛОВ, І.А. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, У.Р. ДУЖИК
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ВУШНОЇ РАКОВИНИ
І ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ
На вушній раковині і в зовнішньому слуховому ході виникають найрізноманітніші захворювання. Їх набагато більше від захворювань
середнього вуха і внутрішнього вуха разом взятих. Це – аномалії розвитку, травматичні ушкодження, запальні захворювання, алергічні захворювання, специфічні захворювання, доброякісні пухлини, злоякісні пухлини та безліч інших. В існуючих класифікаціях захворювань
зовнішнього вуха (Н. П. Симановский, 1914; А.
М. Ольховский, 1976; Б. А. Шапаренко и соавт.,
1983; Е. А. Евдощенко, А. Т. Шевченко, 1989)
неповністю систематизовані захворювання вушної раковини і зовнішнього слухового ходу.
Крім того, у всіх цих класифікаціях не виділяються окремо захворювання вушної раковини і
зовнішнього слухового ходу, а розглядаються
сумісно. Між тим, враховуючи численні захворювання зовнішнього вуха, нам уявляється, що
в єдину класифікацію захворювання вушної раковини і захворювання зовнішнього слухового
ходу вмістити трудно, тим паче, що більшість з
них різні для вушної раковини і зовнішнього
слухового ходу. Виходячи з цього, ми вважаємо
за доцільне запропонувати дві класифікації захворювань зовнішнього вуха – одну для захворювань вушної раковини, другу – для захворювань зовнішнього слухового ходу. Ми вважаємо,
що такий підхід більш-менш повно відбиватиме
вивчаєме явище, навіть з філософської точки
зору. Запропонована нами класифікація захворювань вушної раковини включає 26 позицій, а
зовнішнього слухового ходу – 20 позицій і виглядає наступним чином.
І. Класифікація захворювань вушної раковини: 1. Природжені аномалії (макротія, мікротія, анотія, збільшення вушної часточки, відсутність завитка, котяче вухо, відтопиреність
вушних раковин, врослі вушні раковини, декілька вушних раковин, розщеплена раковина чи
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часточка (колобома), невуси, іхтіоз, іхтіозіфоромна, еритродермія).
2. Збільшення розмірів раковини іншого
генезу (гігантизм – гіперплазія, гіпертрофія,
елефантіаз, отгігрома; ангіолімфоїдна гіперплазія з еозинофілією, лімфальгіектазія, аневризма
судин).
3. Механічні травми (забій, поверхневі
садна, тупа рана, пластичний перихондрит у
борців, глибока рана, укус тварини, перелом
хряща, розчавлювання раковини, розчавлювання хряща, розтрощення окремих частин, відрізання частини, частковий відрив, напіввідрив,
відрив, повне відсічення, повне відкусування
твариною).
4. Наслідки механічних травм (отгематома, травматичний перихондрит, окостеніння,
келоїди, хондрит, хондроперихондрит, спотворюючі рубці, спотворення раковини, косметичні
дефекти, розплавлення хряща, запалення і омертвіння країв рани, різке зниження слуху або
глухота при одночасному ураженні внутрішнього вуха).
5. Температурні травми (опік, відмороження, остуда).
6. Хімічні травми (опік, виразка).
7. Сторонні тіла.
8. Бактерійні запалення (вухо плавця, перихондрит, бешиха, епідермодерміт, імпетиго,
піодермія).
9. Вірусні ураження (простий герпес, оперізуючий лишай, вітряна віспа).
10. Ураження при дерматозах (бульозний
дерматит, дерматомікози, багатоформна ексудативна еритема, пухирчаті захворювання, пухирчатка, світова віспа, псоріаз, червоний плоский лишай, вітилиго, вузликовий хондродерматит, дерматоз Дюринга-Брока, лускатий лишай, себорейні папули, атрофія шкіри, свербіж).
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11. Інфекційні гранульоми (туберкульоз,
папуло-некротичний туберкульоз, туберкульозний вовчак, сифіліс, проказа).
12. Паразитарні ураження (лейшманіоз –
хвороба Боровського).
13. Алергічні захворювання (справжня екзема, кропивка, набряк Квінке, нейродерміт,
алергічний васкуліт, токсидерміт).
14. Ураження при колагенозах (червоний
вовчак (еритематоз), склеродермія, дерматоміозит, вузликовий периартерїїт).
15. Зміни при загальних захворюваннях
(деформація ревматичного походження, діагональна складка часточки при ішемічній хворобі
серця).
16. Дерматити і токсидермії (хімічні дерматити, медикаментозні дерматити, променеві
дерматити, метеорологічні дерматити, хімічні
токсидермії, медикаментозні токсидермії, променеві токсидермії, метеорологічні токсидермії,
токсидермії від укусу комах).
17. Фотодерматози (гідроз, пізня порфиринова хвороба, пігментна ксеродерма).
18. Гематодермії (ретикульоз, ретикулосаркома, грибоподібний мікоз).
19. Гранульоматозні захворювання (еозинофільна гранульома, хвороба Хенда-ШюллераКрисчена, хвороба Літтерера-Сіве, гранульома
Вегенера).
20. Виразкові процеси і гангрена (проста
виразка, пендинська виразка, пролежні, гангрена, нома).
21. Ураження хрящової тканини (поліхондрит, поліхондропатія).
22. Професійні захворювання.
23. Передракові захворювання.
24. Доброякісні пухлини (папілома, папіломатоз, киста, атерома, шкірний ріг, кератоакантома, ангіома, ангіокавернома, гемангіома,
гемангіоендотеліома,
лімфангіома,
лімфангіоендотеліома, ангіофіброма, гломусангіома, гломусангіоневрома, хемодектома,
ангіолейоміома, лейоміома, рабдоміома, невринома, нейрофіброма, нейрофіброматоз, фіброма, фіброміома, хондрома, остеома, остеобластокластома, сірингоепітеліома, трихоепітеліома, некротизуюча епітеліома Малебра, лімфома, ліпома, ліпоміома, доброякісна циліндрома).
25. Злоякісні пухлини (рак, базаліома, циліндрома, саркома, дерматофібросаркома, рабдоміосаркома, меланома, меманобластома, злоякісна базально-клітинна папілома, злоякісна
нейрофіброма).
26. Інші захворювання (невралгія, спазм
м’язів, кільцеподібна гранульома, контагіозний
молюск, подагра, серома, перфорація).
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ІІ. Класифікація захворювань зовнішнього
слухового ходу:
1. Природжені аномалії (звуження, закриття перетинкою, роздвоєння перетинкою,
атрезія, невус).
2. Механічні травми (поверхневі садна,
розрив шкіри верхньої стінки, поранення м’яких
тканин перетинчасто-хрящового відділу, перелом нижньо-передньої стінки кісткового відділу, кульове поранення).
3. Наслідки механічних травм (рубцеві
звуження, атрезія).
4. Температурні травми (опік).
5. Хімічні травми (опік).
6. Бактерійні запалення (гострий обмежений (остіофолікуліт, фолікуліт, фурункул) зовнішній отит, гострий дифузний зовнішній отит,
підгострий обмежений зовнішній отит, підгострий дифузний зовнішній отит, хронічний дифузний зовнішній отит).
7. Грибкові запалення (грибковий зовнішній отит, кандидозний зовнішній отит).
8.
Вірусні
запалення
(бульозногеморагічний зовнішній отит, геморагічний зовнішній отит, постгрипозний зовнішній отит).
9. Специфічні ураження (туберкульозний
зовнішній отит, сифілітичний зовнішній отит,
отосклерома).
10. Ураження при інфекційних захворюваннях (дифтерійний зовнішній отит, псевдодифтерійний зовнішній отит).
11. Алергічні захворювання (підгострий
дифузний екзематозний зовнішній отит, хронічний дифузний екзематозний зовнішній отит).
12. Ураження при дерматозах (дерматит
зовнішнього слухового ходу).
13. Гранульозні ураження (некротичний
зовнішній отит, грануляційний зовнішній отит,
злоякісний зовнішній отит).
14. Гіпертрофічний зовнішній отит.
15. Холестеатома.
16. Сірковий корок.
17. Сторонні тіла.
18. Екзостози і гіперостози.
19. Доброякісні пухлини (ангіома, гемангіома, лімфангіома, ангіофіброма, ангіолейоміома, гломусна пухлина, гемангіоендотеліома,
хемодектома, папілома, папіломатоз, киста, тератома, поліп, епітеліома, лімфоепітеліома, трихоепітеліома, некротизуюча епітеліома Малебра, нейрофіброматоз, невринома, ендотеліома,
плеоморфна аденома, аденома сальних залоз,
церумінома, гідраденома, сірингоаденома, сірингоцистаденома, змішана пухлина, фіброма, хондрома, гранульома, обтуруючий кератоз, остеома, остеохондрома, доброякісна циліндрома,
менінгома, міксома, міома).
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20. Злоякісні пухлини (рак, базаліома, циліндрома, аденокарцинома, саркома, ангіосаркома, лімфосаркома, фібросаркома, меланома,
плазмоцитома, гіпернефрома, злоякісна аденома, злоякісна церумінома, злоякісна трихоепітеліома, еозинофільна гранульома, хордома, хлорома).

Описані класифікації уражень вушної раковини і уражень зовнішнього слухового ходу
не претендують на повноту. Адже можуть бути
інші захворювання, які не враховані в цих класифікаціях. Але вони виявляться корисними для
отоларингологів, особливо початківців, та інших
фахівців.
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, Ю.М. АНДРЕЙЧИН, І.А. ГАВУРА, О.В. СТАХІВ, У.Р. ДУЖИК
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО ПРИ ОЩАДЛИВІЙ
ПІДСЛИЗОВІЙ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Деформації перегородки носа зустрічаються доволі часто в практиці лікаряоториноларинголога і можуть сприяти розвитку
різних захворювань і патологічних станів з боку
ЛОР-органів і інших органів і систем організму
(М. А. Самойленко, 1913; Б. В. Шеврыгин, 1971;
Г. С. Протасевич, 1985; Г. С. Протасевич і співавт., 1996). Тому хворі на деформацію перегородки носа перед операцією повинні всебічно
обстежуватись з метою виявлення супутньої
патології. Однак в літературі відсутнє детальне
описання обстеження хворого на деформацію
перегородки носа перед підслизовою її резекцією. Між тим, це може мати велике значення для
практикуючих оториноларингологів, особливо
початківців.
Метою даної роботи являється описання
методики обстеження хворого перед підслизовою резекцією перегородки носа. На основі спостереження за 2895 хворими на деформацію перегородки носа, яким виконані хірургічні втручання на перегородці, ми проводимо детальне
описання методики обстеження хворого перед
операцією.
Як і перед кожним плановим хірургічним
втручанням, проводиться загальне і місцеве обстеження хворого. При цьому важливе значення
придається скаргам хворого (порушення носового дихання, порушення нюху, виділення з носа, головні болі та ін..) звертається увага на скарги з боку інших ЛОР-органів (горло, гортань,
вухо). Всі ці дані дозволяють скласти деяке уявлення про зміни, обумовлені деформацією перегородки носа, про можливі особливості хірургічного втручання, що планується. Встановлюється чи є у хворого зниження слуху, гноєтеча з
вуха і її характер. Виясняється чи страждав паЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

цієнт ангінами, синуситами і іншими захворюваннями ЛОР-органів, частота загострень супутніх захворювань і їх характер (чи супроводжуються вони порушенням загального стану, температурою, головними болями, зниженням слуху, гноєтечею з вуха, болями у вусі, горлі та
ін..). Ці відомості дають деяке уявлення про
зв‘язок деформації перегородки з патологічними
процесами інших ЛОР-органів.
При об‘єктивному обстеженні відображається стан внутрішніх органів. Проводяться необхідні лабораторні обстеження, як перед кожною плановою операцією. Звертається увага на
величину артеріального тиску, оскільки при
проведенні хірургічного втручання використовуються препарати адреналіну, застосування
якого у хворих з гіпертонією і гіпотонією повинно бути обережним. Перед операцією дуже
ретельно обстежується перегородка носа, виявляється характер, вид, ступінь і локалізація її
деформації. Крім звичайних передньої і задньої
риноскопії, проводиться огляд порожнини носа
оториноларингологічними дзеркалами з волоконним світловодом УМЗ. Використовуються
вони також при інших обстеженнях (мезофарингоскопія, непряма ларингоскопія, отоскопія).
Перевага цього методу в тому, що відпадає необхідність в користуванні лобним рефлектором і
джерелом світла. Поряд з цим, даний метод дозволяє добре оглянути обстежувану ділянку,
іноді навіть чіткіше, ніж при використанні лобного рефлектора і джерела світла. Проводиться
огляд порожнини носа під операційним мікроскопом. Використовується цей метод і для огляду
вуха. Даний метод обстеження має велике значення. За допомогою операційного мікроскопа
вдається виявити зміни, які не завжди можне
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знайти неозброєним оком. При підозрінні на
супутній синусит проводиться рентгенографія
навколо носових пазух. За показаннями, виконується діагностична пункція верхньощелепних
пазух. Крім обстеження перегородки носа, обстежуються і інші відділи носової порожнини
(носові раковини) і носова частина горла. Особлива увага звертається на стан задніх кінців нижніх носових раковин, горловий і трубні мигдалики, тобто на ті структури, патологія яких нерідко поєднується з деформацією перегородки
носа і сприяє порушенню функції слухової труби, навколо носових пазух, горла і гортані.
Одним з факторів, що підтримують хронічний запальний процес в середньому вусі, являється хронічний сальпінгіт, який в свою чергу
обумовлюється гіпертрофією задніх кінців нижніх носових раковин чи деформацією задніх відділів перегородки носа. Оскільки хворі на протязі багатьох років страждають даною патологією, то вони активно не скаржаться на порушення функції носа. Однак при цілеспрямованому
розпитуванні вдається виявити скарги на порушення прохідності носової порожнини, підвищення секреції, відчуття «хлопання» у вухах
при ковтальних рухах. Нерідко вдається вияснити погіршення носового дихання в горизонтальному положенні тіла – на правому чи лівому
боці. Як правило, такий стан у них відмічається
на протязі ряду років і вказати більш менш точно строк появи вказаних вище порушень хворі
вагаються.
Ми придаємо велике значення патології
задніх відділів носової порожнини. Досвід нашої клініки показує, що навіть невеликі зміни в
задніх відділах порожнини носа (гіпертрофія
задніх кінців нижніх носових раковин, гребені і
шпичаки задніх відділів перегородки носа) у
хворих на хронічний середній отит негативно
впливають на його перебіг і погіршують результати як консервативного так і хірургічного (тимпанопластика) лікування отиту. Тому деформації задніх відділів перегородки носа, гіпертрофія задніх кінців нижніх носових раковин у
хворих на хронічний середній отит підлягають
усуненню. Така тактика себе виправдовує у осіб
на «сухий» чи гнійний хронічний мезотимпаніт
з супутніми тубо отитами при слизових чи слизово-гнійних виділеннях з вуха. При наявності
перешкоди в носовій порожнині змінюється фізіологічна скерованість потоку повітря під час
дихання, порушуються фізіологічні умови в носовій частині горла, а, отже, і в ділянці горлових
вічок слухових труб і, крім того, це призводить
до різних порушень рефлекторного характеру.
При передній риноскопії вираженої гіпертрофії
не відмічається, слизова оболонка звичайного
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забарвлення. Діагноз допомагає встановити обстеження за допомогою задньої риноскопії. При
цьому ми звертаємо увагу на три ознаки: 1) розміри задніх кінців нижніх носових раковин збільшені, вони можуть частково закривати і нижні
відділи задніх кінців середніх носових раковин;
2) задні кінці нижніх носових раковин ніби подовжені, вони виступають дозаду від хоан і лягають на верхню поверхню м‘якого піднебіння;
3) поверхня і колір раковин змінені: у частини
хворих вони мають нерівну, дрібногорбисту поверхню, що нагадує ягоду малини (папілярна), у
інших пацієнтів поверхня гладка (дифузна гіперплазія). Як правило, тканини раковини мають
сірий колір з синявим відтінком. Дифузну (гладку) гіперплазію задніх кінців нижніх носових
раковин слід диференціювати з збільшенням
задніх кінців нижніх носових раковин, обумовленим їх катаральним набряком. З цією метою
проводиться анестезія глибоких відділів носової
порожнини до носової частини горла шляхом
змащування ватничком, змоченим 2% розчином
дикаїну (чи 10% розчином лідокаїну) з адреналіном 1:1000. у разі катарального набряку задній
кінець нижньої носової раковини зменшується в
розмірі після цієї процедури. При гіперплазії
цього не відбувається.
Об‘єм збільшених задніх кінців нижніх
носових раковин може змінюватись, що
пов‘язано з емоційним станом хворого, застосуванням судинозвужувальних препаратів. Тому
доцільно пацієнта оглянути кілька разів, щоб
одержати уявлення про справжній стан носових
раковин. У таких хворих, як правило, має місце
порушення прохідності слухової труби і виділення з вуха. Вони відмічають незначний біль у
вусі під час нежитю чи катарів верхніх дихальних шляхів.
При обстеженні ЛОР-органів детально реєструється стан органа слуху. Оглядається зовнішнє вухо і завушна ділянка. Під час отоскопії
звертається увага на ширину слухового ходу,
наявність виділень і їх характер. Детально реєструється стан барабанної перетинки: втягнення, рубці, наявність перфорації, місце її розташування, чи «суха» вона. Крім звичайної отоскопії, проводиться огляд вуха оториноларингологічними дзеркалами з волоконним світловодом УМЗ і під операційним мікроскопом. Детально обстежується горло і гортань. Звертається
увага на стан слизової оболонки, реєструються
ті чи інші зміни. Оглядаються піднебінні мигдалики. Визначається їх стан, наявність чи відсутність ознак хронічного тонзиліту. Тут також,
поряд з звичайною мезофаринго- і непрямою
ларингоскопією, проводиться обстеження за
допомогою дзеркал оториноларингоскопічних з
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волоконним світловодом УМЗ. Спеціальні обстеження включають визначення функцій носа,
за показаннями – прохідність слухових труб,
слухової функції. Обстеження дихальної функції носа проводиться за якісною методикою (В.
И. Воячек, 1934) чи за допомогою ринопневмометра (Л. Б. Дайняк, Н. С. Мельникова, 1960).
Нюхова функція носа обстежується якісним (В.
И. Воячек, 1934) і кількісним методом (Б. В.
Шеврыгин, 1971). Ступінь прохідності слухових
труб обстежується методом вушної фонометрії
(В. И. Воячек, 1908).
Слухова функція не однократно досліджується шепітною і розмовною мовою, тональною пороговою і непороговою, а також мовною аудіометрією.
Таким чином, при обстеженні хворих на
деформацію перегородки носа в передопераційний період застосовуються різні методики,
включаючи ендоскопічний огляд ЛОР-органів,
додаткові методи, дослідження функцій носа і,
за показаннями, прохідності слухових труб і
слухової функції. Обстеження хворого включає
вияснення скарг, збір анамнезу, загальне обстеження і детальне обстеження ЛОР-органів, ви-

користовуючи для цього всі ендоскопічні прийоми (звичайна риноскопія, фарингоскопія, непряма ларингоскопія, отоскопія, а також за допомогою дзеркал оториноларингоскопічних з
волоконним світловодом УМЗ, риноскопія і
отоскопія під операційним мікроскопом). При
обстеженні перегородки носа звертають увагу
на вид, локалізацію, протяжність, ступінь її деформації.
Особливу увагу необхідно звертати на патологію задніх відділів носової порожнини (викривлення задніх відділів перегородки носа, гіпертрофія задніх кінців нижніх носових раковин) у хворих з патологією середнього вуха.
При підозрі на запалення навколо носових пазух
в план обстеження необхідно включати рентгенографію останніх і, за показаннями, - пункцію
верхньощелепних пазух. В план обстеження
хворих на деформацію перегородки носа повинно входити визначення носа (дихальної і нюхової), використовуючи для цього якісні і кількісні
методики. При поєднанні деформації перегородки носа з хронічним середнім отитом слід визначати прохідність слухових труб і слухову
функцію.
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С.М. ПУХЛІК, С.С. БУЧАЦЬКИЙ, О.В. ТІТАРЕНКО, А.П. ЩЕЛКУНОВ (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА СИНУСИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДВОМІРНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Метод ультразвукового дослідження приносових пазух – простий, безпечний, швидкий,
досить інформативний метод, який може бути
виконаний безпосередньо безпосередньо ЛОРлікарем. Однак на практиці цей метод не набув
впровадження і широкого розповсюдження, можливий негативний досвід при використанні
застарілої методики одномірного сканування
пазух. Більш досконалим і інформативним методом є двомірне сканування, яке дозволяє
отримати більше інформації про характер патологічного процесу за рахунок випромінювання
ультразвуковим датчиком одночасно декількох
ультразвукових сигналів у режимі реального
часу, в результаті цього на екрані монітора формується зображення досліджуваної пазухи. Сучасні ультразвукові апарати дозволяють сканувати з роздільною здатністю в 1,5-2 мм. Методика дозволяє проводити сканування пазух у
аксіальній та сагітальній проекціях, отриманні

зображення можуть бути роздруковані, або збережені у пам'яті комп'ютера. Нами було обстежено 30 пацієнтів (18 чоловіків та 12 жінок), які
лікувалися в ЛОР-відділені міської клінічної
лікарня №11 міста Одеси з діагнозом гострого
гнійного та загостреннями хронічного гнійного
синуситу. Всім пацієнтам була проведена ендоскопія порожнини носа, оглядова рентгенографія
приносових пазух, УЗД дослідження приносових
пазух. Усім пацієнтам обов'язково була проведена діагностична пункція гайморової пазухи.
Отримані дані дозволили вивчити ехографічний
симптомокомплекс характерний для наявності
ексудату у приносових пазухах. Встановлено що
в нормі, УЗ сигнал проникає через м'які тканини, передню стінку та слизову пазухи, але повністю відбивається на межі слизуватої та повітря. При наявності ексудату УЗ сигнал досягає
задньої стінки пазухи, проходячи крізь рідину.
УЗ обстеження проводились на апараті VIVID 7.
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С.М. ПУХЛИК, НАСЕР ШАМХИ АЛИ ЭЛЬ-ХАБИБ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПОЛЛИНОЗЫ В ОДЕССКОМ РЕГИОНЕ
По сведениям ВОЗ, распространенность
поллиноза в разных странах мира колеблется от 5
до 30%. В США, например, зарегистрировано
около 13,5 млн больных пыльцевой аллергией. В
Украине заболеваемость поллинозом недостаточно изучена, а во многих регионах вообще не
исследовалась. Проведение активных скрининговых акций в разных регионах Украины показало,
что от 70 до 90% выявленных больных с САР не
были ранее зарегистрированы учреждениями
здравоохранения. Таким образом, есть все основания считать, что большинство больных с САР в
нашей стране неизвестны учреждениям здравоохранения или выявляются несвоевременно, а
значит, не получают адекватной помощи, что
чревато негативными не только медицинскими,
но и социальными последствиями.
Распространенность поллиноза колеблется в разных регионах и зависит от многих факторов - климатогеографических особенностей
региона и связанных с ними особенностей распространения тех или иных растений и степени
их аллергенности.
С целью изучения особенности течения
поллинозов в Одесском регионе нами на протяжении двух сезонов проводился мониторинг
пыления растений, для чего улавливали пыльцу
растений, проводилась ее идентификация после
чего был составлен календарь пыления растений. Установлено, что в нашем регионе наблю-

дается 2 волны пыления растений -весенняя и
летне-осеняя. Первая представлена пыльцой
деревьев, в основном - березы и тополя, вторая пыльцой бурьянов, главным образом - амброзии
и полыни. Наиболее выраженную палинационную активность между волнами пыления показывают растения семейства злаковые и крапива
двудомная. Самое большое количество пыльцы
в воздух Одессы продуцирует амброзия (32%),
за ней идут тополь (18%) и береза (13%). Доля
всех остальных представителей аэропалинологического спектра не превышает 6%.
В этот же период проводилась клиническая оценка больных, обратившихся в областной аллергоцентр, изучались причиннозначимые аллергены при поллинозе. По нашим
клиническим данным наиболее распространены
поллинозные риноконьюнктивиты, вызванные
полисенсибилизацией к сорным травам, преимущественно к полыни, лебеде и амброзии.
Полученные результаты явились основанием для проведения сублингвальной специфической иммунотерапии (Слит) со смесью аллергенов сложноцветных и маревых растений
(микст 4). Всего пролечено 55 пациентов на
протяжение двух лет. Полученные хорошие
клинические результаты позволили рекомендовать использование региональных аллергенов
(пыльца, собранная в том регионе, где живет
пациент) для проведения СЛИТ.
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С.М. ПУХЛИК, Б.А. НАСИБУЛЛИН, А.В. АНДРЕЕВ, И.К. ТАГУНОВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
У ЛИЦ С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
Целью работы явилось изучение состояния местной резистентности слизистых полости
рта у лиц с гиперторофией язычной миндалины,
выявление корреляционной связи с состоянием
систем иммунного ответа.
Материалом исследовния послужили данные обследования 24 больных 3 возрастных
групп.
В содержимом полости рта во всех группах резко увеличивается содержание лимфоцитов и «голых ядер», являющихся частями клеток
эпителия слизистой рта, разрушенных за счет
литических аутоиммунных реакций.
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Наблюдалось изменение показателей иммунного ответа: уменьшение активных фагоцитов у лиц старше 15 лет и достоверное уменьшение фагоцитарного индекса у больных старше 45 лет. Активность комплемента у представителей всех возрастных групп находится в
пределах физиологического коридора, но ближе
к его верхней границе. Содержание циркулирующих иммунных комплексов в группах лиц
до 44 лет не превышает физиологических норм,
а в группе после 45 лет недостоверно выше. У
всех больных выявлены антитела к ткани язычной миндалины в достаточно высоком титре, в
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гуморальной составляющей иммунного ответа
имеют место существенные нарушения. Таким
образом, во всех группах выявлено ослабление
резистентности слизистой полости рта на фоне
ослабления клеточной составляющей иммунноВозрастные
группы
Показатели
Лимфоциты
Нейтрофилы
Эпителий
Фибробласты
«голые ядра»

<14 лет
абсолют
19± 6,1
8,85± 3,3
44,1± 13,4
3,3± 0,27

го ответа. Возможно, такая перестройка связана
с наличием в организме больных источника постоянной сенсибилизации, влияющего на гуморальную составляющую иммунитета и активность фагоцитарного звена.

15-44 года

относит
25,20%
11,7%
58,7%
4,40%

абсолют
22,0 ±2,1
3,0 ±0,1
56,0± 6,0
2,4± 0,5

относит
26,37%
3,60%
67,14%
2,89%

>45 лет
абсолют
28,5 ±7,4
9,6±3,7
48,5± 7,7
3,0±0,5

Возрастные группы
Показатели

<14 лет
абсолют

15-44 года
абсолют

>45 лет
абсолют

Фагоциты

51,3±3,1

53,8±2,7

53,0±1,0

Фагоцитарный индекс
Акт-ть комплемента
ЦИК
АТ к язычной миндалине

2,56±0,20
69,1±2,3
5,53±0,70
0

2,42±0,2
65,06±0,6
5,92±0,31
1:20

2,3 ±0,1
66,12±1,6
6,56±0,72
1:40

Контроль

относит
31,8%
10,7%
54,12
3,38%

относит
7,41%
18,45%
71,0%
1,1%
0,47%

Контроль
абсолют
60-80 у лиц >18
50-70 у лиц <18
3-4у.е.
50-70 у.ед.
4-6мг/мл
1:20
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С.М. ПУХЛИК, И.К. ТАГУНОВА, К.Г. БОГДАНОВ, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРА РЕСПИБРОН У ЧБД
Частые ОРИ у детей представляют собой
не только медицинскую проблему. Одним из
путей её решения является иммунопрофилактика, позволяющая выработать иммунитет до контакта с возбудителем. В качестве иммуномодулятора в терапии детей с частыми и затяжными
ОРИ, избран препарат микробного происхождения Респиброн. Респиброн – естественный иммуномодулятор, полученный путем механического лизиса, позволяющего безопасно и эффективно индуцировать образование специфических антител, содержит бактериальные лизаты
13 штаммов микроорганизмов, наиболее часто
вызывающих заболевания ВДП. Сублингвальный путь введения Респиброна позволяет обеспечить прямой контакт антигена с иммунными
клетками слизистой оболочки и сформировать
стойкий местный иммунитет.
Целью исследования было изучение эффективности применения Респиброна в лечении
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ЧБД. Детям (n=29) в возрасте от 3 до 8 лет вне
обострения ОРВИ было проведено клиникоиммунологическое обследование. Кратность
ОРЗ у детей составляла от 6 до 10 случаев за
предшествующий год. 19 детей (48%) основной
группы в комплексе реабилитационных мероприятий получали Респиброн сублингвально по
1 таблетке 1 раз в день в течение10 дней, перерыв в приёме препарата составлял 20 дней. Всего проведено 3 курса терепии в течение
3месяцев. В группу сравнения было включено
20 детей (52%), получавших комплекс реабилитационной терапии без Респиброна.
По истечении реабилитационного курса
через 3 месяца исследование мазков содержимого носоглотки свидетельствовало о значительно
более выраженной динамике в основной группе,
в которой зафиксировано уменьшение в 2 раза
количества лейкоцитов в мазках и частоты обнаружения кокковой флоры. Через 6 месяцев после
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курса реабилитации в основной группе и спустя 3
месяца после прекращения приёма Респиброна
микроэкология носоглотки у детей существенно
отличалась в лучшую сторону от таковой у детей
контрольной группы. По кратности ОРИ в течение шестимесячного периода наблюдения, дети
обеих сравниваемых групп не отличались: наблюдались единичные ОРВИ, обострения хронических заболеваний не было, однако, следует от-

метить то, что дети, получавшие Респиброн, болели легче, заболевания имели меньшую продолжительность течения (в 2,1 раза).
Полученные данные свидетельствуют об
эффективности включения препарата Респиброн
в схему реабилитационных мероприятий, что
повышает эффективность восстановительного
лечения, ускоряет процесс санации верхних дыхательных путей.

© С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, А.В. Андреев, 2012

С.М. ПУХЛИК, И.К. ТАГУНОВА, В.В. ДОВЖЕНКО, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ФОРМЫ ПРЕПАРАТА AQUA MARIS
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РИНОСИНУСИТА
В период острого воспалительного заболевания, сопровождающегося риноконьюнктивальными проявлениями, наибольшей атигенной нагрузке подвергается слизистая оболочка
верхних дыхательных путей. Действие бактериальных токсинов и гистамина, эндоназальное
применение различных фармакологических
препаратов может нарушить мукоцилиарный
клиренс.
Период репарации затягивается,
сопровождается аллергизацией, заложенностью
носа, образованием корок, ощущением сухости.
Фармакологическая компания «Ядран» Галенская Лаборатория д.д. Хорватия выпустила новую форму препарата - AQUA MARIS- пакетики
саше, содержащие 2,97г. морской соли Адреатического моря, обогащенной эфирными маслами лекарственных трав бессмертника итальянского и мирта обыкновенного, используемого
для промывания полости носа. Морская вода
увлажняет сухие слизистые оболочки, способствует быстрому размягчению и отделению корок
и плотного экссудата.
На базе ОДГБ нами использован метод
лечения острого риносинусита с применением
небулайзерной терапии раствором солей, обогащенных эфирными маслами. Процедура осуществляется с применением маски или канюли
для носа в течение 5-7 минут, 2-3 раза в сутки в
течение 3-5 дней. Лечение препаратом проводили на фоне базисной терапии основного заболевания. Динамика симптомов риносинусита оце-

нивалась до начала и по окончании лечения.
Исследуемую группу составили 20 пациентов
(3-7 лет) обоего пола, контрольную - 15 пациентов той же возрастной группы.
Использование солей, обогащенных
эфирными маслами в составе комплексной терапии риносинусита, приводило к более быстрому и выраженному ослаблению симптомов
исследуемого заболевания, по сравнению с контрольной группой. Выраженный положительный эффект был получен у 11 больных (55%),
удовлетворительный – у 6(30%). Не было отмечено эффекта у 3 пациентов (15%). Положительный эффект применения препарата получен
у 85% пациентов. Не было отмечено случаев
индивидуальной непереносимости солей AQUA
MARIS, обогащенных эфирными маслами.
Можно предположить, что положительный эффект применения препарата AQUA MARIS при
лечении риносинусита может быть получен за
счет уникального микроэлементарного состава
солей, мелкодисперстной формы применения,
позволяющей значительно увеличить площадь
контакта препарата со слизистой оболочкой носа и прилежащих пазух.
Представленные в настоящем исследовании данные позволяют рекомендовать использование данной формы препарата AQUA
MARIS в составе комплексной терапии риносинусита.
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С.М.ПУХЛИК, А.П.ЩЕЛКУНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ШИЛОПОДЪЯЗЫЧНЫЙ СИНДРОМ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Синдром удлиненных шиловидных отростков (шилоподъязычный синдром) или синдром Eagle – это общепринятое название для
набора клинических симптомов, связанных с
аномалиями размеров и положения шиловидного отростка височной кости.
По литературным данным (Корчанский
И.И., 1987), представленность этого феномена в
популяции составляет 4%. Феномен обусловлен
удлинением шиловидных отростков и проявляется клинически головными болями преимущественно височной локализации, болями в шее,
нарастающими при поворотах и. наклонах головы; поднимании и опускании плеч, нарушением
глотания (дисфагией). В клинической картины
проявляются симптомы очагового поражения
головного мозга в каротидном и/или вертебробазилярном бассейнах.
За последние 2 года нами обследовано и
пролечено 10 человек, у которых клинически и
рентгенологически был выявлен данный синдром. Для диагностики использовали спиральную КТГ с реконструкцией шиловидных отростков. У больных синдромом Eagle длина отростков варьировала от 40 до 60 мм (мегастилоид).
Возраст больных колебался от 40 до 78
лет. Мужчин и женщин было поровну. Лечение
включало консервативную терапию, в случае ее
недостаточной эффективности больным предлагали оперативное лечение. Консервативная терапия состояла в курсе (до 10 раз, с интервалом
2-3 дня) трансфарингеальных инъекций смеси
дексаметазона и лидокаина с больной стороны.
Удовлетворительный эффект сохранялся у 5
пациентов, а другим 5 пациентам выполнено
оперативное лечение.
Операция - резекция удлиненного шиловидного отростка

производилась под общим обезболивание
через нишу миндалины (если они ранее были
удалены) или через околоминдаликовую область. При первых трех операциях мы старались
максимально удалить удлиненные шиловидные
отросток. В последующих 2 операциях удаляли
часть шиловидного отростка длиной 3-5 см. При
этом происходил разрыв между отростком и
подъязычной костью, хрящами и связками.
Оценка отдаленных результатов лечения
проводилась через 1-2 года. Разница в самочувствии больных, которым удалялся шиловидный
отросток практически от основания височной
кости и пациентам, которым удаление отростка
ограничивалось частью его в районе ротоглотки,
отсутствовала.
Выводы:
Шилоподъязычный синдром часто не
распознается практическими врачами, и больные многократно и безрезультатно обращаются
к разным специалистам.
Мегастилоид обычно обнаруживается в
виде случайной находки. Трудности диагностики и неудовлетворительные результаты лечения
пациентов с болями в глотке обусловлены недостатком знаний об этой патологии.
Консервативная терапия как способ снятия симптомов шилоподъязычного синдрома
возможна и ее следует использовать, когда оперативное лечение невозможно по субъективным
или объективным показаниям.
Мы использовали внутриротовой доступ к
шиловидному отростку, удаление небной миндалины не является обязательным требованием
для доступа к отростку.
Нет необходимости в радикальном удалении шиловидного отростка – для излечения
больных достаточно резецировать излишне удлиненную его часть в пределах ротоглотки.

© С.М.Пухлик, А.П.Щелкунов, 2012

В.М. РАХМАНОВ, Ю.Н. ЗАВАЛКО, Р.В. РАХМАНОВ, Д.И. КЛИМЕНКО
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
СИНДРОМ АЛЕКСЕТИМИИ (АЛТ) И ЭЛЮЗИИ У ДЕТЕЙ С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА (СНС) В СОЧЕТАНИЕ С АУТИЗМОМ (А)
И АУТИЧЕСКОГО КРУГА РАССТРОЙСТВАМИ (АКР)
АЛТ у больных с А и АСР характеризуется устойчивой чертой личности (обособленным
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унитарным мышлением), бедностью эмоционального потенциала, которые выражаются за-
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труднением в понимании собственных и чужих
эмоций, чувств, затруднение и непонимание
тонких нюансов своих и чужих переживаний и
сложности их выражения, как с помощью вербальной, так и невербальной коммуникации:
жестов, поз, мимики. Дети с АЛТ как бы «изолируют», «вычеркивают» чувства, эмоции, окружающий мир из своей жизни, при обращении
– не смотрят в глаза, отворачиваются, игнорируя собеседника и окружающий мир сенсорных,
тактильных раздражителей. При этом, они не
способны ориентироваться в своих и чужих
чувствах и выражать их. Во взрослом – подростковом возрасте этим больным чужды высокие
идеи, самопожертвование, самостремление. Они
механически живут своей жизнью. Окружающий мир в их сознании превращается в неодушевленные предметы, им чужды и родственники и окружающий макромир.У некоторых со
временем, в связи с психотравмирующими ситуациями,
неблагоприятными
социальнобытовыми условиями и переживаниями, обостряется психосоматический статус. Но мотивы на
лечение у них ослаблены. Они не стремятся к
поиску выхода из ситуации. Могут скрывать
свои переживания, волнения, отказаться от
своевременной терапии, а при проведении терапии могут игнорировать предписания врачей. В
тоже время, некоторые из них в поисках выхода
из ситуации могут увлекаться алкоголем или
самолечением.
При симптоме элюзии у детей с А и АКР
в подростковом и в более взрослом периоде
жизни выявляется уход от реального мира и погружение в мир фантазий (элюзий). Появляются
нереальные планы, несоответствующие действительности, в т.ч. психофизическому развитию.
Они живут в своем виртуальном мире с внутренними и социальными разногласиями, приду-

мывают и выдают за свои чужие действия, результаты чужих достижений, рассказывают окружающим взрослым и сверстникам о дружбе
со знаменитостями, в т.ч. описывают спортивные достижения, сюжеты из кинофильмов и др.
Они ставят перед собой недосягаемые цели,
планы и верят в реализацию своих высказываний. При более глубоком ознакомлении с их
рассказами, можно выявить элементы паралогии, обман и фантастическое содержание вымышленных действий и высказываний и др. У
больных - эллюзия может сочетаться с иллюзией. При таком сочетании искажается восприятие
реальной жизни, достижение намеченных целей
и их идентификация. Это восприятие может
продолжаться на протяжении всей жизни. Такие
дети в микро- и макросреде могут быть инициаторами конфликтных ситуаций и необоснованно
обвинять других в этих конфликтах, не признают своих ошибок, «они всегда правы». Их доводы для оправдания своих действий «примитивны» и могут вызвать у окружающих насмешки и
негативизм в их адрес. Такие подростки создают
много проблем в рамках семьи и коллектива,
для воспитателей, учителей, они легко попадают
под чужое влияние, в т.ч. криминальных элементов.
Следует учесть, что при несвоевременно
принятых мерах и оказании неадекватного лечения, при неблагоприятных социальнобытовых условиях симптом АЛТ может проявиться у 70-80%, а симптом элюзии – у 20-30%
больных на протяжении всей жизни. Специалисты должны обратить внимание на появление
этого симптома и с первого дня лечения корректировать процесс медико- и психосоциальных
лечебно-реабилитационных мероприятий совместно с семьей, социальными работниками,
психологами, педагогами и др.
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В.М. РАХМАНОВ, Ю.Н. ЗАВАЛКО, Р.В. РАХМАНОВ, Д.И. КЛИМЕНКО
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕДИКО- И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ,
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА (СНС) В
СОЧЕТАНИЕ С АУТИЗМОМ (А) И АУТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ РАССТРОЙСТВАМИ (АСР)
Медико- и психосоциальная реабилитация больных с СНС в сочетание с А и АСР непрерывный и динамический процесс, который
состоит из:
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1. Первичный прием больных – регистрация, открытие или заполнение амбулаторной
карты /истории болезни/: обследования, осмотр
специалистами и др. 2. Подготовительный пеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

риод – подбор методики и ознакомление больных и их окружения с результатами обследования ранее лечившихся больных, с данными их
обследования и результатами реабилитации до и
после лечения. 3. Непосредственное лечение –
тактику и методы лечения определяют строго
индивидуально для каждого больного.
4. Период после лечения – на этом этапе
больным назначают поддерживающие психосоциальные, психотерапевтические мероприятия и
контролируют состояние психоречевого, психомоторного, психосенсорного развития в динамике и др.
Цели и задачи выбора психосоциальных и
психотерапевтических методов определяются
конкретными клиническими характеристиками
и психологическими особенностями больного и
протеканием болезни: а) особенностями коморбидных расстройств, личностными особенностями пациента и семьи, их реакцией на болезнь; б) психологическими факторами, в т.ч.
макро- и микросреды; причинами заболевания;
в) нозологической принадлежностью болезни и
ее этапами; г) структурно-организационными
рамками и др.
Воздействуя на все стороны личности
больного, психотерапия, занятия с психологом
являются тем способом лечения, который позволяет смягчить и даже устранить сопутствующие коморбидные расстройства, дефицит
коммуникации, когнитивных процессов и др.
Данная система включает в себя: работу с
пациентами; работу с семьей больного; сотрудничество с педагогическими и социальными
работниками в осуществлении реабилитацион-

ных мероприятий; определение значимости социальной среды пациентами и дальнейшая их
адаптация к ней в процессе реабилитации. Пациент рассматривается как главный (основной)
объект системы, и на первом этапе методики
основной акцент делается на выявлении коморбидных расстройств и изучении комплекса психологических разногласий, например, анализируется адекватность приемов исследования, лечения и внутренней картины болезни (ВКБ) с
окружающей средой. При этом на первый план
выносится исследование и отношение больных
и окружающей среды к его болезни, в частности: а) адекватное; б) пассивное (безразличное);
в) негативное (отрицательное); г) неустойчивое
(изменчивое) и др.
Семья является одним из ключевых факторов в создании и организации жизненной среды больного. Поскольку он связан со своими
родными глубокими и тесными отношениями,
то его психологический комплекс неполноценности, вызванный недугом, может перейти и на
семью, в целом. Врач и должен начинать именно с изучения отношения близких к недугу пациента. Исходя из выявленной картины, применяются разные методы психотерапии, которые
являются ведущими во время всего реабилитационного процесса.
В этом контексте следует отметить, что
такие факторы, как этиопатогенез и тяжесть патологических процессов, симптоматика заболеваний и ошибки, допущенные в ранее проводимых лечебно-диагностических процессах, играют в медицинской и психосоциальной реабилитационной системе второстепенную роль.

© В.М. Рахманов, Ю.Н. Завалко, Р.В. Рахманов, Д.И. Клименко, 2012

В.М. РАХМАНОВ, Ю.Н. ЗАВАЛКО, Р.В. РАХМАНОВ, Д.И. КЛИМЕНКО
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА (СНС) В СОЧЕТАНИИ С АУТИЗМОМ (А) И АУТИЧЕСКОГ
КРУГА РАССТРОЙСТВАМИ (АКР) И ИХ СЕМЕЙ
Одним из основных методов во всех реабилитационных мероприятиях является психотерапия, которая превалирует на всех этапах
медико-социальных мероприятий. Воздействие
на больных производится как вербальными
(словесными), так и невербальными методами.
В зависимости от индивидуальных особенноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

стей больного применяется весь спектр психотерапевтических воздействий, вплоть до психоанализа. Такого рода методы всегда адаптированы для каждого индивидуального случая.
В системе реабилитации детей главным
фактором является работа с семьей, мобилизация ее потенциала в совместной работе с врача-
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ми. С этой целью следует начинать с семейного
консультирования (СК) и семейной психотерапии (СП). СК является одним из главных этапов
СП, целью которой является ознакомление с
семейными взаимоотношениями, проблемами
членов (члена) семьи и взаимосвязь болезни ребенка с этими проблемами. При этом анализируются ситуации, аспекты ролевого взаимоотношения-взаимодействия в семье для поиска
элементов лечебного воздействия (ресурса) для
дальнейшего
проведения
лечебнореабилитационных мероприятий.
При этом производится: а) первичный
прием, устанавливается контакт с больными и
членами семьи; б) ознакомление и сбор информации; в) терапевтический настрой и потенциал
когнитивных,
коммуникативных
процессов
больного и членов семьи; г) их вера в лечение и
психофизические возможности, выполнение врачебных требований в совместной работе с больными детьми; д) обсуждение психотерапевтических, в целом лечебно-реабилитационных мероприятий для каждого конкретного пациента.
Многообразие приемов СК позволяет выбирать различные терапевтические концепции и
методы, среди которых ведущим и является семейная психотерапия (СП) и др.
В СП выделяются 4 этапа: 1) диагностический (семейный диагноз); 2) ликвидации семейного конфликта; 3) реконструктивный; 4)
поддерживающий. Психотерапевтические воздействия часто применяемые в СП: а) преодоление дезадаптации, дезинтеграции в связи с пси-

хотравмирующей ситуацией, болезнью ребенка,
в конкретных ситуациях между членами семьи;
б) преодоление эмоциональной ломки, осознание своей ошибки и критика своего поведения;
в) уважение к «противнику» и выявление позитивного в «противнике»; г) преодоление аффективного поведения и выработка «режима молчания»; д) умение слушать противника и других
членов семьи; е) проигрывание ролей; ж) конфронтация; з) анализ собственных поведений, в
т.ч. и аудиовизуальных записей и др.
В наших ранних исследованиях было выявлено, что после болезни ребенка у 84% матерей и 18% отцов появляются различные эмоционально-аффективные непсихотические расстройства. Если не принять меры по их устранению, то в дальнейшем возникает реальная возможность более тяжелого характера психосоматических заболеваний. Эти расстройства имеют
и социальное значение, а именно: в 5,2 – 6,8%
таких семей происходит распад брака, в 11,0% наблюдается злоупотребление алкоголем, в 9,8 –
16,7% имеет место отказ от ранее запланированного второго ребенка и т. д.
Все эти проблемы и, истекающие из этого, негативные последствия со стороны родителей и отдельных членов семьи являются предметом обсуждения в школе для родителей для
выработки способов ухода от этой проблемы. С
этой целью к обсуждению проблемы привлекаются другие специалисты, дети, принимающие
лечение и их родители, которые являются активными участниками в процессе СП.

© В.М. Рахманов, Ю.Н. Завалко, Р.В. Рахманов, Д.И. Клименко, 2012

В.М. РАХМАНОВ, Ю.Н. ЗАВАЛКО, Р.В. РАХМАНОВ, Д.И. КЛИМЕНКО
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ЗНАЧИМОСТЬ ДАННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ У ДЕТЕЙ
С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА (СНС) В СОЧЕТАНИИ
С АУТИЗМОМ (А) И АУТИЧЕСКОГО КРУГА РАССТРОЙСТВАМИ (АКР)
В последнее десятилетие требования к
диагностике тех или иных отклонений в психическом статусе больного, кроме общепринятых
исследований, широко используются данные
клинико-психологических, экспериментальнопсихологических исследований. Существующие
разнообразные психологические тесты и результаты полученных исследований, их интерпретация часто являются решающими в судьбе ребенка. Практика показывает, что из-за погрешностей при проведении психологического тес-
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тирования не всегда можно точно определить IQ
- коэффициент интеллектуальных способностей
ребенка.
Для получения объективных данных при
тестировании на IQ необходима полная адаптация во времени, местности испытуемого (у детей их сопровождающих). Однако, на самом
деле дети и родители, уставшие от дороги, не
выспавшиеся, голодные, а на руках - обратный
билет на поезд (автобус). В таких случаях родители толком не могут объяснить, а новая обстаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

новка, незнакомые тетя (дядя) влияют на детей:
они замыкаются, стесняются, испытывают негативизм или кратковременный транзисторный
дезадаптационный синдром. Все эти факторы
значительно искажают показатели психологических тестов, в т.ч. и аудиометрических исследований. Хотя в привычных условиях они могут
не отличаться от сверстников или даже опережать их по некоторым показателям.
Специалисты, не вникая в суть дела,
«штампуют» данные предыдущих специалистов
и ставят свой традиционный диагноз «умственная отсталость», «задержка психомоторного
развития», «алалия», «аутизм», «расстройство
поведения» и др.
Данные психологических обследований и
их результаты должны быть индивидуальными
в каждом случае.
По нашим наблюдениям, в зависимости
от условий и задач исследований, в более 10-30
% случаев психологические, в том числе и аудиометрические обследования проводятся с нарушениями, их данные искажены и не соответствуют «когнитивным» функциям, в частности,
потенциалу мозга.
С целью уточнения этого явления нами
был обследован 781 больной в возрасте от 2 до
45 лет, в том числе мужчин 344 (44,1 %) и 437
(56,0 %) женщин. Диагноз «психической непол-

ноценности, умственной отсталости» был установлен 82 (10,5 %) пациентам 26 психиатрами,
26 невропатологами, 3 сурдологами, 3 педиатрами, 18 педагогами–дефектологами и 6 воспитателями. У 70 (85,4 %) из 82 больных при специальном исследовании, проводившемся психиатром и психологом, этот диагноз был снят.
Чаще всего диагноз «психической неполноценности» устанавливался детям и подросткам в возрасте от 5 до 15 лет. Осторожное использование такого диагностического понятия,
как «психическая неполноценность» - важное
условие
эффективной
психологопсихотерапевтической работы с пациентами и
их ближайшим окружением.
Из-за этого данные психологических обследований (IQ) не должны быть окончательным «объектом» в постановлении и дальнейшем
решении судьбы ребенка или уточнением диагноза.
Следует подчеркнуть, что и в тех случаях,
когда этот диагноз при тщательном исследовании не снимался, это не всегда служило препятствием для занятий в массовых школах.
Особо следует подчеркнуть, что основным источником успеха в IQ является способности матери и др. членов семьи, их настойчивость и мотивация, решительность, честолюбие,
темперамент и др.
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Д.Д. РЕДЬКО, И.Д. ШЛЯГА (ГОМЕЛЬ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ИНВАЗИВНОГО
ГРИБКОВОГО СИНУСИТА
Несмотря на то, что эпидемиологические
данные литературы по грибковым риносинуситам разноречивы, совершенно однозначно, что
распространенность данной патологии имеет выраженную тенденцию к росту, особенно за последнее десятилетие. В публикациях чаще описывают неинвазивные формы грибкового синусита: аллергический (эозинофильный) грибковый
синусит и грибковое тело околоносовых пазух
(ОНП). Ранее считалось, что инвазивная (вялотекущая) хроническая форма встречается преимущественно в эндемичных районах с жарким климатом (Судан и Северная Индия). За последние
годы в Республике Беларусь описаны 3 случая
риноспоридиоза носа и ОНП. При любой из неинвазивных форм грибкового синусита возможен
переход в инвазивный процесс – глубокое пораЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

жение с распространением со слизистой оболочки ОНП на надкостницу и кость, что приводит к
развитию некроза. Имеется склонность к распространению с верхнечелюстной пазухи на глазницу и альвеолярный отросток; из лобной пазухи
при разрушении мозговой стенки – на мозговые
оболочки с развитием менингита. Течение хроническое, осложнения при своевременном и адекватном лечении развиваются реже, чем при острой форме. Ранняя диагностика инвазивного
грибкового синусита является залогом успешного лечения данной патологии.
Материал и методы: проведено комплексное обследование и лечение 18 пациентов
с хроническим инвазивным грибковым синуситом, что составило 13% группы синуситов грибковой и грибково-бактериальной этиологии.
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Результаты. Для хронического инвазивного грибкового синусита характерно одностороннее поражение околоносовых пазух (n=16),
при этом преимущественно верхнечелюстной
пазухи и передних клеток решетчатого лабиринта. Инвазивная форма на начальных этапах
была расценена как остеомиелит верхней челюсти (n=8), новообразование околоносовых пазух
(n=7), гнойный синусит с орбитальными осложнениями (n=2), туберкулез полости носа и ОНП
(n=1). При поступлении пациенты предъявляли
жалобы на отечность и асимметрию лица, отек
век и покраснение глаза, лицевые боли по типу
тригеминальной невралгии, периодические носовые кровотечения, одностороннюю заложенность носа, ощущение неприятного запаха. При
риноскопии обнаружены гиперемия или бледность слизистой оболочки носа, в области среднего и нижнего носового хода – некротические
и грибковые массы серого или коричневого цвета, грануляционная ткань, нередко – деструкция
костной стенки пазухи, носовой перегородки.
Наиболее постоянные рентгенологические признаки инвазивного грибкового синусита, выявляемые при компьютерной томографии, – узурация, разрушение костных стенок пазухи, в

пазухе неравномерное затемнение, образование
мягкотканной плотности, гиперденсивные вкрапления плотностью свыше 2000HU.
Заподозрить инвазивный микоз ОНП
можно на основании клинических и рентгенологических признаков, однако для подтверждения
диагноза необходимо более детальное обследование пациента: культуральное, гистологическое. При инвазивных микозах культивирование
грибов затруднено, поэтому крайне важно гистологическое исследование. Культуральное
подтверждение микотической природы синусита отмечено в 2 случаях, гистологическое – в 13,
микологическое и гистологическое – 2. Верифицированы следующие микромицеты: Aspergillus,
Mucor, Bipolaris, Rhinosporidium.
Выводы: 1. Клинические признаки хронического инвазивного грибкового синусита
неспецифичны. Дифференциальную диагностику необходимо проводить с новообразованиями
ОНП, остеомиелитом верхней челюсти, туберкулезом носа и ОНП и гранулематозом Вегенера. 2. Диагностика хронического инвазивного
грибкового синусита базируется на данных
компьютерной томографии, гистологического и
иммунологического исследования.

© Д.Д. Редько, И.Д. Шляга, 2012

В.В. РИМАР, М.И. БЕЗЕГА (КИЕВ, ПОЛТАВА; УКРАИНА)
РОЛЬ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ ОСТРОГО МАСТОИДИТА
Исследования микрофлоры из очага воспаления верхних дыхательных путей в 17-30%
случаев ее не выявляют, что свидетельствует о
высокой вероятности наличия в таких случаях
вирусной инфекции. В то же время некоторые
авторы приводят данные о первичности вирусной инфекции в возникновении острого воспалительного процесса, на фоне которого может
развиваться вторичная бактериальная инфекция.
Частота острых та хроничесних средних отитов
составляет 35-40% от общего количества заболеваний уха, при этом специфический возбудитель до сих пор не выявлен. Изучение проблемы
заболеваний уха вирусной этиологии является
актуальным. С одной стороны, это обосновано
общим повышением заболеваемости уха вирусной этиологии, с другой - усовершенствованием
методов лабораторной диагностики при вирусных заболеваниях.
Известно, что вирусная инфекция может
присутствовать в организме человека всю жизнь
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с периодическими обострениями. В некоторых
случаях определенное значение в развитии острого среднего отита имеют ОРВИ и грипп.
За последнее время существует тенденция
распространения атипичных форм острых средних отитов, одной из форм осложнения которых
является острый мастоидит (7-8% случаев). За
период 2007-2011 гг. нами было обследовано 24
больных с острым мастоидитом. Возраст пациентов составлял 20-62 лет, из них женщин – 8,
мужчин – 14. После клинического и микробиологического обследования, которое в 20 посевах
из барабанной полости не дало роста ни аэробной, ни анаэробной бактериальной флоры, всем
больным была проведена санирующая операция,
во время которой удаленная воспаленная слузистая оболочка сосцевидного отростка отправлялась на гистологическое и вирусологическое
исследование. Гистологические изменения исследуемого материала были характерны для вирусного поражения слизистой оболочки.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Диагностику вирусной инфекции проводили методом ПЦР, который основан на выявлении возбудителя путем идентификации его
нуклеинової кислоти (РНК или ДНК). Високая
чувствительность и специфичность, возможность использования любого биологического
материала, получение качественного и количественного результатов, а также универсальность
использования оборудования для диагностики
делают ПЦР одним из наилучших методов для
диагностики вирусной инфекции. Забор материала проводился в операционной в стерильных
условиях. Материал помещали в специальную
пробирку с транспортным раствором. Выделение ДНК проводилось с использованием набора
реагентов «Набор для выделения ДНК из биопроб» НВП «Литех» Института физикохимической медицины МЗ Российской Федерации. ПЦР-амплификацию ДНК вируса герпеса
простого выполняли с использованием набора
реагентов для амплификации «АмплиСенс»
Центрального НИИ эпидемиологии МЗ Российской Федерации или набора НВП «Литех» «Герпол 1+2» с электрофоретичной схемой детекции продуктов амплификации. Для проведения
амплификации
использовали
многоканальній
амплификатор
«Терцик»
(«ДНК-Технология», Россия), для электрофореза – камеру SЕ-2 («Хеликон», Россия).
По результатам проведенных исследований вирусная инфекция выявлена в 75% представленных образцов, из них: у 7 (38,9%) 30% -

вирус Эпштейн-Барра, у 5 (27,8%) - вирус простого герпеса, у 4 (22,2%) - сочетание вирусов
простого герпеса и Эпштейн-Барра.и у 2 (11,1%)
– цитомегаловирус. У 6 больных (25%) вирусная
инфекция не выявлена, что мы объясняем недостаточными возможностями лаборатории, т.к.
гистологические исследования были характерны
для вирусного поражения исследуемой слизистой оболочки у всех 100% пациентов. Мы не
исключаем присутствия и роли бактериального
агента в этиопатогенезе острого мастоидита у
наших пациентов, но считаем его роль вторичной, с учетом литературных данных.
После проведенного хирургического и
консервативного лечения с использованием
протефлазида по описанной нами ранее схеме
все больные выписаны с выздоровлением.
Результаты проведенных исследований
указывают на целесообразность тщательного
сбора анамнеза с целью выявления случаев вирусной инфекции у предыдущем периоде; оценку суб’ективного состояния больного; клинического обследования, включающего осмотр ЛОРорганов, инструментальных и лабораторных
методов обследования (общий анализ крови и
мочи, аудиометрия, рентгенография сосцевидных отростков по Шюллеру или КТ); идентификацию вирусной инфекции методом ПЦР диагностики. Методы лечения данной патологии
являются методами выбора врача, однако применение протефлазида в наших исследованиях
имело 100% эффективность.
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(КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОШИРЕНІСТЬ ТЯЖКИХ ВРОДЖЕНИХ ТА ПРЕЛІНГВАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ
СЛУХУ У ДІТЕЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗВЕРНЕНЬ ДО ПОЛІКЛІНІКИ ДУ “ІНСТИТУТ
ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С.КОЛОМІЙЧЕНКА НАМНУ”
Кількість дітей в Україні, які отримали інвалідність внаслідок приглухуватості і глухоти,
складає біля 8 тисяч, що становить 5,7 % від загальної кількості дітей інвалідів . Спадкові порушення слуху у дітей з тяжкими прелінгвальними вадами до сьогодні на Україні лишаються
поширеним захворюванням, які коливаються в
межах від10 до 60 %. Звичайно, що такий широкий розмах прелінгвальної глухоти у дітей ставить завдання виявити дітей з генетичним порушенням слуху та спланувати заходи по наданню
необхідної допомоги такій категорії хворих.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

В зв’язку з цим, метою даної роботи було
вивчення поширеності тяжких прелінгвальних
порушень слуху у дітей за результатами звернень до поліклініки інституту, для планування
та поліпшення якості профілактичної допомоги.
В дитяче поліклінічне відділення ДУ „Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ” за період з січня по жовтень
2011 року звернулось 5104 дітей, з них зі скаргами на порушення слуху 1423, що складає 27,9
% від загальної кількості звернень.
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При аналізі цих 1423 амбулаторних карт
враховувався вік дитини, давність захворювання, причина втрати слуху, коли вперше була
виявлена приглухуватість та глухота, стан слуху
у батьків та близьких родичів, наявність шкідливих чинників у батьків, стан слухової функції
дитини за даними суб’єктивної та об’єктивної
аудіометрії, психологічний та неврологічний
стани.
Згідно даних звернень до поліклінічного
відділення було визначено, що основна кількість
дітей надходила з Києва (317) та Київської області (200). Максимальна кількість звернень дітей з приводу сенсоневральної приглухуватості і
глухоти виявилася для мешканців Житомирської (75), Чернігівської (65), Рівененської (49),
Вінницької (52) та Волинської (48) областей.
Мінімальна кількість звернень була зафіксована
у мешканців Дніпропетровської (16), Миколаївської (21), Херсонської (20) та Чернівецької (17)
областей.
За отриманими показникам не можливо
зробити висновків про рівень захворюваності в
даних областях. Наведені результати можуть
бути пов’язані не тільки з фінансовими можливостями прибуття до нашого лікувального закладу, але і можливо, в першу чергу, з належним рівнем наявної сурдологічної медичної допомоги в різних регіонах України. Про це свідчить досвід спілкування з сурдологічною службою різних регіонів і виявлений низький чи високий рівень звернень. Ці результати вказують
про необхідність приділення пильної профілактичної та сурдологічної допомоги дітям з вадами слуху.
Найчастіше за сурдологічною допомогою
звертались батьки, які мали дітей віком від 2 до
4 років (791 дитина) у порівнянні з дітьми віковою групою від 5 до 13 років (632 дитини).
Причини, що викликали сенсоневральну
приглухуватість (СНП) та глухоту у дітей дослі-

джуваної групи були численні і різнопланові.
Серед них велика кількість дітей (269 осіб) була
з втратою слуху після перенесених інфекційних
захворювань, тяжких пологів - 207 дітей, передчасних пологів - 182 особи, несумісності по
групі крові та резус-фактору - 157 чоловік. В
якості причин СНП були також: менінгіт у (91
чоловіка), прийом ототоксичних антибіотиків у
(86 чоловік). В проаналізованих медичних картах дітей з сенсоневральною приглухуватістю та
глухотою досить часто фіксувались випадки,
коли батьки не могли вказати причину втрати
слуху (304 дітей). У частини дітей при зборі
анамнезу в родині виявлялися родичі, які мали
спадкові вади слуху (127 чоловік). Саме у цих
двох груп дітей ми можемо передбачати наявність можливих генетично обумовлених порушень слуху. Вони відносяться до групи ризику.
З проаналізованого матеріалу можна зробити висновки, що для попередження вад слуху
необхідно враховувати основні причини, які
призводять до втрати слуху (інфекційні захворювання, прийом ототоксичних антибіотиків,
менінгіт тощо). Серед дітей з сенсоневральною
приглухуватістю та глухотою у 304 випадків
виявити причину було неможливо, а у 127 була
встановлена родинна глухота. Усіх цим дітям
необхідно проводити молекулярно-генетичне
дослідження та консультацію лікаря - генетика з
метою попередження народження хворої дитини
на приглухуватість та глухоту.
Проведення молекулярно-генетичних досліджень у цих дітей дозволить вирішити якнайменше дві проблеми. По перше для молодої
родини, це виявлення та попередження про можливість народження приглухуватої чи глухої
дитини.
По
друге,
при
молекулярногенетичному обстеженні безпосередньо дитини
ми зможемо прогнозувати про ймовірність в
появі у неї нащадків, які можуть або не можуть
мати порушення слухової функції.
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ВЕСТИБУЛЯРНА ФУНКЦІЯ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНОЮ І ДОЛІНГВАЛЬНОЮ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ТА ГЛУХОТОЮ
Метою даної роботи було вивчення стану
вестибулярної функції у дітей з важкими втратами слуху на основі даних спонтанних та експериментальних реакцій.

192

Всього було обстежено 50 дітей з втратами слуху різного ґенезу, 30 хлопчиків і 20 дівчаток віком від 5 місяців до 12 років. Вік обстежених дітей до трьох років був у 33 осіб, від 4 роЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

ків до 12 - у 17 дітей. Причинами втрати слуху
були: інфекційні захворювання – 8 дітей, після
прийому ото токсичних антибіотиків - 3, менінгіт – 4, родові ускладнення - 7, несумісність резус - фактора - 5, недоношені - 6, невідомої етіології – 17.
Методика обстеження вестибулярного
аналізатора передбачала дослідження функції
переважно динамічної рівноваги (хода по прямій доріжці, флангова хода, „ крокуючий тест”
Fukuda). В стані спокою реєстрували спонтанний та позиційний ністагм. При обертальній
пробі ( 5 обертів за 10 с) оцінювали тривалість
ністагменної реакції та вестибулярної ілюзії
протиобертання (ВІП), сумарну амплітуду (СА),
частоту, швидкість повільної фази (ШПФ) ністагму, ступінь вестибуло - вегетативних реакцій
(ВВР) [49].
У 33 дітей віком до трьох років з порушеннями слуху обстеження не проводилось з
об’єктивних причин. При обстеженні 17 дітей
віком від 4 до 12 років за даними анамнезу лише
двоє дітей ( 1 – недоношений і 1 з пологовими
ускладненнями) скаржились на несистемні запаморочення, а четверо дітей ( 1 - після інфекційного захворювання, 3 – невідомої етіології)
закачувались при їзді в транспорті.
При обстеженні дітей, які скаржились на
запаморочення, було виявлено порушення флангової ходи та « крокуючого» тесту, в стані спокою реєструвався спонтанний ністагм вправо і
вліво, при обертальній пробі спостерігалась
дисгармонія вестибуло-сенсорної реакції на фоні асиметрії постобертального ністагму.
У чотирьох дітей, які закачувались у транспорті, не було виявлено відхилень від норми
при проведенні ходи по прямій із закритими
очима, флангової ходи та « крокуючого» тесту

Fukuda. Обертальна проба показала наявність
гіперрефлексії експериментального ністагму,
сенсорної та вегетативної реакцій у двох дітей, у
яких слух погіршився після інфекційних захворювань. В інших двох випадках спостерігалась
дисгармонія експериментального ністагму ( норморефлексія, гіпорефлексія) та вестибуло –
вегетативних реакцій ( гіперрефлексія) на обертальні стимули.
У 7 дітей після менінгіту, пологових
ускладнень та недоношених було виявлено порушення флангової ходи та ходи по прямій доріжці із закритими очима. Спонтанний ністагм
реєструвався у двох дітей з пологовими ускладненнями. При обертальній пробі спостерігалась
дисгармонія експериментального ністагму та
вестибуло – сенсорної реакції. Вестибуло – вегетативні реакції були в межах норми.
У чотирьох дітей спонтанні та експериментальні реакції були в межах норми. За результатами проведеного обстеження невеликої кількості дітей важко зробити достовірні висновки
стосовно особливостей стану вестибулярного
аналізатора у такої категорії пацієнтів. Отримані
дані свідчать про переважно центральні порушення аналізатора як у випадках з клінічними
проявами, так і при відсутності порушень. При
накопиченні кількості спостережень необхідно
звертати увагу на характер порушень для диференціації їх причин. Це може бути пов’язано як
із станом центральної нервової системи, так і
спадковим фактором, особливо що стосується
синдрому закачування. Комплексний підхід при
обстеженні пацієнтів може підвищити ефективність диференційної та топічної діагностики з
урахуванням функціонального вестибулярного
аналізатора, що планується досліджувати в наступні роки.
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СЛУХОВА ФУНКЦІЯ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНОЮ І ДОЛІНГВАЛЬНОЮ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ТА ГЛУХОТОЮ
Проблема вродженого ураження слуху на
протязі багатьох років привертає увагу вітчизняних та зарубіжних вчених. Вроджені ураження слуху – одна із причин глухоти є поширеним
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

дефектом, багато питань якого до сьогоднішнього часу не було досконало вивчено. В зв’язку
з цим виникла необхідність проводити розширений комплекс дослідження стану слухового
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апарата у дітей з вродженою і долінгвальною
сенсоневральною приглухуватістю та глухотою
на основі використання сучасних методів дослідження для проведення ранньої діагностики.
Мета даної роботи – підвищити ефективність діагностики порушення слухової функції у
дітей з вродженою і долінгвальною сенсоневральною приглухуватістю та глухотою.
Визначення гостроти слуху, ступеня і характеру його порушень у дітей від 4 років і більше здійснювали в звукопоглинаючій камері за
допомогою акуметрії, а також комплексу тональних і мовних аудіометричних тестів за традиційною методикою.
З метою диференційно-топічної діагностики та об’єктивізації отриманих даних про стан
слухової системи проводили акустичну імпедансометрію, яка складалася з тимпанометрії та
реєстрації акустичного рефлексу. Стан слухової
системи також оцінювали за пороговими та амплітудно-часовими характеристиками коротколатентних слухових викликаних потенціалів
(КСВП). Реєстрація КСВП проводилась за допомогою
аналізуючої
системи
Eclipse
Interacoustic (Італія) в звукоізольованій камері.
В якості звукової стимуляції пред’являлися акустичні посилки тривалістю 100 мкс інтенсивністю від 60 до 100 дБ. Частота виникнення імпульсів становила 21 /с. Кількість накопичувань
1500. Використовувався час аналізу - 12 мс при
смузі пропускання фільтрів (0,5-2) кГц. У обстежених дітей визначали поріг реєстрації
КСВП відносно мінімального порога чутливості
(дБ SPL).
Нами Було обстежено 50 дітей з порушенням слуху різного ступеня тяжкості, з них
30 хлопчиків та 20 дівчаток віком від 5 місяців
до 12 років.
При розподіл дітей за віком встановлено,
що найбільшу питому вагу складали діти в віці
від 1 до 3 років (64 %).
Причини, які сприяли виникненню сенсоневральної приглухуватості та глухоти у дітей
наступні: у 8 дітей сенсоневральна приглухуватість чи глухота виникли після пернесених інфекційних захворювань, у 3 – після прийому
ототоксичних антибіотиків, у 4 – після перенесеного менінгіту, у 18 – втрата слуху пов’язана з

тяжкими пологами, несумісністю по групі крові,
Rh та народженням недоношеної дитини. У 12
дітей виявити причину СНП чи глухоти не
представлялося можливим і у 5 дітей в анамнезі
були родичі з тяжкими порушеннями слуху.
В процесі обстеження хворих дітей за результатами суб’єктивної та об’єктивної аудіометрії було виявлено наступне.
Суб’єктивну аудіометрію ми змогли провести тільки 17 дітям, в результаті чого були
отримані наступні дані. У всіх дітей було зафіксовано порушення слуху по типу звукосприймаючого апарата, сприйняття шепітної та розмовної мови було відсутнє. Середня втрата слуху на частотах від 250 до 4000 Гц становила
(92,4±5,6) дБ. Відмічався нисхідний (10 дітей) та
обривистий (7 дітей) тип аудіометричної кривої.
Розбірливість мови не досягалась при максимальному рівні звукового тиску аудіометра..
За даними імпедансометрії у 42 дітей з
сенсоневральною приглухуватістю та глухотою
була зареєстрована тимпанограма типу „А”, у 5
– типу „В”, що вказує на порушення в звукопровідному апараті (ексудативний середній отит), у
3 – тип „С”, що підтверджує порушення функції
слухової труби. У всіх 50 дітей при рівні звукового тиску 95 дБ АР не реєструвався.
У 29 хворих дітей поріг піку V хвилі
КСВП при рівні звукового тиску 100 дБ HL не
реєструвався, у решти 21 поріг піку V хвилі
КСВП реєструвався при рівні звукового тиску
(95,2±4,8) дБ HL.
Підсумовуючи отримані дані можна зробити висновки, що всі 50 дітей мали глибоке
ураження звукосприймаючого апарата або глухоту V ступеня тяжкості. Однак у 8 дітей було
також виявлено ураження звукопровідного апарата, що підтверджувалося даними тимпанометричного обстеження.
У 27 з 50 дітей виявити причину втрати
слуху було неможливим. Цих дітей треба віднести до групи ризику для своєчасного проведення молекулярно-генетичної діагностики для виявлення генетично обумовленої приглухуватості
та глухоти та визначення прогнозу здоров`я
майбутнього покоління в родинах, де є або передбачається глуха дитина зі спадковою патологією.

© А.І.Розкладка, І.А.Бєлякова, В.І.Луценко, Т.Ю.Холоденко, Т.П.Лоза, 2012
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А.І. РОЗКЛАДКА, Л.М. ВАКУЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ХВОРИХ З ВРОДЖЕНОЮ
І ДОЛІНГВАЛЬНОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ТА ГЛУХОТОЮ
В РАННЬОМУ ДИТИНСТВІ
Незважаючи на реабілітаційні та профілактичні міри сенсоневрального порушення слуху,
спостерігається чітка тенденція до росту числа
слабочуючих і глухих осіб, що захворіли в дитячому віці. Вклад сенсоневральних порушень
слуху в інвалідизації дитячого населення є доволі значущими. Так, статистичні данні свідчать, що у країнах Європейської співдружності
проблеми зі слухом мають 1,2 – 1,4 % дітей.
Актуальність дослідження особливостей
психічного розвитку дітей з вродженою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою полягає у тому, що порушення слуху негативно позначаються на розумовому розвитку дитини. Методологічні і теоретичні проблеми психологічної реабілітації дітям з сенсоневральними порушеннями слуху розроблені недостатньо, що
зумовлює необхідність планування психологічно-реабілітаційних, корекційних заходів та профілактики виникнення патопсихологічних змін
особистості.
Мета роботи – покращити ефективність
діагностики, лікування та реабілітації психічних
порушень дітей із вродженою сенсоневральною
приглухуватістю та глухотою на підставі вивчення особливості психічного розвитку, методами медичної психології.
Відповідно до мети та завдань дослідження особливості психічного розвитку вивчалися у
58 дітей з вродженою і долінгвальною сенсоневральною приглухуватістю та глухотою різного
ґенезу. Хворі находилися при поліклінічному
обстеженні, або стаціонарному лікуванні в ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». Вік дітей коливався
від 2,5 до 4,5 років, серед яких було 33 хлопчики та 25 дівчаток. У всіх хворих було встановлено діагноз «Двостороння сенсоневральна приглухуватість чи глухота».
Аналіз даних психологічного дослідження
здійснювався відповідно до розподілу дітей із
сенсоневральними порушеннями залежно від
ґенезу захворювання та дефектів розвитку з
урахуванням віку пацієнтів, що негативно впливали на психічний розвиток
За результатами клініко-анамнестичного
анамнезу у пацієнтів були виявлені різні захворювання та дефекти розвитку, що спричинили
сенсоневральні порушення слуху, а саме: невідомі причини порушення слухової функції були
виявлені у 14 дітей, генетичні порушення – 13,
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спадкові – 5, а також вроджені, пренатальні порушення слуху, що були отримані після перенесення: нейроінфекційних захворювань – 5, інтоксикації (вживання ототоксичних антибіотиків)
– 5, тяжкої недоношеності – 5, родовї травми –
9, несумісність резус-фактору – 2 дітей. Також,
за медичними висновками у обстежуваних були
виявлені додаткові діагнози: церебрастенічний
синдром, порушення діяльності на фоні гідроцефалії, травматична енцефалопатія, психофізичний інфантилізм, дитячий церебральний параліч (ДЦП) з псевдобульбарним порушенням,
менінгіт.
В дослідженні застосовувалися клінікопсихологічні методи: диференціально- діагностичне інтерв’ю з виявлення розладів спектра
аутизму, розумової відсталості та специфічних
порушень функціонального розвитку (ADI-R),
мюнхенська функціональна шкала розвитку дитини (МФДР), патопсихологічне обстеження за
Векслером (WASI).
Психологічні методики являли собою реалізацію суб’єктивного підходу до дослідження
нервово-психічних та пізнавальних можливостей, психосоціального розвитку, рівня сформованості побутових і гігієнічних навичок у дітей з
тяжкими сенсоневральними порушеннями різного віку із невербальним поданням тестового
матеріалу. Застосовані методики дозволили
отримати якісні і кількісні еквіваленти психічних характеристик в структурі психологічних
властивостей особистості.
В процесі психологічного обстеження
особлива увага надавалася порівняльному аналізу нервово-психічних функцій та розвитку когнітивних і пізнавальних особливостей у дітей,
що не мали порушень слуху та дітей з вродженою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою різного ґенезу.
Під час оцінювання результатів психологічного діагностування враховували ряд критеріїв, а саме: здатність дитини отримувати завдання, утримувати його в свідомості й адекватно діяти з метою виконання; зосередження дитини перед початком виконання, обмірковування шляху розв’язання задачі; продуктивність
використання допомоги в міру виникнення труднощів розв’язання задачі; здатність переносу
набутого досвіду на виконання аналогічних завдань, тобто здатність до навчання; здатність
переключатися з одного способу діяльності на
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інший, адекватний до нових умов; здатність
знайти та виправити помилки; темп роботи працездатність; уміння з допомогою жестів чи словесного мовлення пояснити свої дії.
При вивченні психологічних показників
обстежуваних, залежно від ґенезу захворювання
та віку дітей, виявлені психологічні особливості,
які виражаються різними психологічними та
інтелектуальними порушеннями, що проявляючись психічно адекватними, або ж несуть патологічно психічний характер і виражаються в
диструктивних станах поведінки та психомоторною затримкою різного ступеню.
Виявлено, що основними факторами, які
сприяли психомоторній затримці та психічній

дезадаптації, погіршували фізичне і психічне
здоров'я дітей були не лише порушення слухової функції, але й різні захворювання та інші
дефекти розвитку. Тоді як особливості функції
мислення у дітей з порушенням слуху, що не
мали додаткових первинних дефектів розвитку,
не вказують на їх розумову відсталість.
Таким чином, відхилення в психічному
розвитку дітей з сенсоневральними порушеннями слуху має важливе медичне і соціальне значення. Реабілітаційні заходи потребують суттєвих медико-психологічних знань з питань профілактики порушень вищих психічних функцій,
а також прогностичних, профілактичних, психодіагностичних та психокорекційних аспектів.

© А.І. Розкладка, Л.М. Вакуленко, 2012

А.И. РОЗКЛАДКА, Е.В. ДЕМИНА, Г.М. БЛУВШТЕЙН (КИЕВ, ХАРЬКОВ; УКРАИНА)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО УХА У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛЕЕРОВ
ПО ДАННЫМ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ
Что касается порогов возникновения
АРВМ, то в 1-й группе лиц они были повышены
(относительно средних величин нормальнослышащих людей) как при ипси-, так и при контралатеральной стимуляции.
Во второй клинической группе эти показатели были также повышены, однако, при
сравнении с 1-й клинической группой величины
порогов АРВМ были несколько ниже.
Полученные результаты коррелируют с
анамнестическими данными. Установлено, что
лица 1-й клинической группы (имеющие жалобы) использовали плееры более длительное
время, большее количество часов в сутки, чем
лица 2-й клинической группы (без жалоб), а перерывы во время прослушивания музыки у них
были минимальные, или, вообще, отсутствовали. Кроме того, меломаны в этой группе отметили, что слушают музыку громко или очень
громко. Во 2-й клинической группе такие перерывы были более длительные по времени, а
громкость была умеренной.
Таким образом, при длительном прослушивании интенсивной музыки с помощью плееров возникают изменения не только во внутреннем ухе, но и в звукопроводящем аппарате
среднего уха, о чем свидетельствуют данные
импедансометрии.

В современных условиях ускоряющегося
научно-технического прогресса слуховой анализатор человека подвергается длительному воздействию различных звуковых нагрузок. Причем, при этом может страдать как внутреннее
ухо, так и среднее (В.Ф. Аничин, 1990; Т.В.
Шидловская, 2006).
Для изучения влияния на среднее ухо длительных и интенсивных звуков, имеющих место
при прослушивании музыки с помощью плееров,
нами была проведена импедансная аудиометрия
у 54 пользователей плееров, которых мы разделили на 2 клинические группы. В первую группу
вошли лица, использующие плееры и имеющие
какие-либо жалобы со стороны слуховой системы (21 человек). Во вторую клиническую группу
были включены меломаны без жалоб (33 человека). Всем обследуемым была проведена тимпанометрия и определение порога возникновения
акустического рефлекса внутриушных мышц
(АРВМ) при ипси- и контралатеральной стимуляции. Так, установлено, что у меломанов 1-й
клинической группы подвижность барабанной
перепонки составляла 0,62 мл, в то время, как у
пользователей плееров 2-й клинической группы
она была 0,74 мл, что говорит о ранних изменениях в звукопроводящем аппарате среднего уха
под влиянием громких звуков.
© А.И. Розкладка, Е.В. Демина, Г.М. Блувштейн, 2012
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Г.П. РУДЯК, В.А. БАШИНСЬКИЙ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ,
Д.Д. БЕРЕГОВИЙ, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ГУСЯТИН, ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК,
ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
У ДІТЕЙ
Хронічний тонзиліт є досить частою патологією в практиці оториноларинголога як у
дорослих, так і у дітей. За несприятливих умов
він може загострюватись. Для лікування загостреного компенсованого хронічного тонзиліту
застосовуються різні середники як загальної, так
і місцевої дії.
Ми використали препарат Вокара в комплексній фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у дітей. Вокара
усуває запалення та біль в горлі, усуває причину
болю, запобігає розвитку ускладнень на серце та
нирки, усуває нападоподібний кашель, осиплість голосу, відновлює захисну функцію мигдаликів, підвищує опірність слизової оболонки
горла до патогенних бактерій та вірусів, зміцнює імунітет, запобігає повторним загостренням
хвороби. Використовується при ангіні, хронічному тонзиліті, фарингіті, ларинготрахеїті, стоматиті, гінгівіті, в тому числі з явищами лімфаденопатії та лімфаденіту. Застосовується дорослим і дітям від 1 року. Дорослим і підліткам
призначається по 10 крапель препарату в чистому вигляді або розведених в 1 столовій ложці
води, дітям 5 – 12 років – 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 захворювання з метою прискорення одужання рекомендований прийом препарату кожні півгодини – годину (до 8 разів на
добу) до покращення стану, але не більше 3 діб,
після чого застосовується тричі на добу.
При використанні препарату Вокара в
комплексній фармакотерапії разом з іншими
препаратами рекомендується дотримуватись 20хвилинної перерви між прийомами лікарських
засобів. Для досягнення максимального ефекту
рекомендується приймати препарат Вокара в
проміжках між прийомами їжі (за 30 хв до вживання їжі або через 1 годину після вживання
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 тижнів.
Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2011 рр. знаходилось 27 дітей на загострення компенсованого хронічного тонзиліту
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

віком від 5 до 17 років. Діти або їх батьки скаржились, що у дитини відмічаються головний
біль, підвищення температури тіла в межах 38,3
– 39,5 ºС, сильний біль в горлі при ковтанні. Нерідко спостерігалась ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. При фарингоскопії відмічались гіперемія і збільшення піднебінних мигдаликів, наявність в лакунах жовтаво-білих нашарувань. В мазках із носа і зіва паличок Лефлера
не виявлено.
Діти були розподілені на дві групи: основну (17) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Діти
основної групи отримували препарат Вокару
досередини і загальноприйняте лікування. Дітям
контрольної групи призначалось тільки загальноприйняте лікування. Дозування препарату
Вокара визначалось віком дитини. Дітям віком 5
– 12 років призначали Вокару по 5 крапель, дітям від 13 до 17 років по 10 крапель, перші два
дні кожну годину (до 8 разів на добу), потім 3
рази на добу. Оскільки препарат Вокара використовувався в комплексі з іншими лікарськими
середниками, рекомендували застосовувати його, дотримуючись 20-хвилинної перерви між
прийомами лікарських засобів. Також рекомендувалось приймати препарат за 30 хвилин до
вживання їжі або через 1 годину після її вживання. Курс лікування становив 7 днів.
Критеріями оцінки ефективності фармакотерапії були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми
або їх батьками (вплив на головний біль, влив на
біль в горлі при ковтанні, відчуття більш легкого
перебігу захворювання, відчуття більш швидкого
одужання), фарингоскопічна картина (колір, консистенція слизової оболонки піднебінних мигдаликів, відсутність нашарувань в лакунах мигдаликів), показники температури тіла.
При аналізі результатів фармакотерапії
відмічено більш інтенсивний регрес симптомів
захворювання у дітей основної групи. Так, всі
діти або їх батьки вказували на зникнення головного болю, 94% - на зникнення, 6% - на зменшення болю в горлі при ковтанні, 53% - на відчуття більш легкого перебігу захворювання,
60% - на відчуття більш швидкого одужання (на
5-6-й день фармакотерапії). У дітей контрольної
групи ці показники були значно нижчими.
Фарингоскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день фармакотерапії у 88% дітей
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основної групи. Слизова оболонка піднебінних
мигдаликів у них була рожевою, нормальної
консистенції, нашарування в лакунах піднебінних мигдаликів відсутні. В контрольній групі
орофарингоскопічна картина нормалізувалась
на 5-6-й день фармакотерапії у 70% дітей. Температура тіла нормалізувалась на 5-6-й день
фармакотерапії у всіх дітей основної групи. В
контрольній групі нормалізація температури
тіла на 5-6-й день фармакотерапії мала місце у
70% дітей.
Стерпніть препарату Вокара у всіх дітей
була доброю, побічних ефектів та інших неба-

жаних явищ не спостерігалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування препарата Вокара в комплексній фармакотерапії загостреного
компенсованого хронічного тонзиліту у дітей
виявилось ефективним. Одержані результати
дають підставу рекомендувати препарат Вокару
для комплексної фармакотерапії загостреного
компенсованого хронічного тонзиліту у дітей як
протизапальний засіб. Вокара може поповнити
арсенал середників, що застосовуються в фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у дітей.
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АНТИБАКТЕРІЙНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ ХРОНІЧНОГО
ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДІТЕЙ
Хронічний гнійний верхньощелепний синусит зустрічається досить часто в практиці
оториноларинголога як у дорослих, так і у дітей.
За несприятливих умов він може загострюватись. Проблема лікування загостреного хронічного гнійного верхньощелепного синуситу є
актуальною проблемою в сучасній оториноларингології. Це зумовлено цілим рядом факторів:
зниженням реактивності організму, зростанням
кількості антибіотикорезистентних мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Тому головним в лікуванні цієї форми
верхньощелепного синуситу поряд з відновленням дренажу та вентиляції верхньощелепної
пазухи є адекватна антибактерійна терапія. Завдання адекватної антибактерійної терапії може
бути успішно вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Одним з
таких препаратів є Фламіфікс (цефіксим).
Ми застосовували Фламіфікс (цефіксим)
як антибактерійний засіб в лікуванні загостреного хронічного гнійного верхньощелепного
синуситу у дітей. Флеміфікс (цефіксим) – це
сучасний пероральний цефалоспориновий антибіотик ІІІ-го покоління для лікування бактерійних інфекцій. Фламіфікс (цефіксим) характеризується широким спектром антимікробної дії та
високою активністю відносно грамнегативних
мікроорганізмів. Він також активний щодо гра-
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мпозитивних бактерій. Фламіфікс (цефіксим)
показаний при наступних інфекціях ЛОРорганів: риносинусит, отит, гострий і хронічний
тонзиліти, аденоїдит. Фламіфікс (цефіксим) виробляється фірмою Ananta Medicare (Великобританія), випускається в капсулах по 100 мг, 200
мг №10, застосовується 1-2 рази на добу. Дорослим і дітям старше 12 років з масою тіла понад
50 кг призначають по 400 мг одноразово або по
200 мг двічі на добу, дітям 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 за період з
2009 по 2011 рр. знаходилось 18 дітей на загострений хронічний гнійний верхньощелепний
синусит віком від 10 до 18 років. Серед них
було 5 дітей у віці від 10 до 12 років і 13 у віці
від 13 до 18 років. Діти були розподілені на дві
групи: основну (10) і контрольну (8). Групи
були співставлені за віком і перебігом захворювання. В схему лікування дітей основної
групи вводили Фламіфікс (цефіксим). Лікування дітей контрольної групи проводилось за
традиційною схемою. Фламіфікс (цефіксим)
призначався в дозах згідно рекомендаціям фірми-виробника (Ananta Medicare – Великобританія): досередини дітям 10-12 років по 1 капсулі (100 мг) 2 рази на добу, дітям 13-18 років
по 1 капсулі (200 мг) також 2 рази на добу.
Курс лікування становив 7 днів.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми або
їх батьками (вплив на секрецію з носа, вплив на
носове дихання, вплив на головний біль, відчуття більш легкого перебігу захворювання, відчуття більш швидкого одужання), риноскопічна
картина (відсутність виділень в середньому носовому ході, колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), дані про стан
верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі). При аналізі
результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів запалення верхньощелепної пазухи серед дітей основної групи.
Так, 90% дітей, що отримували Фламіфікс
(цефіксим), вказували на зникнення, 10% - на
зменшення секреції з носа, 90% - на відновлення
носового дихання, 10% - на його покращення,
80% - на зникнення головного болю, 20% - на
його зменшення, 62% - на відчуття більш легкого перебігу захворювання, 50% - на відчуття
більш швидкого одужання (на 5-6-й день лікування). В контрольній групі ці показники були
значно нижчими.
Нормалізація риноскопічної картини на 56-й день лікування настала у 90% дітей основної
групи. Слизова оболонка носової порожнини у

них була рожевою, мала нормальну вологість,
нормальну консистенцію, без виділень. У дітей
контрольної групи риноскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування в 62% випадків. Стан верхньощелепної пазухи (збільшення об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 90% дітей основної групи; у дітей контрольної групи стан верхньощелепної пазухи покращився на 5-6-й день лікування в 75% випадків.
Всі діти добре переносили Фламіфікс
(цефіксим), алергічних реакцій та інших побічних явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування Фламіфіксу
(цефіксиму) в комплексному лікуванні загостреного хронічного гнійного верхньощелепного
синуситу підвищує ефективність терапії дітей з
даною патологією. Отримані дані дають підставу рекомендувати Фламіфікс (цефіксим) для
лікування загостреного хронічного гнійного
верхньощелепного синуситу у дітей як антимікробний засіб. Фламіфікс (цефіксим) може поповнити арсенал середників загальної дії, що
використовуються в лікуванні загостреного
хронічного гнійного верхньощелепного синуситу у дітей.
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ТЕРАПИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО РИНИТА
Медикаментозный ринит (МР) – патологическое состояние слизистой оболочки носа,
возникающее вследствие применения некоторого ряда лекарственных средств, клинически
проявляющееся затруднением носового дыхания
и зависимостью от местных сосудосуживающих
средств (Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2006).
МР – одна из нозологических форм, достаточно
часто наблюдаемая у пациентов на амбулаторном приеме оториноларинголога и значительно
ухудшающая их качество жизни. Основную
роль в возникновении МР играет бесконтрольное использование сосудосуживающих капель
(топических деконгестантов) с формированием
последующей зависимости. Чаще всего пусковым моментом для использования топических
деконгестантов (ТД) без назначения врача является острая респираторная вирусная инфекция с
явлениями ринита и носовой обструкции. СаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

мым распространенным способом лечения МР
является хирургический, заключающийся в коррекции объема нижних носовых раковин с целью уменьшения обструкции носа. Как альтернативу ему можно рассматривать консервативное лечение, направленное на восстановление
физиологической функции слизистой оболочки
полости носа, уменьшение назальной обструкции, избавление пациента от так называемой
«нафтизиновой зависимости» (J.T. Ramey et al.,
2006). Терапия медикаментозного ринита должна носить этиотропную и патогенетическую направленность.
Целью нашей работы являлось определение эффективности комплексного консервативного лечения МР, как альтернативы хирургическим способам облегчения носового дыхания,
требующих госпитализации пациента и приводящих его к временной нетрудоспособности.
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Материалы и методы. В период 20082011 гг. на базе поликлиник ГКБ № 2 и ГКБ № 5
г. Макеевки мы наблюдали 386 пациентов с медикаментозным ринитом. Срок использования
ими ТД колебался от 6 месяцев до 7 лет. Из них
мужчины составили 145 (37,5 %) человек, а
женщины - 241 (62,5 %). Жалобы и анамнез у
этих больных собирали с помощью специального опросника. Всем больным выполнен стандартный ЛОР-осмотр, у 51 % пациентов выполнена видеоэндориноскопия, у 26 % больных потребовалось выполнение СКТ околоносовых
пазух. Критерием отбора пациентов для консервативного лечения МР служило отсутствие воспалительных и опухолевых заболеваний полости носа и околоносовых пазух, значительного
искривления носовой перегородки. Основными
ТД, применение которых вызвало МР, явились:нафозалин – 57,1 % больных, ксилометазолин –
18,7 % больных, оксиметазолин – 24,2 % больных. Кратность приема ТД доходила у отдельных пациентов до 10 раз в сутки. Перед началом
лечения с больными проводилась беседа о необходимости полного отказа от сосудосуживающих капель на период лечения, у 18 % пациентов потребовалась помощь психолога.
Все больные получали терапию по разработанной нами схеме:
1. Назальный душ 2-3 раза в сутки; 2.
Мометазона фуорат 100 мг в виде назального
спрея в каждую половину носа 2 раза в сутки
(утром и вечером) на протяжении 3-7 дней с переходом на 50 мг 1 раз в сутки с утра; 3. Эуфор-

биум композитум по 2 впрыскивания в каждую
половину носа до 4-х раз в сутки; 4. Лимфомиозот по 10 капель 3 раза в сутки внутрь; 5. Системные деконгестанты - сроком не более 5-7
дней в начале лечения для уменьшения явлений
отказа от ТД (чаще всего, однократный прием
на ночь). Антигомотоксические препараты
больные использовали на протяжении первых 2х недель лечения. Продолжительность всего
курса лечения составила от 1 до 1,5 месяцев. На
протяжении этого периода мы оценивали изменение толерантности к ТД, состояние слизистой
оболочки полости носа, субъективную оценку
качества носового дыхания.
Полученные результаты и их обсуждение. Субъективное улучшение самочувствия
наступило у 82 % пациентов на 4-7 сутки. Явное
улучшение носового дыхания отмечено у них на
8-10 сутки. У 73 % пациентов улучшилось качество сна. Полученное лечение позволило 84 %
больных МР полностью отказаться от использования ТД при удовлетворительном носовом дыхании. 16 % пациентов от ТД полностью не отказались, в последующем им была выполнена
хирургическая коррекция внутриносовых структур и проведен повторный курс лечения.
Выводы. Приведенная выше схема лечения МР доступна в амбулаторной практике оториноларинголога, не требует госпитализации
пациентов. Достаточная клиническая эффективность консервативной терапии МР позволяет
использовать ее как альтернативу хирургическим способам лечения.
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С.В. ТИМЧЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО, Ю.В. КІКОТЬ, Т.В. СИДОРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИРЕЦИДИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПЕРЕДРАКОВИХ ЗАХВОРЮВАННЬ
ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ІМУНОЛОГІЧНОЇ
РЕАКТИВНОСТІ ХВОРИХ В ДИНАМІЦІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Попередньо проведеними дослідженнями
показано, що у хворих на . передракові захворювання (ПЗ) верхніх дихальних шляхів ( ВДШ)
визначаються схожі порушення показників вродженого та набутого імунітету у вигляді пригніченням функціональної активності Т-лімфоцитів
та природних цитотоксичних клітин , порушень
інтерферонового статусу, збільшення концентрації ФНО-α в сироватці крові, дисімуноглобулінемій, кількісного дефіциту ВГЛ, Т-
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лімфоцитів, еозинофілів та суттєвого збільшення рівня ЦІК. Значна частота виявлення у обстежених хворих зазначених змін, що вказують
на дисбаланс анти- та пробластомних чинників
системи імунітету, стали підставою для використання імуномодулюючих засобів, зокрема лаферобіону та мінерало- вітамінних комплексів,
що містять вітаміни А, Е, С, селен, мідь та цинк
, як протирецидивної терапії в складі комплексного лікування таких хворих.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Результати повторного дослідження системи імунітету хворих через 1 – 3 місяці після
лікування засвідчили нормалізацію низки змінених показників імунологічної та вродженої реактивності хворих та їх інтерферонового статусу.
Проведене лікування сприяло збільшенню кількості CD3 + Т-лімфоцитів крові у хворих , стимуляції показників функціональної активності
ПЦК , нормалізації інтерферонового статусу та
концентрації сироваткового IgG та IgМ, зменшенню рівня прозапального ФНП, що підтверджує доцільність використання лаферобіону та
мінерало-вітамінних комплексів для корекції
визначених порушень імунологічної реактивності у хворих на ПЗ ВДШ.
Визначені через 4-18 місяців після проведеної терапії порушення в популяційному
складі лейкограми крові, збільшення вмісту
ФНП , імуноглобулінів класу А , тенденція до
подальшого збільшення вмісту ЦІК та стимуляції рівня ПЦК у хворих свідчать про тривалий
дисбаланс системи реактивності у пацієнтів з ПЗ

ВДШ та вказують на доцільність проведення
подальшого клініко-імунологічного моніторингу та повторних курсів протирецидивної терапії
у таких хворих через 3-4 місяці після комплексного лікування.
Рецидиви захворювання, що виникли у 5
із 30 повторно обстежених хворих і спостерігались не раніше 8-11 місяця після лікування, супроводжувались порушеннями їх інтерферонового статусу у вигляді стимуляції спонтанної
продукції інтерферону клітинами крові на тлі
збільшення його сироваткового рівня та пригнічення стимульованого синтезу імунокомпетентними клітинами крові α– та γ- інтерферонів, а
також більш, ніж дворазовим зростанням продукції ФНП-α, підвищенням концентрації ЦІК
та збільшенням відносного вмісту паличкоядерних нейтрофілів в складі лейкоцитів периферичної крові хворих. З огляду на одержані результати досліджень зміни цих показників можна
вважати інформативними при прогнозуванні
перебігу захворювання.

© М.Б. Самбур, Д.І. Заболотний, Т.Д. Савченко, Л.Д. Кривохатська, Т.А. Заяц, С.В. Тимченко,
М.Д. Тимченко, Ю.В. Кікоть, Т.В. Сидоренко, 2012

Д.А. ЗИНЧЕНКО, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, В.Д. ГАЙДУК, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ КОРРЕКЦИИ НАРУЖНОГО ОТДЕЛА НОСОВОГО КЛАПАНА
Актуальность. Носовой клапан (НК)
представляет собой важное анатомическое образование, которое осуществляет проведение воздуха в дыхательные пути. При этом, он создает
определенный перепад давления воздуха в полости носа, что необходимо для вентиляции
околоносовых пазух. Носовой клапан состоит из
2-х отделов – наружного и внутреннего. В образовании наружного отдела НК принимает участие колюмелла, латеральная ножка крыльного
хряща и дно преддверия носа. Внутренний отдел НК образован септальным хрящом, каудальным краем треугольного хряща и передним
концом нижней носовой раковины.
НК является самым узким местом полости носа – он обеспечивает 50% всего носового
сопротивления. По законам физики (Бернулли,
Пуазейля, Вентури) при вдохе клапан стремится
к сужению, однако полного спадения его стенок
в норме не происходит, благодаря упругости
крыльного хряща. Если же отрицательное давление на высоте вдоха в носовой полости оказывается сильнее упругости, что может быть
обусловлено
индивидуальными
анатомоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

физиологическими особенностями, - возникает
коллапс. Также, сужение наружного отдела носового клапана может быть обусловлено искривлением каудального отдела перегородки
носа.
Цель. Разработать способы коррекции
наружного отдела носового клапа.
Материалы и методы. Пролечено 122
пациента с патологией наружного отдела НК.
Больные были разделены на 3 группы: в первую
группу вошло 70 пациентов с искривлением
каудального отдела перегородки носа, во вторую – 32 пациента со слабостью латеральных
ножек крыльных хрящей и у 20 больных эта патология была сочетанной.
Пациенты были в возрасте от 18 до 55 лет
(в среднем – 31,37± 3,23 г), 65 мужчин и 57 –
женщин.
В первой группе пациенты (n=70) имели
искривление каудального отдела септального
хряща, который своим выступающим дистальным краем сужал ширину ноздри, смещая колюмеллу в противоположную сторону. Патология была как врожденного, так и травматическо-
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го генеза. Для борьбы с этим недугом нами была
предложена собственная методика: вначале пациентам была выполнена стандартная септопластика (по Киллиану), особенностью которой
являлась тотальная резекция искривленного
каудального отдела хряща перегородки, что
могло сопровождаться опущением кончика носа
в послеоперационом периоде.
Далее, выполнив septum-операцию, мы
выкраивали относительно ровный фрагмент
септального хряща в форме прямоугольника
размерами 2х3х10-14 мм. Углы фрагмента закругляли скальпелем. После обработки спиртом верхней переходной складки полости рта,
выполняли разрез слизистой на ширину лезвия
№ 15 в области верхней уздечки. Далее вводили в разрез «москит», продвигали его по колюмелле в направлении кончика носа, раздвигая
медиальные ножки нижних латеральных хрящей. В сформированный тоннель вставляли
приготовленный фрагмент аутохряща, который
в большинстве случаев никак не фиксировали.
Только иногда (n=12), при асимметрии колюмеллы, мы накладывали трансколлюмелярные
швы – 1 или 2. Оставшиеся фрагменты септального хряща мы раздавливали в «крашаппарате» и устанавливали между листками
мукоперихондрия.
Во второй группе (n=32) у пациентов наблюдалось «присасывание» крыла к колюмелле,
что значительно затрудняло вдох. Этим больным мы «армировали» крылья носа. Из удаленного септального хряща мы выкраивали 2 выпуклых дугообразных фрагмента, размерами 1х
1,5 х 9 мм, которые через дополнительные разрезы вставляли в мягкие ткани по внутреннему
краю ноздри. На края разреза накладывали по 1

фиксирующему шву, который снимали, как
обычно, на 5-7-й день.
В третьей группе (n=20) обе методики
были использованы одновременно. Эффект был
очевидным!
Результаты. Эффективность лечения
оценивалась нами через 1 месяц после выполнения хирургической коррекции наружного отдела
НК на основании субъективных жалоб больных
и с учетом объективной анатомо-физиологической картины НК при вдохе. В послеоперационном периоде пациенты во всех группах отмечали значительное улучшение носового дыхания.
При осмотре пациентов І-й группы мы
зафиксировали достоверное увеличение площади сечения наружного отдела носового клапана.
Случаев провисания кончика носа не было. У
одного пациента нефиксированный имплант
вышел из тоннеля в мягкие ткани верхней губы
и его пришлось удалить.
Во второй группе у пациентов во время
вдоха не отмечалось случав „присасывания”
края ноздри к колюмелле, что значительно облегчало дыхание.
У пациентов третьей группы также были
получены вышеуказанные результаты.
Особо следует отметить осутствие случаев воспалительной реакции на реимплантацию,
что можно объяснить послеоперационной медикацией, близостью донорского и реципиентного
участка, а также использованием аутохряща.
Выводы.
Предложенный способ хирургической
коррекции наружного отдела НК в сочетании с
септопластикой является высокоэффективным,
безопасным и экономически выгодным методом
улучшения носового дыхания.

© Д.А. Зинченко, Д.Д. Заболотная, В.Д. Гайдук, Н.А. Пелешенко, 2012

С.А. САМУСЕНКО, Н.А. ГОЛОВКО, А.М. ГОЛОВКО, Т.В. ПОЧУЕВА, И.В. ФИЛАТОВА,
Н.Д. НЕМЧИНОВИЧ, В.А. ПАВЛЕНКО, Н.Ф. ЖИДКОВА, И.Б. ШИБАЕВА
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ЧАСТОТА МИКОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ
(ПО ДАННЫМ ХГКБ №30)
Согласно данным литературы, в последнее
время не снижается удельный вес воспалительных заболеваний, возбудителями которых являются условнопатогенные микроорганизмы и грибы (Кунельская В.Я. (1989), Лайко А.А. (2004),
Солдатов И. Б (2001), Якимова Т.П. (2003)).
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Лабораторная диагностика микозов основана на результатах микроскопического исследования нативного материала. Выделение только культуры гриба без соответствующего подтверждения результатами микроскопического
исследования исходного материала, нельзя счиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

тать доказательством существования микоза,
поскольку как плесневые, так и дрожжеподобные грибы - частые сапрофиты кожи и слизистых оболочек.
За период 2010-2011 гг. нами было проведено бактериологическое обследование 2906
больных в возрасте от 5 до 85 лет с различными
воспалительными заболеваниями ЛОР-органов.
Из них на стационарном лечении в КУОЗ Харьковской городской больнице №30 находились
1055 пациентов (36,3 %) и 1851 (63,7 %) – обратились амбулаторно в консультативную поликлинику при больнице. Исследования проводились согласно требованиям действующего приказа МЗ по бактериологической службе - № 535
«Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследований, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений».
Исследования проводились по двум направлениям:
1. непосредственное микроскопическое
исследование нативного материала;
2. повторные посевы патологического отделяемого на питательные среды для получения
культур грибов и их идентификация.
Выявлено, что по локализации воспалительного процесса больные распределились таким образом: отиты – 1030 (35,44%), риносинуситы – 939 (32,3%), в том числе материал из
верхнечелюстных пазух – 91 (3,1%), воспалительные заболевания гортани и глотки – 937
(32,24%).
Были получены следующие результаты.
При исследовании отделяемого из слухового прохода у 36% пациентов наблюдалась
картина микоза, при этом у детей до 10 лет преобладала картина кандидоза (76%)- возбудитель- Candida albicans, в 24% был диагностирован аспергиллез (при бактериологическом посеве выявлен Aspergillus niger). Причём обращает
на себя внимание то, что аспергиллёз часто являлся следствием травматического поражения
слухового прохода, попадания инородных тел в
слуховой проход, в то время как кандидоз - после ранее проведенной антибиотикотерапии. У
пациентов до 40-45 лет незначительно преобладала картина аспергиллёза (60%) над кандидо-

зом. У пациентов в возрасте старше 60 лет преимущественно (78%) высевались плесневые
грибы р. Aspergillus niger, в 3%- был выделен
Aspergillus flavus. Следует отметить также участившиеся в последнее время сочетанные микозы. Так, у пациентов в возрасте от 30 лет и
старше, в 12% диагностированных микозов отмечался сочетание кандидоза и аспергиллеза,
что соответствует литературным данным (Лайко
А.А.(2004), Якимова Т.П (2003)). Также обращает на себя внимание то, что кандидозы, а
также смешанные грибковые инфекции часто
возникали на фоне сопутствующего сахарного
диабета.Нередко микотические поражения отмечались у больных после оперативного вмешательства на ухе. Так, при обследовании 36 больных с осложнениями после перенесенной операции в трепанационной полости был отмечен
рост дрожжеподобных грибов р. Candida в 16%,
р. Penicillium в 5%, плесневых грибов р. Aspergillus – в 12%.
При хронических риносинуситах из 939
наблюдений у 46 пациентов (4,9 %) были выявлены споры дрожжеподобного гриба, преимущественно у детей до 15 лет.
При исследовании материала из верхнечелюстных пазух, в 49% был диагностирован
микоз, (92% из них составил плесневый гриб
рода Aspergillus, у 2 пациентов был выявлен
гриб р. Mucor). Следует отметить, что большинство грибковых поражений верхнечелюстных
пазух имеют одонтогенную этиологию.
Меньший процент микозов отмечается у
больных с воспалительными заболеваниями
гортани (19%). Из 937 обследованных лиц у 47
пациентов был обнаружен гриб р. Candida (5%),
у 2 диагностирован аспергиллёз (0,2%).
Таким образом:
1. При обследовании больных с воспалительными заболеваниями ЛОР-органов в 19,3%
случаев были выявлены микозы (36% из уха,
19% из гортани и глотки, 10,3% из полости носа
и придаточных пазух).
2. При заболеваниях уха у детей преимущественно отмечается кандидоз, что чаще было
связано с приёмом массивных доз антибиотиков, а у пациентов старше 40 -60 лет – аспергиллёз, а также смешанные грибковые инфекции.
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В.В. СЕГАЛ, Л.А. ШУХ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОФІЛАКТИКА ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ
Хронічний неспецифічний тонзиліт спостерігається у 12-15 % дітей, на сьогодні особливо важливою є профілактика загострень.
Профілактика хронічного тонзиліту полягає в
проведенні заходів, спрямованих на ерадикацію
збудника та загальне зміцнення імунного статусу організму. Ці заходи є ефективним засобом
вторинної профілактики захворювань, в генезі
яких важливу роль відіграють ангіна та хронічний тонзиліт.
Під нашим спостереженням знаходиться
120 дітей віком від 3 до 16 років (2008-2011).
Двічі протягом року вони отримували курс комплексного консервативного лікування. Перед
початком лікування проводилось. оперативне
видалення аденоїдних вегетацій, санація носової
та ротової порожнини. Промивали лакуни за
допомогою вакуумного відсмоктувача, розчин
готували згідно антибіотикограми. Лакуни зма-

щували розчинами антисептиків (хлорофіліпт,
сангвіритрин, стоматидин, ектерицид). Всі діти
проходили фізіотерапевтичне лікування (інгаляції, ультрафонофорез з антисептичними мазями,
згідно антибіотикограми). В комплексі лікування застосовували антигістамінні препарати, вітаміни та імунокоригуючі засоби природного
походження (протефлазід, імупрет). Після лікування давали рекомендації щодо системних заходів спрямованих на зміцнення здоровя
: загартовування, здоровий спосіб життя та харчування. За 3 роки спостереження у 82 хворих дітей не було жодного загострення хронічного
тонзиліту.
Таким чином використання медикаментозних засобів, фізіотерапії, природних факторів
забезпечує не тільки профілактику загострень
хронічного тонзиліту, але й служить профілактикою позатонзилярних ускладнень.

© В.В. Сегал, Л.А. Шух, 2012

К.Г. СЕЛЕЗНЁВ, И.Е. БЕРЕСТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА В НОРМЕ
И ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ХРОНИЧЕСКОГО РИНИТА
Мукоцилиарный клиренс (МЦК) полости
носа обеспечивается функционированием многорядного цилиндрического реснитчатого эпителия, желез слизистой оболочки и оптимальным составом носового секрета. В многочисленных исследованиях показано, что нарушения
МЦК занимают в патогенезе различных форм
хронического ринита главенствующее место, в
то же время его состояние при данной патологии изучено не в полной мере. Предлагаемые в
настоящее время методы диагностики состояния
МЦК не дают комплексной оценки его эффективности, а характеризуют отдельные параметры: транспортную, выделительную функции,
физико-химические и реологические свойства
носового секрета.
Цель исследования: повысить качество
диагностики функционального состояния слизистой оболочки полости носа при различных
формах хронического ринита путем оценки мукоцилиарной транспортной системы.
Состояние МЦК полости носа оценивали
у 50 больных вазомоторным ринитом, 35 хрони-
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ческим катаральным, 33 хроническим гипертрофическим ринитом путем анализа твердой
фазы носового секрета, полученной методом
клиновидной дегидратации (Шабалин В.Н., Шатохина С.Н., 2001), а также исследовали транспортную функцию с помощью сахаринового
теста, выделительную функцию, рН носового
секрета, концентрацию в нем общего белка.
Контрольную группу составили 50 клинически
здоровых лиц.
Для объективной оценки твердой фазы
мы выбрали следующие характеристики: относительные площади центральной, переходной и
периферической зон, площадь кристаллогенного
агрегата центральной зоны и показатель его разветвленности.
В ходе проведенного исследования у всех
больных хроническим ринитом были выявлены
функциональные изменения, проявляющиеся
нарушением МЦК: щелочная реакция носового
секрета, повышенное содержание в нем общего
белка, повышение выделительной функции, замедление мукоцилиарного транспорта ІІ – ІІІ
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

степени. При проведении корреляционного анализа с характеристиками твердой фазы были
установлены следующие связи: щелочная реакция носового секрета, повышенное содержание
в нём белка, угнетение мукоцилиарного транспорта проявлялись уменьшением переходной
зоны твердой фазы носового секрета, уменьшением площади кристаллогенного агрегата центральной зоны, увеличением показателя его разветвленности. Поэтому при исследовании твердой фазы носового секрета к основным признакам нарушений МЦК были отнесены: изменение
площадей зон фации, формы, площади и разветвленности кристаллогенного агрегата центральной зоны. Морфометрический подход к
анализу твердой фазы выявил различную сте-

пень нарушений МЦК при разных формах хронического ринита, объективизировал дифференциально-диагностические критерии данной
патологии.
Следует отметить, что у 16 (32,0%) больных ВР и у 6 (17,1%) больных ХКР замедления
времени мукоцилиарного транспорта не отмечалось (І степень), но были выявлены характерные
для этих групп изменения структуризации твердой фазы, что подтвердило наличие у этих лиц
нарушений МЦК.
Таким образом, особенности структуризации твердой фазы носового секрета могут
служить критерием диагностики и объективной
оценки выраженности нарушений МЦК как в
норме, так и при различной патологии.

© К.Г. Селезнёв, И.Е. Берест, 2012

В.П.СЕМЕНЮК , Л.І.ПІЛЕЦЬКА , Є.І. РАБІЙ , М.Д. МОРОЗ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ
ПРИ ПАТОЛОГІЇ ГЛОТКОВОГО МИГДАЛИКА
Відомо, що як гіпертрофія глоткового мигдалика так і його запалення (аденоїдіит) є проявами недостатнього локального імунітету, що
потребує застосування імуннокоригуючіих засобів. Але вибір імуномодуляторів, як правило,
проходить емпірічно не дивлячись на існуючі
імунофармакологічні методики підбору препаратів in vitro. Метою роботи було визначення
фенотипічного та функціонального стану клітин
глоткового мигдалика до та після контакту in
vitro із різними препаратами.

Дослідження проведені in vitro на клітинах глоткових мигдалин 23 дітей, яким за показаннями (гіпертрофія 2-3 ступеня) була проведена аденотомія. Використовували тімоген, розчин ехінацеї, сінупрет, поліоксідоній. Визначали
зміни числа клітин з фенотипами-CD3, CD14,
CD20, CD25, CD56, активність природних цитотоксичних клітин і фагоцитів, також продукцію
альфа-інтерферону. Оптимальними за сумою
позитивних впливів (в міру зниження) є сінупрет, поліоксідоній і ехінацея композитум.

© В.П.Семенюк , Л.І.Пілецька , Є.І. Рабій , М.Д. Мороз, 2012

Т.В. СИДОРЕНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ БОЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЛОР-ОРГАНОВ С ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К МИКРОБНЫМ АНТИГЕНАМ
Специфическая сенсибилизация к микробным аллергенам является одним из компонентов патогенеза воспалительных заболеваний
ЛОР-органов. При этом у группы часто болеющих людей при выявлении в сыворотке крови
IgE-антител к кокковым аллергенам неоднократно была отмечена неспецифическая реакция
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

дегрануляции клеток-мишеней аллергической
реакции немедленного типа.
В связи с этим целью работы была оценка
неспецифической активности сыворотки крови
у больных воспалительными либо аллергическими заболеваниями, а также у практически
здоровых лиц. Для этого был проанализирован
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уровень дегрануляции перитонеальных тучных
клеток в контрольных пробах (при добавлении
сывороток без аллергена) при исследовании с
помощью метода непрямой дегрануляции тучных клеток специфической сенсибилизации к
аллергенам
Str.hemolyticus,
Str.viridans,
Staph.epidermidis у 91-го больного с ЛОРзаболеваниями, к пищевым аллергенам 24-х
больных пищевой аллергией и у 10 практически
здоровых лиц. Статистическую обработку данных проводили с использованием метода φ (углового преобразования Фишера).
Результаты проведенных исследований
показали, что при исследовании уровня специфического к кокковым аллергенам IgE в сыворотках больных заболеваниями ЛОР-органов в
контрольных пробах у 34,1% обследованных
наблюдался повышенный уровень дегрануляции
мастоцитов. При этом среди больных с наличием сенсибилизации к какому-либо аллергену
число лиц с повышенным уровнем дегрануля-

ции в контрольных пробах составляло 32,7%,
среди больных без выявленной сенсибилизации
к микробным аллергенам этот показатель составлял 35,9% случаев. При этом отличия между
указанными группами по данному показателю
являются недостоверными, так же как и по
сравнению с группой здоровых доноров (33,8%)
(Р>0,05). Несколько большим оказалось число
лиц с повышенным уровнем дегрануляции тучных клеток в контрольных пробах с сыворотками среди больных пищевой аллергией (50%),
однако это отличие также носило характер тенденции.
Таким образом полученные данные свидетельствуют о наличии в сыворотке крови значительной части как практически здоровых лиц,
так и больных воспалительными и аллергическими заболеваниями неспецифических факторов дегрануляции мастоцитов, которые могут
участвовать в механизмах развития указанных
патологий.

© Т.В. Сидоренко, О.Ф. Мельников, 2012

В.В. СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ УХА
В последние годы возрастает роль плесневых и дрожжевых грибов в патологии организма человека. Ранее считавшиеся безвредными, они выступают в роли патогенного фактора,
в первую очередь, у больных с явлениями вторичного иммунодефицита. Этому способствует
и широкое применение антибиотиков, кортикостероидов, иммунодепрессантов и др., а также
улучшение диагностики микотических заболеваний (С.М. Пухлик, О.В. Титаренко, 2011).
При этом отмечается рост нечувствительности возбудителей к используемым в лечении
данной патологии медикаментозным средствам,
что способствует переходу острых процессов в
хронические и более тяжёлому течению заболевания.
Установлено, что среди всех микозов
ЛОР-органов чаще всего встречаются отомикозы (50%), затем следуют поражения глотки, носа и околоносовых пазух и гортани.
Ведущее место среди возбудителей грибковых поражений, в частности ушей, занимают
условно патогенные грибы рода Candida (Д.И.
Заболотный и соавт., 2002; В.С. Дергачёв и соавт., 2005 и др.).
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Постоянно увеличивающееся количество
новых антибактериальных и антимикотических
препаратов позволяют совершенствовать терапию отомикозов с целью повышения её эффективности.
Под нашим наблюдением находилось 17
пациентов с грибковым или грибковобактериальным наружным отитом в возрасте от
19 до 45 лет. Женщин было 11, мужчин – 6. Рецидивирующее течение заболевания отмечено у
9 человек. Из общего количества наблюдаемых
больных 5 – ранее проходили курс лечения с
применением различных антимикотических
средств.
Диагноз подтверждён данными микологического и микробиологического исследований. В исследуемом материале преобладали чаще всего грибы рода Candida, реже – Penicillium,
в большинстве случаев в сочетании с бактериальной флорой (S. epidermidis, S. aureus и др.).
Проводимая терапия больных заключалась в местном применении комбинированного
крема Тридерм «MSD» (Португалия), в состав
которого входят бетаметазон дипропионат, гентамицина сульфат и клотримазол.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Данный препарат обладает широким
спектром противомикробного, противовоспалительного, противозудного действия.
Использование именно этого препарата
при терапии отомикоза обусловлено тем, что,
наряду с вышеперечисленными свойствами, он,
благодаря наличию в его составе клотримазола,
обладает и широким спектром антигрибковой
активности.
После тщательного туалета смазывали
стенки наружного слухового прохода Тридермом 2 раза в сутки.
В результате проведённой терапии указанным препаратом на протяжении 10-14 дней
излечение достигнуто у 15 пациентов. При кон-

трольном их осмотре в сроки от 1,5 до 6 месяцев
рецидива заболевания не отмечено, а данные
повторного микологического исследования оказались отрицательными. У двух больных сохранялись умеренные явления воспаления и скудное отделяемое. При этом ни одного случая непереносимости или побочных негативных проявлений не выявлено.
Таким образом, предлагаемый метод лечения микотического поражения наружного
слухового прохода комбинированным препаратом Тридерм специфичен, безопасен, легко выполним, достаточно эффективен, в том числе,
при нередком сочетании грибковой и микробной инфекции.

© В.В. Скоробогатый, 2012

В.Н. СОКРУТ, Е.С. ПОВАЖНАЯ, И.В. ЗУБЕНКО, И.В. ПЕКЛУН (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПРИНЦИПЫ АДАПТАЦИОННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКИХ ФАРИНГИТОВ
Неуклонный рост распространенности
хронического фарингита, утяжеление течения
заставляет разрабатывать новые более эффективные подходы к лечению и поэтапной реабилитации. В генезе хронического фарингита одним из универсальных механизмов являются
вегетативные нарушения с изменением адаптационных возможностей организма. При нарушении вегетативной регуляции формируется
дисадаптация, которая проявляется воспалительным, отечным, дистрофическим, дисиммунным синдромами с различными клиническими
проявлениями. Особенности воспаления слизистой оболочки глотки зависят от реактивности
организма. При гиперреактивности формируется гиперэргическое воспаление с высокой скоростью катаболических процессов за счет гиперкатехоламинемии, закислення среды и активации ПОЛ. В большинстве случаев формируются атрофические формы заболевания. При
гипореактивности организма, напротив, высо-

кий уровень стресс-лимитирующих анаболических гормонов, низкая активность ПОЛ, повышенный рН среды, отек и гиперчувствительность иммунных клеток подавляет воспалительную реакцию. Тем самым у пациентов с гипореактивностью в большом проценте случаев диагностируются гипертрофические, катаральные с
диффузной венозной гиперемией глотки.
В первом случае показаны физические
факторы с противовоспалительным, стресслимитируючим, анаболическим, холодовым,
подавляющим ПОЛ эффектом (электрофорез
никотиновой кислоты, ЭВТ-терапия, индуктотермия). Во втором случае, напротив, целесообразно стимулировать вялое гипоэргическое воспаление (ультразвук, електрофорез йода). Коррекция воспаления зависит от нарушений микроциркуляции: при сниженной реактивности
организма целесообразны венотонические мероприятия, при повышенной реактивности, напротив, сосудисторелаксирующие факторы.

© В.Н. Сокрут, Е.С. Поважная, И.В. Зубенко, И.В. Пеклун, 2012
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И.А. СРЕБНЯК (КИЕВ, УКРАИНА)
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С РЕТРАКЦИОННЫМИ КАРМАНАМИ
Одной из теорий развития холестеатомы
считается теория дезорганизации срединного
слоя барабанной перепонки на фоне дисфункции
слуховой трубы с развитием ретракционных карманов и их адгезией с выступающими костными
структурами: промонториумом, длинным отростком наковальни, супраструктурами стремечка,
которые находятся в барабанной полости. Стабильные формы ретракционных карманов (фиксированные РК) у пациентов с хроническим секреторным средним отитом большинством ученых
считаются предхолестеатомным состоянием, а в
случае отсутствия своевременных лечебных мероприятий приводят к развитию хронического
гнойного среднего отита с холестеатомой
[Koybasi, Ozgirgin, Aksit, 2000; Hata, Okuno 2009,
Olzewska, 2009; Takahashi, 2009].
Цель исследования - сравнить активность протеиназ в ретракционных карманах на
разных стадиях их развития и прилегающих костных структурах у пациентов хроническим
секреторным средним отитом (ХССО) с таковой
в холестеатоме и костной ткани пациентов с
хроническим гнойным средним отитом (ХГСО).
Объектом исследования явились гомогенаты ретракционных карманов и костной ткани пациентов с ХССО, костной ткани и холестеатомного матрикса пациентов с ХГСО с холестеатомой. Пациенты были разделены на три
группы. В первую группу вошло 15 пациентов,
у которых определялись фиксированные контролируемые самоочищающиеся РК. Вторую
группу составили 16 пациентов, у которых определялись фиксированные неконтролируемые
РК с утраченной способностью к самоочищенню и формированием холестеатомы (ретракционная холестеатома). В третью группу вошли 30
пациентов с ХГСО с холестеатомой.
Результаты исследования. Активность
разных по специфичности действия протеолитических ферментов зависела от объекта исследования: наименьшая отмечалась в контролируемом, фиксированном, самоочищающемся РК
по сравнению с таковой в неконтролируемом,
фиксированном с утраченной способностью к
самоочищенню РК (предхолестеатома) и в холестеатоме у пациентов с ХГСО. Более выраженные изменения активности калликреина и трипсиноподобных протеиназ (ПРА) отмечены во
второй группе пациентов (РК с формированием
холестеатомы), которые превышали в 1,9 и 1,6
раз соответственно показатели первой группы

пациентов и незначительно отличались от таковых в холестеатоме третьей группы пациентов
(пациенты ХГСО).
Также была проведена сравнительная
оценка протеолитического потенциала в костных структурах, которые контактируют с РК
пациентов с ХССО и холестеатомным матриксом пациентов с ХГСО.
При анализе полученных результатов характер изменения активности протеиназ в костных структурах среднего уха разных групп пациентов аналогичный тому, который отмечался
в гомогенатах РК с разными стадиями развития
и холестеатомы пациентов с ХГСО. Так, активность калликреина, ПРА и эластазы в костной
ткани, которая контактировала с фиксированными, котролируемыми, самоочищающимися
РК была меньшей соответственно в 1,5; 2,8 и 3,9
раза по сравнению с таковой при неконтролируемых, с утраченной способностью к самоочищенню РК. Протеолитический потенциал
костной ткани, которая находилась в тесном
контакте с РК и холестеатомным матриксом мало отличался, однако он в несколько раз превышал таковой в контрольной группе пациентов
(без холестеатомы и РК).
Выводы. В ретракционных карманах и
костной ткани, которая контактировала с их
стенками, определена активность разных по
специфичности действия протеолитических
ферментов, величина которой зависела от стадии развития РК. При неконтролируемом, фиксированном РК с утраченной способностью с
самоочищенню показатели протеолиза были
приблизительно такими, как при холестеатоме у
пациентов с ХГСО, однако значительно превышали подобные показатели в РК, способных к
самоочищению. Значительное повышение активности калликреина, трипсиноподобных протеиназ (ПРА) и эластазы в РК и костных структурах, которые контактировали с его стенкой,
могут быть фактором развития холестеатомы и
сопровождаться резорбцией подлежащих костных структур. Для предупреждения развития
ретракционной холестеатомы наряду со своевременно проведенным хирургическим вмешательством целесообразным является применение лекарственных препаратов, в частности,
ингибиторов, угнетающих активность выявленных протеиназ, которые принимают участие в
деструкции костных структур пациентов с
ХССО и ХГСО.

© И.А. Сребняк, 2012
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Ю.А. СУШКО, О.Н. БОРИСЕНКО, И.А. СРЕБНЯК, Е.Е. ПРОКОПЕНКО, В.Т. ДЖУС
(КИЕВ, УКРАИНА)
ИМПЛАНТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СЛУХА
В последние годы имплантационные технологии в хирургической реабилитации слуха
являются достаточно перспективными.
В отделении микрохирургии уха и отонейрохирургии произведено 172 операции кохлеарной имплантации в возрасте пациентов от
12 месяцев до 64 лет.
В 10 случаях (1991) применялись одноканальные системы SC-4 и SC-6 фирмы MED-El
(Австрия), в 7 случаях применялась кохлеарная
система «Combi 40+» фирмы MED-El (Австрия),
в 1 случае – кохлеарная система «Pulsar» MEDEl (Австрия), у 11 пациентов – кохлеарная система «Sonata ti100» MED-El (Австрия), у 46 пациентов операция выполнялась с применением
кохлеарной системы «Nucleus 24 RST» фирмы
Cochlear (Австралия), «Nucleus CI 11-11» фирмы
Cochlear (Австралия) – в 1 случае, «Nucleus 24
RE (ST)» – 2, «Nucleus 24 RE (CA)» – у 68 пациентов, «Nucleus CI 512» – 15, «Nucleus CI 5+» –
2, «Advanced Bionics HiRes 90k» – 9. Отсроченная билатеральная кохлеарная имплантация
произведена 17 пациентам. В 12 случаях кохлеарная имплантация была произведена пациентам з врожденными аномалиями развития височной кости и улитки. Из них: у 5 – с аномалией Мондини, у 2 – с частичной оссификацией
улитки, у 1 с полной оссификацией улитки, у 1 с
двусторонней аплазией полукружных каналов, у
1 с фистулой лабиринта, у 1 с краниостенозом и
у 1 с билатеральным стенозом ВСП.
Интраоперационных осложнений и осложнений в раннем послеоперационном периоде отмечено не было.
В 6 случаях произведена реоперация кохлеарной имплантации: в результате разрушения
импланта самим пациентом в одном случае, в 2
случаях по причине дислокации активного электрода, в 3 случаях по причине сбоя электроники
импланта.
Послеоперацонная реабилитация производится в индивидуальном порядке в специа-

лизированных реабилитационных центрах по
развитию слуха и речи. Из пациентов, потеря
слуха которых произошла в долингвальном
периоде интеграция в среду нормально слышащих с посещением общеобразовательных
детских дошкольных и школьных учреждений
отмечается в 84 случаях (время после активации импланта составляет 14-50 месяцев), по
индивидуальной программе реабилитации с
целью интеграции в среду нормально слышащих обучается 46 пациентов (временной интервал после активации импланта составляет
2-24 месяца), 2 пациента посещают детское
дошкольное заведение для слабослышащих
детей, в 10 случаях дети обучаются в школе
для слабослышащих детей. Из 30 пациентов,
сенсоневральная глухота у которых возникла
в постлингвальном периоде, все пациенты
полностью интегрированы в среду нормально
слышащих.
Имплантация костно-интегрированного
устройства ВАНА у детей с врожденными аномалиями развития наружного и среднего уха
произведена 6 пациентам. В 5 случаях операция
проводилась в один этап, в 1 случае – двухэтапно (с интервалом 8 недель между 1 и 2 этапом).
До проведения оперативного вмешательства 3
детей-пациентов пользовались бандажем ВАНА
в течение 6-24 месяцев. Осложнений после операции как в раннем так ив позднем периодах не
отмечалось.
Функциональные результаты после таких
операций как кохлеарная имплантация у пациентов с сенсоневральной глухотой и операций с
использованием костно-интегрированной системы ВАНА у пациентов с врожденными аномалиями развития наружного и среднего уха
позволяют при профессионально грамотной настройке процессора и методически правильно
построенных занятий по а/реабилитации слуха и
речи полностью интегрировать пациентов в среду нормально слышащих людей.

© Ю.А. Сушко, О.Н. Борисенко, И.А. Сребняк, Е.Е. Прокопенко, В.Т. Джус, 2012
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И.К. ТАГУНОВА, С.М. ПУХЛИК, К.Г. БОГДАНОВ, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
АУТОИММУННЫЕ РЕАКЦИИ ГУМОРАЛЬНОГО ТИПА К АНТИГЕНУ ЯЗЫЧНОЙ
МИНДАЛИНЫ У БОЛЬНЫХ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
Гипертрофия язычной миндалины встречается во всех возрастных группах, особенно в
периоды, соответствующие интенсивным гормональным перестройкам. С этим состоянием
часто ассоциируется апноэ, затрудненное глотание, хронический кашель, храп. Это состояние
может быть асимптоматично и обнаруживается
при диагностических процедурах дыхательных
путей, в случае трудностей трахеальной интубации. При обследовании выявлено, что частота
встречаемости гипертрофии язычной миндалины возрастала у женщин с преждевременной
менопаузой, аутоиммунным тиреоидитом, диффузным нетоксическим зобом.
Целью исследования явилось изучение
гуморальных аутоиммунных реакций на антигены язычной миндалины и ткани различных органов у молодых женщин с аутоиммунным тиреоидитом.
Обследованы 24 женщины в возрасте от
18 до 30 лет с аутоиммунным тиреоидитом.
Контрольную группу составили 10 человек. Определяли иммунологические показатели: антигены тканей различных органов в т.ч. язычной
миндалины, антитела к антигенам ткани язычной миндалины с помощью РТПГА и РПГА.
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)

определялись методом осаждения полиэтиленгликолем.
При анализе частоты выявления различных титров аутоантител к антигенам, концентрации ЦИК установлено, что нормальные титры аутоантител к антигену язычной миндалины,
миокарда (0;1:10) достоверно реже встречались
у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом по
сравнению с контрольной группой. У пациентов
с гипертрофией язычной миндалины титры аутоантител к ткани язычной миндалины составляли 1:40 и выше, что отражало наличие выраженной аутоиммунной реакции.
Высокая концентрация ЦИК не встречалась в контрольной группе и с высокой степенью достоверности выявлялась в группах с аутоиммунным тиреоидитом.
Наши исследования показали, что аутоантитела к антигенам тканей язычной миндалины
и миокардиальному антигену выявлялись чаще,
чем к антигенам тканей других органов у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом. Можно
предположить, что аутоантитела через опосредуемые ими реакции способны вызывать в тканях иммунопатологические процессы, нарушать
структурную целостность органа или ткани и
приводить ее к дисфункции.

© И.К. Тагунова, С.М. Пухлик, К.Г. Богданов, А.В. Андреев, 2012

И.А.ТАЛАЛАЕНКО, С.К.БОЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ РЕШЕТЧАТОЙ ВОРОНКИ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
НА ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЕ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Решетчатая воронка (infundibulum) является постоянным образованием остиомеатального комплекса (ОМК) и латеральной стенки носа.
Вместе с тем, её физиологическое и клиническое значение до сих пор изучено недостаточно.
Целью работы являлось изучение особенностей строения решетчатой воронки у больных
хроническими синуситами с помощью конуснолучевой 3D компьютерной томографии (КТ).
Материалы и методы. Нами проведен
анализ данных предоперационной конуснолучевой 3D КТ ОНП у 80 больных хроническими синуситами. Всем пациентам планировались
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функциональные эндоскопические хирургические вмешательствам на передней группе околоносовых пазух (ОНП), их соустьях и внутриносовых структурах. Мужчин было 49 (61,2%),
женщин – 31 (38,8%). Возраст больных колебался от 17 до 76 лет. Длительность заболевания
составляла от 9 месяцев до 20 лет.
Полученные результаты и их обсуждение. У 36 (45,0%) пациентов при КТ исследовании выявлены односторонние, а у 44 (55,0%) двухсторонние патологические изменения со
стороны полости носа и ОНП. У 64 (80,0%)
больных обнаружен воспалительный процесс в
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клетках решетчатого лабиринта. Патология
верхнечелюстных пазух отмечена у 52 (65,0%),
лобных – у 25 (31,2%) пациентов. У 65 (81,2%)
больного обнаружено сочетанное поражение
верхнечелюстных пазух и решетчатого лабиринта, у 28 (35,0%) – верхнечелюстных, лобных
пазух и решетчатого лабиринта.
На коронарных и аксиальных КТ-срезах
решетчатая воронка хорошо визуализировалась
и выглядела как пространство, ограниченное
медиально крючковидным отростком и латерально – бумажной пластинкой орбиты. В нижне-латеральных отделах этого пространства находилось максиллярное соустье.
У 57 (71,2%) больных исследуемой группы
отмечен ателектаз решетчатой воронки. У 20
(25,0%) он был вызван аномалиями крючковидного отростка в виде его пневматизации, гиперплазии, парадоксального изгиба, касания бумажной пластинки орбиты, смещения вглубь среднего носового хода, а также особенностями строения его верхней части. У 22 (27,5%) сужение решетчатой воронки было обусловлено патологическими вариантами развития решетчатого пузыря в виде его гиперплазии и многокамерности. У
6 (7,5%) он полностью закрывал полулунную
щель. У 8 (10,0%) пациентов на КТ обнаружена
клетка носового бугорка, суживающая решетча-

тую воронку спереди, у 3 (3,7%) - клетка Галлера,
приводящая к её обструкции сверху и сзади, со
стороны глазницы. У 2 (2,5%) больных определялись экстрамуральные фронтальные ячейки,
вызывающие окклюзию решетчатой воронки и
лобного кармана. Все обнаруженные изменения
структур ОМК влияли на состояние соустий передней группы ОНП, находясь с ними в тесном
контакте. Проведенное исследование свидетельствует, что существует связь между положением
решетчатой воронки, строением прилежащих к
ней клеток переднего отдела решетчатого лабиринта, полулунной щели, переднего отдела среднего носового хода и состоянием передней группы ОНП.
Выводы: 1. Конусно-лучевая 3D компьютерная томография является высокоинформативным методом, позволяющим оценить состояние системы «полость носа – соустье – пазуха» и спланировать необходимый объём оперативного лечения у больных с хроническими
синуситами.
2. Обнаруженные в ходе исследования
особенности строения структур остиомеатального комплекса влияют на состояние решетчатой воронки, вызывая её ателектаз или меняя её
соотношение с соустьями передней группы околоносовых пазух.

© И.А.Талалаенко, С.К.Боенко, 2012

С.М. ТИМЧУК, О.В. КОВТУНЕНКО, Б.В. ШПОРТЬКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА РАК ГОРТАНІ І-ІІ СТАДІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АУТОТРАНСПЛАНТАНТІВ
За даними канцер-реєстру України у 2010
році з числа вперше захворівших на рак гортані
близько 40% складають пацієтни з І – ІІ стадіями (T1-2N0M0).
Згідно з рекомендаціями ESMO на ранніх
стадіях раку гортані переважно використовується хірургічне лікування. Проте видалення частини гортані ураженої пухлиною з оточуючими
тканинами веде до порушення функцій (фонаторна, дихальна, роздільна) у тій чи іншій мірі.
Метою нашого дослідження було провести аналіз доцільності аутотрансплантації з метою відновлення функціонального стану гортані
при фронто-латеральних та латеральних резекція гортані.
З приводу раку гортані І – ІІ стадій нами
було виконане 141 оперативне втручання з наступним заміщенням дефекту органа різними
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

трансплантатами. Як контрольна група обстежувалися 18 хворих прооперованих раніше без
заміщення дефекту, і в яких спостерігалося неконтрольоване рубцювання. Залежно від структури використаних аутотрансплантантів хворих
поділили на три групи: у першій групі (85 чоловік), застосовували м’якотканинні аутотрансплантанти, у другій – жорсткотканинні (36 чоловік), у тертій – комбіновані (20 чоловік).
Досліджуючи голосоутворення після хірургічного лікування ми користувались класифікацією запропонованою Л.А. Бухман та доповненою С.М. Соколенко, С.М. Тимчук (1991),
згідно з якою існують такі види голосоутворення: рубцево-складковий, моно складковий, несправжньоскладковий
і
складковореконструктивний. За своїми якісними параметрами найбільш фізіологічними є рубцево-
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складковий та складково-реконструктивний механізми.
Після аналізу голосоутворення після хірургічного
лікування
з
застосуванням
м’якотканинних
аутотрансплантантів
з’ясувалося, що рубцево-складкове голосоутворення мало місце у 34 (40,1%) хворих, несправжньскладкове у 37 (43,2%), моно складкове – у
14
(16,7%)
хворих.
Складковореконструктивного голосоутворення ми не спостерігали у жодного пацієнта з цієї групи, що
пояснюється залученням трансплантату до запального процесу з його інтимним «припаюванням» рубцевою тканиною до внутрішнього
охрястя, що обумовлює обмеження рухомості
оперованої половини гортані.
У хворих з використанням жорстко тканинних та комбінованих трансплантатів при
непрямій ларингоскопії та відео стробоскопії ми
відзначили в 76,1% випадків реконструктивноскладковий спосіб голосоутворення, який характеризується відсутністю западання черпакуватого хряща при фонації і головне – появою рухомості оперованої половини гортані.
Функцію зовнішнього дихання ми оцінювали клінічно та інструментально (спірометрія,
пневмотахометрія та ін.). Однак супутня патологія дихальної та серцево-судинної у хворих
пов’язана з їх віком та тютюнопалінням (96,4%)
що супроводжувалося хронічним бронхітом ку-

рців не дає можливості оцінити ефективність
аутотрансплантантів у відновленні цієї функції.
Про стан розділювальної функції гортані
ми судили за ступенем декомпенсації у відповідності до клінічної класифікації В.В. Рево. Спостереження показали що декомпенсація цієї функції не наступала, лише в ранноьму післяопераційному періоді у 28% хворих спостерігались
неприємні відчуття при прийомі їжі.
Таким чином використання будь-якого
аутотрансплантанта для заміщення дефектів
гортані щодо відновлення її функцій суттєво
вигідніше ніж оперативне втручання без аутотрансплантації. При цьому м’якотканинні аутотрансплантанти в більшості випадків виконують
замісну функцію, однак можливості їх заготівлі
ширші ніж жорсткотканинних , тому ми вважаємо більш доцільним використовувати їх при
більш значних дефектах слизової оболонки гортані. Використання жорсткотканинного аутотрансплантанту дозволяє досягти більшого ефекту у відновленні голосової функції, однак має
більше обмежень щодо площі трансплантату та
можливості післяопераційних ускладнень на
місці заготівлі.
На відновлення дихальної функції характер застосованого аутотрансплантанта не впливає. Щодо роздільної функції, то використання
аутотрансплантантів, особливо жорсткотканинних, дозволяє її поліпшити.

© С.М. Тимчук, О.В. Ковтуненко, Б.В. Шпортько, 2012

О.В. ТИТАРЕНКО, С.М. ПУХЛИК, В.С. ЛИСОВЕЦКАЯ, М.С. БУЧАЦКИЙ
(ОДЕССА, УКРАИНА)
РОЛЬ АНТИОКСИДАНТОВ В ЛЕЧЕНИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Гипоксия и ишемия тканей сенсоневрального аппарата уха при воздействии практически
всех этиологических факторов приводит к активации одного из основных патофизиологических феноменов – свободнорадикального окисления, что сопровождается, прежде всего, изменением структурного состояния и функций биологических мембран, функциональных свойств
ряда ферментов, углеводов и белков, в том числе белков ДЕК и РНК. Так называемый окислительный стресс сопровождается длительным
спазмом сосудов, прогрессированием постишемического отека, дезинтеграцией нейронов и
повреждением мембранных насосов при параллельном уменьшении естественных антиоксидантов. Все это приводит к нарушению ауторегуляции кровотока внутреннего уха, развитию
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вазоспазма, усилению агрегации тромбоцитов и
формированию внутрисосудистого стаза, что в
свою очередь углубляет ишемию, делает ее необратимой.
В комплексе лечения сенсоневральной
тугоухости мы используем антиоксиданты как
в качестве интенсивного лечения, так и профилактического введения. В своей практике с целью торможения свободнорадикальных процессов во внутреннем ухе, улучшения микроциркуляции в тканях, дезинтоксикации в комплексе лечения острой сенсоневральной тугоухости мы в последние годы внедряем применение янтарной кислоты, ее солей и эфиров,
раствора реамберина, представляющих, собой
универсальные внутриклеточные метаболиты,
участвующие в быстром ресинтезе АТФ, норЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

мализующие содержание гистамина и серотошна, цитохромоксидазы. Производные янтарной кислоты вследствие выраженного гиполипидемического действия, уменьшения уровня общего холестерина мы широко применяем
при ишемических повреждениях слухового
нерва (мексидол, тиоктовая кислота), особенно
при лечении диабетической и алкогольной полинейропатии.
При хронической сенсоневральной тугоухости, лечении ушного шума широко применяем антиоксиданты (витамин Е, В2, РР, аскорбиновую кислоту), минеральные вещества (соединения селена, магния, меди), метионин, глутаминовую кислоту, поскольку обеспечить эти
ингредиенты в рационе современного питания
достаточно сложно из-за преобладания рафинированных и технологически обработанных продуктов, лишенных ценных природных качеств,
что порождает хронический дефицит антиоксидантов у большинства населения. Однако дан-

ные препараты требуют длительного назначения, так как обладают слабо выраженной антиоксидантной активностью.
Проведение сравнения результатов лечения с контрольной группой больных, получавших инфузионную терапию без включения антиоксидантов, показало существенное улучшение слуха, нормализацию общего самочувствия,
исчезновение или уменьшение ушного шума,
что повышало эффективность лечения, особенно при чрезмерном свободнорадикальном окислении. Проведенные исследования объективно
свидетельствуют о положительном воздействии
данной группы препаратов на функциональную
активность внутреннего уха и нейродинамические процессы у больных с хронической сенсоневральной тугоухостью. Применение антиоксидантов в комплексной терапии нарушения
функции перцептивного аппарата внутреннего
уха может быть рекомендовано для широкого
применения в клинической практике.

© О.В. Титаренко, С.М. Пухлик, В.С. Лисовецкая, М.С. Бучацкий, 2012

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛАРИНГОПЕКСІЯ, ЯК МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ГОРТАНІ
Відкриті та закриті травми шиї є причиною відриву гортані від підязикової кістки та
глотки. В таких випадках порушується не тільки
дихальна та голосова функції гортані, а і порушується розподільна її функція. А це означає,
якщо людина хоча і залишилась живою, але стає
інвалідом. Без відновлення цієї функції відновити дихання природним шляхом так як і фонаторну функцію неможливо. Найчастішою причиною такої травми є автомобільна, (закрита або
відкрита). Симптоми таких пошкоджень відомі і
не варто їх перераховувать в тезисному форматі.
Перша допомога надається в терміновому порядку з метою відновлення дихання. При закритому варіанті відриву гортані інтубація трахеї
неможлива, тому проводиться термінова трахеостомія.
З метою відновлення дихання і ковтання
найчастіше виконується ларингостомія. В таких
випадках опущена гортань опускається ще нижче. В майбутньому проводяться багаторазові (багатоетапні) операції на гортані, але відновлення
розподільної функції не досягається. Єдиним методом є ларингопексія. Суть операції зводиться

до підпідязикової гіпофарінгостомії з ревізією і
оцінкою гортаноглотки і верхньої частини гортані.
Через ряд хірургічних прийомів мобілізується гортань і підшивається до кореня язика та
бокових стінок гортаноглотки. Відірваний надгортанник (або відрізіний) підшивається до щитоподібного хряща.
Верхні краї пластинок
щитоподібних хрящів прошивається ниткою і
підв’язується до підязичної кістки з обох сторін.
Потім зшиваються краї щито-підязикової мембрани, зовнішні м’язи гортані та пошарово закривається рана. В перші 10 днів дихання забезпечується через трахеоканюлю, а харчування через носо-стравохідний зонд. Якщо операція своєчасно невиконана відбувається рубцеве звуження
гортаноглотки. В таких випадках хірургічне
втручання направлене на відновлення гортаноглотки та вестибулярного відділу гортані.
Нами за період 1972 – 2012 рр. прооперовано 15 хворих з відривом гортані від гортаноглотки: 3 – в гострому періоді; 12 – в різні
строки після перенесеної травми – від 3-х місяців до 6-ти років. В усіх випадках отриманий
позитивний результат.

© Ф.О. Тишко, 2012
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Ф.О. ТИШКО, С.Г. ГИЧКА, І.О. КУЗЬМУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИКРИВЛЕННЯ НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ І ВАЗОМОТОРНИЙ РИНІТ
В етіології і патогенезі вазомоторного риніту визначна роль відводиться викривленню носової перегородки. За нашими даними, декомпенсація носового дихання настає у людей з викривленням носової перегородки у віці 20 і більше років.
Саме в цьому віці на фоні викривлення перегородки носа приєднується ще один фактор – вазомоторний риніт. Тобто, для розвитку останнього потрібен тривалий час – 5-10 років.
Як відомо, вазомоторний риніт об’єднує в
собі дві його різновидності: нейровегетативну і
алергічну форми. Останнім часом алергічну форму відокремлюють від нейровегетативної форми, називаючи коротко – алергічний риніт. Таким чином, нейровегетотивна форма отримує
назву – вазомоторний риніт. Саме цю термінологію ми застосовуємо в даному дослідженні.
Як відомо плями В.Г.Воячека характерні для
вазомоторного риніту.
Останнім часом ми звернули увагу на колір і характер малюнка слизової оболонки нижніх носових раковин після її ішімізації адрономінетиками. При вазомоторному риніті на відміну від алергічного носові раковини зменшується в об’ємі і на блідому фоні слизової оболонки з’являються паралельно розташовані в поперечному напрямку темно-червоні полоски,
нагадуючи окрас шерсті тигра (тигрова полосатість). Такий феномен ми виявили більш як 150
оперованих нами хворих.
Щоб дослідити які ж зміни в структурі
слизової оболонки носових раковин відбувається у хворих на вазомоторний риніт і викривлення носової перегородки нами під час операції
вазотомії нижніх носових раковин проводився
забір біоптатів. Аналізуючи паталогогічстологічні дослідження біоптатів, виявлено що структурні зміни слизової та підслизової оболонок
при вазомоторному риніті характеризується розвитком в них склеротичних змін з ангіоматозом
і варикозним розширенням венозних судин.
При патоморфологічному дослідженні
тканин встановлено, що найбільшу товщину (до
70-80%) має ангіоматозно змінена підслизова
оболонка; в слизовій оболонці частіше всього
спостерігається субатрофічні чи атрофічні зміни. Її товщина в глибину складає відповідно 2030 %. Слизова оболонка вистеляється респіраторним або метаплазованим плоским епітелієм,
іноді виявляються ділянки зі злущеним епітелієм (зони ерозування). В цих місцях на поверхню

слизової оболонки виходять клубки варикознорозширених венозних судин із підслизового шару, які утворюють фібриновий чепець на поверхні. В підслизовій оболонці визначаються виражені ангіоматозні зміни. Структурна перебудова
визначається у всіх типах судин. Особливо виразних змін зазнають вени, які утворюють клубки і сплетіння по типу венозних гемангіом. Внаслідок розширення просвіту судин виникає стаз
крові, а також виникають умови для тромбоутворення.
Структура стінок вен також зазнає змін –
в цілому визначаються ознаки гіпертрофії гладеньком’язового шару з утворенням потовщень,
фібротизація оболонок і зменшення кількості
жмутків еластичних волокон. Окрім того, вогнищево спостерігається утворення гіаліну. Оточуюча стома також склеротично змінюється за
рахунок утворення грубоволокнистих жмутків
колагенових волокон і ділянок гіалінозу. Вказані зміни призводять до деформації кісткових
пластинок і атрофії слизової оболонки внаслідок
тиску з боку варикозно розширених судин.
Нами виявлено, що при вазомоторному
риніті спостерігається перебудова судинної системи – в підслизовій оболонці утворюються
клубки варикозно розширених вен, ригідних до
спадання і дії вазоактивних препаратів внаслідок розвитку в їх стінках склеротичних процесів.
Порушення носового дихання при вазомоторному риніті виникає перш за все внаслідок
перекриття носових ходів клубками варикозно
розширених венозних судин, виникаючим стазом, плазморагіями, набряком і склеротичними
змінами підслизової і слизової оболонок.
Вказані зміни паталогоморфологічного
характеру покладені в основу розробки алгоритму хірургічного лікування хворих на викривлення носової перегородки в поєднанні з вазомоторним ринітом.
За останні 3 роки нами обстежено до 150
хворих на викривлення носової перегородки
поєднаної з вазомоторним ринітом. При ішімізації слизової оболонки нижніх носових раковин
виявлявся вище описаний феномен.
Таким чином, пацієнтам з викривленням
перегородки носа та вазомоторним ринітом ми
здебільшого проводили септопластику та вазотомію нижніх носових раковин і отримали позитивний результат.

© Ф.О. Тишко, С.Г. Гичка, І.О. Кузьмук, 2012
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И.В. ТКАЧУК, А.С.КИСЕЛЕВ, А.А. ГАЙДАШ, М.В. ТЮРИН
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНЫХ ПЛАСТИНОК
УШНЫХ ЛАБИРИНТОВ ПРИ РАНЕНИИ ГОЛОВЫ НЕЛЕТАЛЬНЫМ
КИНЕТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ
В настоящее время все большую актуальность приобретают ранения нелетальным кинетическим оружием (НКО). При этом необходимо отметить, что в большинстве случаев такие
ранения наносятся в область головы, вопреки
инструкциям по эксплуатации.
Патогенез и клиническое течение этих
ранений остаётся практически не изученными,
что и послужило целью настоящего исследования.
Эксперименты выполнены на 12 нормально развитых баранах (Ovis aries) с массой
тела до 30 кг, которым с дистанции 1,5-2,0 м
наносилось ранение в лобную область из 9 мм
пистолета Макарыч с дульной энергией 50 Дж.
На следующие сутки после нанесения травматического воздействия у животных забирали образцы костных тканей. Животных содержали и
подвергали эвтаназии в соответствии с нормами
биоэтики и приказом МЗ СССР № 755 от
10.08.77. В общей сложности изучено 24 образца
лабиринтных
капсул.
Электронномикроскопические
исследования
(SEMсканирование) выполнены на растровом микроскопе S-3400N (Hitachi, Япония). Исследования
методом атомно-силовой микроскопии (AСМсканирование) выполнены на платформе зондовой нанолаборатории NTEGRA Prima (NT-MDT,
Россия).
По данным АСМ матрикс лабиринтных
капсул образован полигональными пластинками, в центре которых располагаются бессосудистые канальцы. Диаметр канальцев колеблется в
пределах 0,4-1,2 мкм, пластинок 1-7 мкм. По
направлению к центру остеонов пластинки приподнимаются, а к периферии ступенчатообразно
спускаются с перепадом высот в 1,5 мкм. Поверхность пластинок неоднородна: у мелких
(Ø~1мкм) относительно гладкая, а у более крупных усложнена выступами, рельеф которых по-

вторяет доменную структуру коллагеновых волокон. Тонкая структура пластинок образована
зернами (Ø~0,86-1,5 мкм), местами сцепляющиеся в более крупные конгломераты. На поверхность пластинок открываются выходные
отверстия мезо-(Ø>100 нм) и наноканальцев
(Ø<100 нм).
При SEM-сканировании лабиринтных
капсул обнаружены упорядоченно чередующиеся зоны сжатия и разрежения вещества матрикса. Зоны сжатия расположены ближе к эндо- и
периостальным слоям капсул, ориентированы
вокруг сосудистых канальцев и морфологически
имеют вид полос сближения структур матрикса.
Зоны разрежения представлены очагами разупрочнения вещества матрикса и располагаются
преимущественно в энхондральных слоях капсул.
В зонах разуплотнения, а также на границе с неизменённым матриксом выявляются трещины. Характерной особенностью трещин является раздробленность «берегов», выстланных
полиморфными гранулами матриксного детрита. Размер гранул находится в пределах 7-15
мкм Локализуются трещины в основном в сжатых зонах. Раскрываются трещины (до 10-15
мкм) преимущественно в изгибаемых участках
(в краевых слоях капсул), что свидетельствует
об образовании пластических деформаций
вследствие перегрузки. В глубинных отделах
лабиринтных капсул выявляются матриксные
очаги деструкции, которые, возможно, образовались путём сочетания раздробления и разжижения.
Результаты структурных и спектральных
исследований свидетельствуют о том, что ударная волна вызванная НКО, проходящая через
лабиринт, сдвигает равновесие в процессах ремоделирования в сторону усиления литических
явлений.

© И.В. Ткачук, А.С.Киселев, А.А. Гайдаш, М.В. Тюрин, 2012
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В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Н.Г. МИРОНЕНКО, А.В. БОДАЧЕВСКАЯ, Е.А. СТУПАК
(ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ КРОВОИЗЛИЯНИИ В ГОЛОСОВЫЕ СКЛАДКИ
У ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОЛОСА
Потеря или изменение голоса - психотравмирующий фактор для любого человека, в
первую очередь для лиц голосоречевых специальностей (Ю.С.Василенко, 2006). В настоящее
время не существует профессии, в которой бы
голос и речь не имели доминирующего значения
(М.Ф. Фомина, 2004). Большие голосовые нагрузки предъявляют и повышенные требования
к голосовому аппарату, в связи, с чем возникает
необходимость в разработке профилактических
мер для сохранения здорового голоса и поиске
наиболее рациональных путей его восстановления в случаях нарушений.
Целью нашего исследования явилось
достижение стойких функциональных результатов у лиц речевых профессий с кровоизлиянием
в голосовые складки.
Материал и методы исследования
За 2010 – 2012 гг. в ЛОР-клинике ИНВХ
им. В.К.Гусака пролечено 23 пациента с диагнозом кровоизлияние в голосовые складки – 18
(78,3%) женщин и 5 (21,7%) мужчин. Возраст
больных составил: 17 – 20 лет – 12 (52,2%) человек, 21 – 25 лет – 7 (30,4%), 26 – 30 лет – 4
пациента (17,4%). По профессии больные распределялись следующим образом: певцы оперного театра – 3 (13,1%) человека, студенты начальных курсов вокальных отделений музыкального училища – 8 (34,8%), преподаватели
ВУЗов – 5 (21,7%), учителя – 7 (30,4%) человек.
Всем больным проводили комплексное
обследование, включающее видеоэндоскопию
гортани с записью изображения.
Результаты и их обсуждение
Причинами возникновения кровоизлияния в голосовые складки послужили различного
рода факторы, связанные с повышенной профессиональной голосовою нагрузкой. Наиболее
часто причиной нарушения вокальной функции
являлись острые воспалительные заболевания
верхних дыхательных путей – у 17 (73,9%)
больных, повышенная голосовая нагрузка во
время менструального цикла – у 4 (17,4%) женщин, психоэмоциональный стресс – 2 (8,7%)
человек.

Сроки обращения за медицинской помощью были достаточно не большие от 1 до 5-х
дней. Ларингоскопическая картина представлена следующим образом: кровоизлияние, не
выходящее за пределы свободного края одной
голосовой складки и не возвышающееся над
уровнем слизистой оболочки – у 15 (65,2%)
человек, кровоизлияние в две голосовые складки – 5 (21,7%), у 3 (13,1%) пациентов изменения носили более выраженный характер в виде
массивного кровоизлияния в одну голосовую
складку с формированием гематомы, выступающей за пределы свободного края голосовой
складки.
Лечение пациентов данной категории
включало назначение противовоспалительной,
противоотечной, гемостатической терапии.
Первую неделю лечения мы настаивали на соблюдение голосового покоя, затем рекомендовали пациенту ограничение голосовой нагрузки,
пользование озвученным тихим голосом без
болезненных ощущений в мышцах шеи и в проекции гортани, исключить шепотную речь. С
первых дней лечения прибегали к обучению
больных дыхательной гимнастики. Фонопедические упражнения применяли с момента полной нормализации ларингоскопической картины. Разрешали занятия вокалом спустя месяц от
начала заболевания.
Сроки лечения в стационаре варьировали
от 10 до 14 дней. У одного пациента с выраженным кровоизлиянием в голосовую складку, возвышающимся над уровнем слизистой оболочки,
через 2 месяца сформировалась ангиома до 3 мм
в диаметре, которая была удалена эндоларингеально при прямой подвесной микроларингоскопии.
Восстановление голосовой функции нами достигнуто в 100% приведенных наблюдений.
Таким образом, своевременное лечение,
квалифицированная фонопедическая помощь
позволяют достигнуть стойких функциональных
результатов у больных с кровоизлияниями в
голосовые складки.

© В.В. Толчинский, Н.Г. Мироненко, А.В. Бодачевская, Е.А. Ступак, 2012
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Е.Н. ТРОФИМОВА, Т.С. СЛОБОДЯН (КИЕВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО НАРУЖНОГО ГРИБКОВОГО ОТИТА
Одной из актуальных проблем оториноларингологии остается хронический наружный
грибковый отит (ХНГО). По данным литературы в последнее десятилетие отмечается рост
количества грибковых заболеваний наружного
слухового прохода (В.Я. Кунельская, 2005; J.D.
Osguthorpe, D.R. Nielsen, 2006; I. Vennewald, E.
Klemm, 2010), обусловленный широким системным применением антибактериальных и кортикостероидных препаратов, нерациональной местной антибактериальной терапией заболеваний
уха, распространенностью соматических болезней, повышающих восприимчивость к микотической инфекции – онкологических и гематологических заболеваний, иммунодефицитных состояний, сахарного диабета (В.Я. Кунельская,
Г.Б. Шадрин, 2010).
В условиях растущей устойчивости патогенных и условно-патогенных грибов к антимикотическим препаратам (И.В. Хамаганова, А.Э.
Карамова, В.В. Кальменсон, 2005), при лечении
ХНГО терапия часто назначается до выявления
возбудителя заболевания и его чувствительности к лекарственным средствам, что приводит к
увеличению сроков или неэффективности лечения. Также необходимо учитывать, что грибковая инфекция способствует развитию аллергизации организма (Д.Р. Акберова, 2010).
Целью нашей работы являлось уменьшение сроков лечения ХНГО.
Материалы и методы. Нами в 2011 2012 гг. в клинике «Медисвит» наблюдалось 22
пациента с ХНГО, которым назначалась местная
противогрибковая терапия (1% раствор нафтифина гидрохлорида) и десенсибилизирующие
препараты (дезлоратадин). Возрастные границы
пациентов – 22-54 года. Всем пациентам проводилась отоскопия, эндоскопическое исследование уха (жесткий эндоскоп). Отомикроскопия

применялась у 11 больных. Микологическое
исследование проведено у 15 пациентов (грибы
Aspergillus, Саndida).
Раствор нафтифина гидрохлорида назначали путем введения в наружный слуховой проход турунд, смоченных раствором препарата, на
30 минут 2 раза в день с закапыванием 3-4 капель препарата после удаления турунды. Лечение продолжали 3 недели. Дезлоратадин назначали по 1 таблетке 1 раз в день в течение 20
дней. Оценка эффективности лечения проводилась через 1, 2 и 3 недели, 1 и 6 месяцев после
назначения раствора нафтифина гидрохлорида
на основании субъективной характеристики
симптомов ХНГО пациентом, отоскопии, осмотра наружного слухового прохода уха жестким эндоскопом, отомикроскопии.
Полученные результаты и их обсуждение. У 15 (68,2 %) пациентов отмечено субъективное и объективное исчезновение симптомов
ХНГО или значительное уменьшение их выраженности через 2 недели лечения. Положительные клинические результаты сохранялись в течение 6 месяцев наблюдения.
У 3 (13,6 %) пациентов после отмены раствора нафтифина гидрохлорида наблюдался рецидив заболевания. Этим больным был назначен
нафтифин гидрохлорид в виде 1% крема и увеличена длительность лечения до 4-6 недель, что
привело к достижению стойкого результата.
Четырем пациентам (18,2 %) в связи с неэффективностью местного лечения проводилась
системная антимикотическая терапия.
Выводы. Применение современных антимикотических и десенсибилизирующих препаратов является эффективным способом лечения ХНГО и, в большинстве случаев, позволяет
избежать системной противогрибковой терапии
у таких пациентов.

© Е.Н. Трофимова, Т.С. Слободян, 2012

В.И. ТРОЯН, М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН, К.Г. НАЗАРЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Актуальность и социальная значимость
рассматриваемого вопроса обусловлена увеличением числа больных с острым средним отитом (ОСО) с различными осложнениями, что
требует разработки более эффективных схем
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лечения. Так, за 2010 г. в нашей клинике было
пролечено 243 пациента с ОСО вирусной этиологии, которые составили 71% от всего числа
больных с заболеваниями среднего уха находящихся на лечении. При этом мы наблюдали:
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ОСО + острая сенсо-невральная тугоухость
(ОСНТ) – 76; ОСО + парез лицевого нерва +
ОСНТ – 3; у ОСО (буллезная форма) – 107;
ОСО + синуит – 57 больных. Частота возникновения ОСО была практически одинакова у мужчин и женщин, а болели, в основном, 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 проводилось исследование слуховой функции с использованием объективных (тимпанометрия и
исследование акустического рефлекса) и субъективных методов. При этом в основном регистрировалась тимпанограмма В, реже As.
С учетом вышеуказанных этиопатогенетических факторов нами проводилось комплексное
лечение этой категории больных. У 91 больного
поступивших на лечение во второй стадии ОСО
имело место наличие всех признаков острого
воспалительного процесса с наличием болевого
синдрома, поэтому всем им производился парацентез с тщательным дренированием содержимого барабанной полости, с последующей противовирусной и антибактериальной терапией. Учитывая современные тенденции, базирующиеся на
патогенетических принципах, наряду с применением высокоэффективной системной противовирусной, антибактериальной и противовоспалительной терапии мы проводили местную противовирусную терапию. Анализ литературных данных привлек наше внимание к отечественному
препарату системного действия «Валовир» (Валоцикловир). Применяли внутрь по 1000 мг 3
раза в день, вне зависимости от приема пищи.
Антибактериальную терапию проводили в перфоративной стадии с помощью защищенных
аминопенициллинов (Аугментин 1200 – в/в 2
раза в сутки на протяжении 5 дней). 2) Из препа-

ратов улучшающих реологические свойства крови, способствующих нормализации микроциркуляции, обладающих свойством уменьшать отек
клеток эндотелия и антагонистов рецепторов Н1
использовали (реосорбилакт, эреспал, бетасерк).
3) Для улучшения сосудистой гемодинамики
применяли кавинтон, актовегин. 4) Клеточный и
тканевой метаболизм центральной нервной системы улучшали с помощью аскорбиновой кислоты, цереброллизина, АТФ, ноотропила; 5) из физиотерапевтических методов широко применяли
эндауральный фонофорез с прозерином, фраксипарином.
В третьей перфоративной стадии ОСО
при наличии перфорации в обязательном порядке проводили ежедневный туалет уха и фоне
ситемного комплексного лечения активно применяли локальную фармакотерапию с помощью
препарата «Ципрофарм», содержащий в своем
составе антибиотик ципрофлоксацин перекрывающий своей активностью патогенную кокковую 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 вышеуказанной схеме с применением «Валовира»
внутрь на момент выписки функция лицевого
нерва значительно улучшалась, а после проведения физиотерапевтического восстановительного лечения функция лицевого нерва восстановилась полностью. Уровень слуха улучшался.
Таким образом, проводимое этиопатогенетическое обоснованное лечение ОСО с вышеперечисленными осложнениями, начатое в максимально ранние сроки с использованием в комплексном лечении «Валовира», «Ципрофарма»
полностью оправдано и позволяет добиться
стойкого улучшения (34%) или восстановления
слуха (65%) у больных с ОСО вирусной этиологии осложненных ОСНТ, а также у лиц с парезом лицевого нерва.

© В.И. Троян, М.И. Никулин,И.М Никулин,К.Г. Назаренко, 2012

В.С. УШАКОВ, Б.В. КУЦ, С.В. ПЕТРОВ, А.Н. КЛИМОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО КЛЕЯ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ГОРТАНИ
В настоящее время методом выбора в лечении больных с доброкачественными образованиями гортани является микроларингоскопия
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с применением микрохирургических инструментов и хирургического лазера. При выполнении эндоскопических вмешательств на гортани
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

в условиях подвесной ларингоскопии все чаще
используется высокочастотная вентиляция легких (ВЧ ВЛ), которая обеспечивает хороший
обзор операционного поля и свободу инструментальных манипуляций. В ходе выполнения
хирургических вмешательств на гортани образуется кровоточащая раневая поверхность, которая требует остановки кровотечения, в том
числе и для исключения аспирации крови в дыхательные пути.
Традиционно гемостаз заключается в коагуляции раневой поверхности. При этом главными недостатками этого метода являются образование коагуляционного струпа в послеоперационном периоде, развитие отека тканей с
возможным формированием синехий в просвете
гортани, приводящих к развитию стеноза, особенно при манипуляциях в области передней
комиссуры и передней трети голосовых складок.
Поэтому актуальным является поиск более совершенных методов гемостаза и профилактики
кровотечений, уменьшения послеоперационного
отека и воспаления в ближайшем послеоперационном периоде при хирургических вмешательствах на гортани.
Перспективным представляется использование пленкообразующих покрытий раневых
поверхностей, обладающих гемостатическими и
антимикробными свойствами. С 2009 г. при
операциях на гортани мы применяли латексный
тканевой клей (ЛТК), который использовали у
32 прооперированных больных с доброкачест-

венными образованиями гортани. При выполнении эндомикроскопических вмешательств на
гортани в условиях подвесной ларингоскопии
мы использовали высокочастотную вентиляцию
легких (ВЧ ВЛ) аппаратом JV-100 ZISLINE в
катетерном режиме через канюлю VASOFIX
CERTO 16G, установленную в трахею чрескожно при трахеопункции. В ходе выполнения эндоскопических операций использовались микрохирургические инструменты, хирургический
лазер «АТКУС-15» и операционный микроскоп
фирмы LEICA. Образующаяся в гортани после
удаления новообразований раневая поверхность
осушалась ватными тампонами, ЛТК равномерно наносился на раневую поверхность и окружающую слизистую оболочку в объеме 0,1-0,3
мл в 1-2 слоя. Продолжавшаяся ВЧ ИВЛ за счет
струи газа способствовала полимеризации ЛТК
в течение 5-7 мин. О высыхании клея свидетельствовало преобразование белой массы в
прозрачную пленку.
В ближайшем послеоперационном периоде выполнялся видеоэндоскопический осмотр гортани с оценкой состояния раневой поверхности, подтверждавший хороший гемостатический эффект и минимально выраженные
послеоперационные реактивные явления. Контрольный осмотр пациентов через месяц выявлял эпителизацию раны без образования синехий и рубцевания, что являлось прогностически благоприятным для восстановления голосовой функции.

© В.С. Ушаков, Б.В. Куц, С.В. Петров, А.Н. Климов, 2012

И.М. ХРАПКО, С.А. ХРАПКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОСТОПЕРАЦИОННОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ПЕРЕГОРОДОЧНОГО ХРЯЩА ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕКТОРОВ СИЛ
Причинами послеоперационных деформаций носовой перегородки могут быть затрагивание «зон роста» во время операции у лиц
молодого возраста, погрешности ведения послеоперационного периода, недостаточная коррекция во время операции, избыточная надежда на
то, что хрящ «сам выровняется» в послеоперационном периоде, повторные травмы носа.
H.D. Gillies (1920) впервые отметил, что
пластинки хряща с мукоперихондрием, удаленным на одной стороне, деформируются. При
этом надхрящница противоположной стороны
действует как тетива лука, изгибая хрящ.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Гистологические исследования четырехугольного хряща выявили, что на поперечном
срезе хондроциты и коллагеновые волокна в
поверхностном слое располагаются в виде цепочек, параллельно поверхности, но по мере
приближения к центру такое упорядоченное
строение теряется, хондроциты располагаются
хаотично. Деформация наступает только в тех
участках хряща, которые имеют упорядоченное
строение каркаса, причем кривизна изгиба тем
больше, чем ближе данный слой к поверхности
хряща. Сложная полисахаридно-белковая структура матрикса обусловливает наличие у хряще-
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вых тканей двух биофизических характеристик
– упругости и прочности к медленно нарастающим нагрузкам на сжатие-растяжение и смещение. При сжатии вода вытесняется из областей
вокруг сульфатированных и карбоксильных
групп протеогликана, группы сближаются, и
силы отталкивания их отрицательных зарядов
препятствуют дальнейшему сжатию ткани. При
снятии нагрузки осуществляется возвращение
матрикса в исходное состояние.
После повреждения хряща в виде отслойки мукоперихондрия, перелома, надреза в ходе
операции равновесие нарушается, и как результат, наступает деформация, причем степень деформации находится в обратно пропорциональной зависимости от толщины хряща. Нанесение
насечек приводит к возникновению в хряще
внутренних напряжений, выпрямляющих хрящевую пластинку в сторону, противоположную
нанесенным насечкам. Изгиб хряща можно оценить по формуле:

60 ql 4
=
f
⋅
,
(1)
384 Ebh3
где f , l , b, h – прогиб, длина, ширина и
толщина хряща, мм; q – равномерно распределенная нагрузка на единицу длины хряща,
кг/мм; E – модуль упругости хряща первого
порядка (модуль Юнга, в данном случае E ≈
0.15÷0.25 кг/мм2).
Из формулы (1) следует, что под воздействием механизмов наподобие тетивы лука,
хрящ может сместиться не более чем на 2÷3 мм,
однако для того, чтобы рассчитать величину, на
которую может сместиться хрящ, необходимо
точно знать коэффициент упругости хряща, который на сегодняшний день в общем случае неизвестен. Тем более, неизвестно, будет ли сохраняться такой же коэффициент упругости в

сломанном хряще и в сломанном неоднократно
хряще. А поскольку хрящ имеет разную толщину в разных отделах, то механизмы, выпрямляющие хрящ, не подлежат точному математическому прогнозированию, поэтому получить
достоверно предсказуемый результат невозможно. Это может работать в случаях небольших С-образных деформаций. В случаях Sобразных и других сложных деформаций необходимо прибегать к другим, более надежным
способам коррекции.
Клинический опыт показывает, что недостаточная коррекция во время операции, избыточная надежда на то, что хрящ «сам выровняется» в послеоперационном периоде приводит
к послеоперационным деформациям в отдаленном периоде.
Проблема предотвращения вторичной деформации может быть аккуратно и предсказуемо решена путем наложения выравнивающих и
стягивающих швов. Если края хряща сопоставить и фиксировать обычными матрасными
швами, то результат такой операции будет более
предсказуемым. Нами же предложен крестовидный шов, который перераспределяет векторы
сил, действующих на хрящ, сразу в двух направлениях под углом 45º из каждой точки.
Приложение нового вектора сил в месте наложения предложенного Х-образного шва обеспечивает следующие эффекты: стабилизация перегородки носа; изменение угла дивергенции частей хряща, фиксированных на надхрящнице
противоположной стороны; укрепление напряжением частей четырехугольного хряща, подвергшихся выравниванию; устранение инверсии
частей четырехугольного хряща.
Владение шовными технологиями выравнивания хряща позволяет получить высокопрогнозируемый результат даже в случаях очень
сложных деформаций.

© И.М. Храпко, С.А. Храпко, 2012

А.В. ЦИМАР (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО БАКТЕРІЙНОГО РИНОСИНУСИТУ
Етіотропна терапія бактерійного риносинуситу залишається актуальним питанням
сучасної отриноларингології. Триває обговорення не тільки ефективності окремих груп
антибіотиків, але й самої необхідності прове-
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дення системної антибактерійної терапії при
риносинуситі, з'являються нові публікації, проводяться дослідження, що доводять переваги
того чи іншого препарату, або методу лікування.
При хронічному риносинуситі антибіотики заЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

стосовуються головним чином в період загострення. Так, до останнього часу вважалося, що
при хронічному риносинуситі антибіотики мають менше значення, ніж при гострому. Основним завданням в даному випадку було
відновлення нормальної вентиляції приносових
пазух. При хронічному синуситі під час ремісії
бактерійна флора, навіть з використанням молекулярних методів діагностики (ПЛР), виявляється приблизно у 50% пацієнтів. Аеробні бактерії при хронічному синуситі виявляються в
15-25%, анаеробні бактерії - в 25-35%, асоціації
аеробних і анаеробних бактерій - в 45-55%.
Провідними аеробними бактеріями є золотистий
стафілокок, мікроаерофільні стрептококи, синьогнійна паличка, гемофільна паличка, кишкова паличка, мораксела. Анаеробні бактерії при
хронічному
риносинуситі
представлені
Peptostreptococcus
spp.,
Prevotella
spp.,
Porphyromonas asaccharolytic, Fusobacterium spp.
і та ін. У ряді випадків (близько 30%)
відзначається кореляція між флорою приносових пазух і порожнини рота.
На сьогоднішній день вірусна і грибкова
теорії хронічного синуситу активно вивчаються,
але й роль бактерій у розвитку хронічного риносинуситу поки залишається до кінця не встановленою.Безперечно,що хронічний риносинусит,
при якому зафіксовано зростання кількості
бактерійної флори, відрізняється менш сприятливим перебігом.
В останні роки з'явилася нова теорія розвитку хронічного запалення в приносових пазухах,
заснована на тому факті, що колонії
мікроорганізмів на поверхні слизової оболонки
пазухи
здатні
утворювати
організоване,
взаємодіюче співтовариство мікроорганізмів - так
звані біоплівки. Біоплівки – це основний фенотип
майже всіх бактерій у природніх умовах
їснування, як у зовнішньому середовищі, так і в
організмі людини при патології.Встановлено, що
понад 95% існуючих в природі бактерій знаходяться в біоплівках. Біоплівки можуть виявитися
смертоносними. Так, хвороба легіонерів, яка забрала життя 29 людей у м. Філадельфії в 1976
р.,була спричинена бактеріями біоплівки в системі
кондиціювання
повітря.Встановлено,
що
біоплівки є причиною значної кількості хронічних
і стійких до лікування видів бактерійного запалення. Біоплівки виявляли при парадонтиті, середньому отиті (при холестеатомі), в мигдаликах
при хронічному тонзиліті (R.A. Chole, B.T. Faddis,
2003) У ряді досліджень структури біоплівок знаходили в приносових пазухах людини (J.A

Sanclement, 2005; Al-Mutairi D, Kilty SJ., 2011).
Основні властивості біоплівки:
• мікроорганізми зібрані в мікроколонії;
• мікроколонії оточені захисним матриксом;
• всередині мікроколоній - різне середовище;
• бактерії мають примітивну систему
зв'язку;
• взаємодіють різні типи мікроорганізмів;
• бактерії в біоплівці стійкі до дії
антибіотиків, антимікробних засобів і до
запальної відповіді макроорганізму.
Було доведено, що існують великі
відмінності в поведінці бактерій в лабораторній
культурі та в природних екосистемах. Наприклад, бактерія в біоплівці виробляє такі речовини, які вона не продукує в культурі, а матрикс,
що оточує мікроколонії, слугує захисним
бар'єром. Це пояснює, чому антимікробні
засобизагальної та місцевої дії можуть не дати
успішних результатів навіть тоді, коли вони
націлені на конкретний вид мікроорганізму.
Навіть після руйнування біоплівок методом
промивання пазухи вони швидко починають
відновлюватися, тому боротьба з ними повинна
бути комплексною.
Враховуючи велику кількість мікробних
асоціацій і можливість наявності біоплівок,
антибактерійний препарат повинен мати широкий спектр активності і бути захищеним від
руйнування ферментами всіх представників
мікробної асоціації. У зв'язку з частим
виділенням неспороутворюючих анаеробів при
хронічному риносинуситі зростає значення
препаратів з антианаеробною активністю.
Таким чином, для антибактерійної терапії
хронічного риносинуситу найбільш доцільне
використання
захищених
амінопеніцилінів
(амоксицилін/клавуланат) або респіраторних
фторхінолонів
(моксифлоксацин,
геміфлоксацин).
Терапевтичний вплив на біоплівки
необхідно
скеровувати
на
механізми
початкової адгезії бактерій до поверхні, блокування синтезу або руйнування полімерного
матриксу, порушення міжклітинного обміну
інформацією, а також, поєднуватися з бактерицидними агентами. Лікування, що впливає на
структуру або функції біоплівок, може виявитися більш ефективним, ніж стандартна
антибактерійна терапія.

© А.В. Цимар, 2012
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Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО, Д.А. ЗИНЧЕНКО, В.Д. ГАЙДУК (КИЕВ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИИ НАРУЖНОГО НОСА
ПРИ НЕЗАРАЩЕНИИ ТВЕРДОГО НЕБА И ВЕРХНЕЙ ГУБЫ
Деформация наружного носа при незаращении твердого неба и верхней губы вызывает
нарушение пропорций и сбалансированности
носа и лицевого скелета, часто сопровождающееся нарушениями функциями носа. В комплексе эстетические и функциональные нарушения влияют на психическое и физическое состояние больного, понижают качество его жизни и социальную активность. Эта проблема усугубляется у лиц, которые имеют различную
врожденную патологию лицевого скелета.
Незаращение верхней губы и неба встречается у 1 из 1000 новорожденных. Причиной
такого порока развития является задержка срастания верхнечелюстных отростков с сошником.
Различают 4 формы данной патологии – незаращение мягкого неба, незаращение мягкого и
части твердого неба, полное одностороннее незаращение мягкого и твердого неба и полное
двустороннее незаращение. Также, такая патология сопровождается деформацией наружного
носа.
Чаще всего у пациентов с незаращением
твердого неба наблюдаются деформации наружного носа в виде диспропорций крыльев наружного носа. Деформации и диспропорции
крыльев наружного носа можно подразделить на
горизонтальные, вертикальные и саггитальные.
Чаще всего хирурги сталкиваются с горизонтальными деформациями. Однако, у пациентов с
незаращением твердого неба встречаются и саггитальные деформации наружного носа, в виде
коротких или удлиненных ноздрей, а в ряде
случаев отмечается отсутствие колюмеллы. При
данной патологии может отмечаться опущение
переднего края крыла носа.
Лечение этого порока развития связано с
трудностями. В последние годы методы хирургической коррекции стали применяться в ранние
сроки после рождения. Однако раннее оперативное вмешательство направлено прежде всего

на коррекцию неба и губы и, в меньшей степени, на коррекцию наружного носа. Хирургическое лечение сложное, многоэтапное (хейлоринопластика, ушивание мягкого неба, устранение
дефекта твердого неба). Но как показывает
практика проблемы наружного носа остаются, в
связи с тем, что пластики носа, как и другие
операции в области лицевого скелета должны
выполнятся в возрасте 18 лет и старше, то есть
тогда, когда кости и хрящи лицевого скелета
практически сформированы. И эту проблему
обязательно приходиться решать во взрослом
возрасте.
Хирургическое вмешательство в более
старшем возрасте направлено на формирование
(реконструкцию или воссоздание) крыльев и
колюмеллы наружного носа. Устранение эстетического дефекта служит формированию сбалансированных пропорций носа с общей структурой лица.
Обычно производится резекция тканей в
переднем отделе ноздри (круглые ноздри). При
удлиненных крыльях рекомендуют производить
коррекцию путем повышения уровня крыла носа. Но, по нашему мнению, не всегда данный
метод приводит к положительным результатам,
а в ряде случаев может привести к рубцовым
изменениям наружного носа. В нашей клинике
разработан метод коррекции наружного носа у
пациентов с врожденным незаращением неба и
верхней губы. Оперативное вмешательство производится пациенту во взрослом возрасте (после
18 лет) и заключается в одномоментной коррекции крыльев носа и коллюмеллярной области.
Для этого мы применяем аутохрящ пациента (4х угольный хрящ носовой перегородки, ушной
хрящ). С нашей точки зрения, именно этот метод является наиболее целесообразным и эффективным для лечения пациентов с врожденной деформацией носа, патологией неба и верхней губы.

© Д.Д. Заболотная, Н.А. Пелешенко, Д.А. Зинченко, В.Д. Гайдук, 2012
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А.В. ЦИМАР, М.Ю. ЗВІР (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ
ХВОРОБИ (ГЕРХ): ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ
Актуальність. Протягом останніх десятиліть спостерігається підвищення рівня захворюваності на ГЕРХ, а також потенційно небезпечного спектру ускладнень, пов’язаних із нею.
Дана проблема залишається винятково актуальною у зв’язку з труднощами у діагностиці захворювання (ендоскопічно негативні та позастравохідні форми). Рефлюкс-езофагіт займає
важливе місце в системі оториноларингологічних, стоматологічних, бронхолегеневих та серцево-судинних захворювань. Знаукових джерел
відомо, що частота виявлення оториноларингологічної патології у хворих на ГЕРХ в середньому у 2 рази вища, ніж в загальній популяції.
При цьому стравохідний рефлюкс може бути
причиноюпатології ЛОР-органів у 4-10% випадків.Це пояснюється розвитком екстраезофагальної форми ГЕРХ – ларингофарингеального рефлюксу (ЛФР). Відсутність «золотих стандартів»
діагностики позастравохідних проявівГЕРХ потребує розробки та впровадження нових методів
дослідження та раннього виявлення захворювання, а також осіб із факторами ризику його
розвитку.
Метою дослідженнябуло вивчення особливостей мікробіологічного біоценозу верхніх
дихальних шляхів у хворих із симптомами ЛФР.
Матеріали і методи: групу спостереження склали 36 осіб віком від 18 до 45 років (21
особа чоловічої і 15 осіб жіночої статі), які звернулися у ЛОР-відділення ЛОКЛ зі скаргами на
біль, дискомфорт, відчуття стороннього тіла чи
клубка у горлі,охриплість , надмірне слизовиділення тощо). Критеріями виключення служили
гострий тонзиліт, ГРВІ,гострий риносинусит. У
5-и пацієнтів (18%) дана симптоматика проявлялася переважно зранку, у решти – протягом
дня. Усім хворим проводилося комплексне обстеженняЛОР-органів, рентгенографія приносо-

вих пазух та бактеріологічне дослідження ротоглотки з визначенням мікрофлори та її чутливості до антибіотиків в лабораторії центрального
військового клінічного госпіталю Західного
оперативного командування. Пацієнти, у яких
була виявленабактерійна флора не типова для
ВДШ, скеровувалась на езофагогастродуоденоскопію з метою виключення діагнозу ГЕРХ.
Результати:при ЛОР-огляді у всіх пацієнтів відзначалися наступні зміни: гіперемія слизової оболонки задньої стінки горла та піднебінних дужок, витончена слизова оболонка при
фарингоскопії; гіперемія та помірний набряк в
ділянці черпакуватих хрящів при огляді гортані.
В результаті мікробіологічного дослідження
виділенанаступна флора: Е.coli у 25%,
Klebsiellapneumoniae у 34%, Enterobacteriасеае у
17%, Corynebacteriасеае у 8%, комбінація
Klebsiellapneumoniае та Enterobacteriасеае у 8%,
Proteusvulgaris у 8% пацієнтів із групи ризику.
При
езофагогастродуоденоскопії
у
всіх
пацієнтів підтверджено діагноз ГЕРХ. У 3-х осіб
(12%) виявлено виразкове ураження слизової
оболонки стінок стравоходу. Хворих скеровували на лікування до гастроентеролога, який проводив стандартний курс лікування інгібіторами
протонної помпи. На 4-5 день від початку
терапії ІПП хворі відзначали значне покращення
. При контрольному огляді через 1 місяць скарг
з боку ЛОР-органів пацієнти не пред’являли.
Висновки. При наявності тривалої симптоматики ураження горла та неефективностілікування бажано проводити додаткові методи
обстеження з метою виключення ГЕРХ.
Мікробіологічне обстеження пацієнтів з
симптомами ураження горла і гортані, не
пов’язаними із ГРВІ, може бути допоміжним
методом діагностики ГЕРХ.

© А.В. Цимар, М.Ю. Звір, 2012

Т.Р. ЦЬОЛКО, О.О. ГАЛАЙ, Р.М. ЦЬОЛКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ТРАХЕОСТОМІЯ У ЛОР-ОНКОЛОГІЇ
В Україні занедбаність при раку порожнини рота становить 48%, глотки 71,9%, гортані
61,7%. Це в свою чергу вимагає проведення роЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

зширених операцій з резекцією кількох анатомічних структур. Травматичність таких операцій
супроводжується післяопераційним набряком
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глотки, гортані, що часто вимагає накладання
превентивних трахеостом.
Трахеостомія – це операція, що має на
меті утворення тимчасового або стійкого сполучення порожнини трахеї з навколишнім середовищем. Розділяють превентивні та ургентні трахеостомії.
Проведена нами робота має на меті деталізувати покази до накладання превентивних
трахеостом, проаналізувати на основі роботи
нашого відділення перебіг післяопераційного
періоду, оцінити переваги і недоліки проведених трахеостомій, запропонувати альтернативні
методи ведення пацієнтів з підвищеним ризиком
розвитку стенозу трахеї в ранньому післяопераційному періоді.
Проведено аналіз хворих оперованих з
пухлинами нижньої щелепи, дна рота, язика,
глотки та гортані, яким проводились радикальні
операції у відділенні пухлин голови і шиї Львівського онкоцентру з 2005 р. по 2011 р. Так резекція дна рота з резекцією нижньої щелепи і/або
язика проведена 182 хворим, резекцій глотки –
58, резекцій гортані та хордектомій – 28. Виконані 90 - ургентних та 50 - превентивних трахеостомій, 300 ларингектомій з виведенням стійкої трахеостоми. Оцінено ризик ускладнень,
прораховано середню тривалість післяопераційного перебування в стаціонарі.
Основними причинами накладання трахеостом були труднощі при інтубації в повтор-

нооперованих хворих та високий ризик набряку
гортані зв’язаний з розширеними об’ємами
втручань з залученням суміжних органів. Аналіз
роботи показав, що якщо в 2006 р. нами проводилась превентивна трахеостомія в 50% операцій з резекцією нижньої щелепи і в 50% при резекції глотки, в 2010 – в 4% та 27% відповідно, в
2011 – в 0% та 14%. В 2005р. всі операції з резекції гортані проводились з трахеостомією, в
2010р та 2011р – 33%. В двох випадках накладено пізню трахеостому на 2-й післяопераційний день.
В результаті дослідження встановлено,
що у більшості пацієнтів з розповсюдженим раком ротової порожнини, глотки проведення радикальних операцій можливе без превентивної
трахеостомії. У хворих з високим ризиком післяопераційного набряку гортані рекомендуємо
залишати ендотрахеальну трубку на добу. Післяопераційний перебіг у таких хворих проходить з меншими ускладненнями, відмічається
швидша реабілітація та відновлення основних
функцій - таких як ковтання, мовлення. Зменшується тривалість перебування в стаціонарі.
Інтубація трахеї у хворих, яким плануються повторні операції з причини рецидиву пухлини
повинна проводитись лише під контролем фібробронхоскопа. В разі виникнення ознак стенозу рекомендуємо накладати «пізню» (відстрочену) трахеостому.

© Т.Р. Цьолко, О.О. Галай, Р.М. Цьолко, 2012

С.П. ЧАЙКА, А.Ф. КАРАСЬ, Ю.В. МІНІН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИВЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ ЛДГ, СДГ ТА АТФ-АЗИ У КЛІТИНАХ
МАЗКІВ-ВІДБИТКІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ НОСА ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГІПЕРТРОФІЧНИЙ РИНІТ
Завданням нашого дослідження було вивчення окремих ланок функціонування клітин
слизової оболонки носових раковин хворих на
хронічний гипертрофічний риніт. (ХГР). Це функціональна активність безпосередньо пов’язана
з процесами біоенергетичного забезпечення та
використання енергетичних ресурсів даною
тканиною, а також станом та активністю АТФазних мембранних систем.
Група обстежених складалась з 35 хворих віком від 15 до 52 років, давністю захворювання на ХГР 0,5 – 12 років. Проводилось
цитохімічне визначення активності ферментів
АТФ-ази, ЛДГ та СДГ в мазках-відбитках фра-
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гментів слизової оболонки порожнини носа,
вилучених в момент хірургічного втручання у
хворих на ХГР. Виявлення та оцінка результатів гістохімічної реакції базувались на ефекті
вибіркового фарбування структурних елементів мазків відбитків або на випадінні кінцевого
продукту реакції ( сульфіду свинцю для АТФази та моно- чи діформазанів для ЛДГ, СДГ ) і
оцінювали сь за якісним критерієм. Після
з’єднання з первинним продуктом ферментативної реакції акцептор ( в даному випадку солі
тетразолія) створює нерозчинний, забарвлений
осад, який є маркером місця дії специфічного
ферменту.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Аналіз результатів досліджень показав,
що активність ферменту ЛДГ в переважній більшості ( 70 % ) зразків-відбитків коливалась в
межах високої. Саме на такому рівні гістохімічна реакція проходила в епітеліальних клітинах і
була максимальною за умов, коли ці клітини в
повній мірі зберігали свою структурну будову.
Колір нерозчинного осаду варіював від темносинього до синього або фіолетового в залежності від ступеня активності гістохімічної реакції з
визначення наявності ЛДГ. Висока активність
ЛДГ спостерігалась як в поодиноких епітеліальних клітинах, так і в великих пластах таких клітин .
Результати, отримані при виявлення активності ферменту СДГ в зразках мазківвідбитків біоптатів даних пацієнтів, показали
наступне. Практично у всіх хворих рівень активності СДГ за якісним показником був різного
ступеня низьким і ні в кого з них не досягав рівня, який би відповідав показникам ферменту
ЛДГ.
Характерно, що рівень активності АТФази, за даних умов взяття експериментального
матеріалу, також був низьким. Активність АТФази в переважній більшості мазків відбитків ( до
80 % ) була ще нижчою в порівнянні з активністю СДГ. Це питання, мабуть, потребує подальшого дослідження і ретельного аналізу.

Таким чином, гістохімічне вивчення
окремих метаболічних характеристик клітин у
мазках - відбитках біоптатів слизової оболонки
порожнини носа обстежених хворих показало,
що для процесу ХГР різного терміну давності
притаманна значна активність ферменту ЛДГ та
суттєво нижча активність СДГ і АТФ-ази.
Стосовно вкрай незначного рівня активності АТФ-ази, можна припустити, що це
пов’язано з виникненням під час перебігу хронічного гіпертрофічного риніту суттєвої мембранної патології, яка супроводжується зниженням мембранної енергії, ймовірно, за рахунок
структурно-метаболічних порушень АТФ-азних
мембранних систем.
Результати, отримані відносно ферментів з класу дегідрогеназ – ЛДГ та СДГ, вказують
на те, що у хворих на ХГР в клітинах слизової
оболонки носа біоенергетичні процеси характеризуються переважним зростанням явищ анаеробного гліколізу на фоні значного зниження
аеробного окислення (цикл Кребса). Це співпадає з даними, отриманими при гістохімічному
вивченні носового секрету у хворих з алергічною формою поліпозного риносинуситу ( Калинкин В.П., Калинкина Н.А., 2004), і підтверджує
подібність протікання енергетичних процесів в
клітинах носової порожнини при різних типах
ринологічних захворювань.

© С.П. Чайка, А.Ф. Карась, Ю.В. Мінін, 2012

И.Э.ЧЕРНИШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У БЕРЕМЕННЫХ
Особенности лечения хронического тонзиллита (ХТ) у беременных вынудили нас обратить внимание на результаты посевов из ротоглотки и чувствительности микрофлоры не только к антибиотикам, но и к другим препаратам, не
оказывающим токсического воздействия на организм матери и плода. Известно, что возбудителями, которые играют ведущую роль в развитии ХТ, являются |3-гемолитический стрептококк группы А (БГСА), а также золотистый стафилококк.
Основным резервуаром данной микрофлоры в организме человека является глотка,
реже кожа. Инфицирование в большинстве случаев происходит при непосредственном контакте с больным воздушно-капельным путем или
через контаминированные предметы окружающей среды. Наличие БГСА или золотистого
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

стафилококка может быть причиной серьезных
осложнений как у матери, так и у новорожденного, которые можно предотвратить путем эрадикации данного возбудителя из очага инфекции.
Цель исследования – изучение микробиоты небных миндалин у беременных с ХТ и ее
изменение в результате лечения.
Материалы и методы.
В Университетской клинике ОНМедУ
нами было обследовано 80 пациенток, у 45 из
которых при обследовании высеян БГСА, а у
35 -золотистый стафилококк. Кроме данных
бактериологического посева учитывались клинические признаки, наиболее характерные для
ХТ: наличие субфебрильной температуры, боли в горле при глотании, увеличение и болезненность лимфатических узлов, отечность
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миндалин, наличие гнойного экссудата в лакунах миндалин.
С целью эрадикации возбудителя проводилось промывание лакун миндалин раствором
эктерицида с последующим орошением небных
миндалин стафилококковым бактериофагом в
течение 10 дней.
Результаты исследования.
В результате проведенной терапии стойкая ремиссия хронического тонзиллита наблюдалась у 75 беременных, что составило 93 %. У 5

(7 %) пациенток в течение беременности возникли повторные обострения хронического тонзиллита. Через месяц после лечения у большинства пациенток высевалась только условно патогенная флора.
Таким образом, результаты используемой
схемы лечения беременных с хроническим тонзиллитом способствуют восстановлению микрофлоры небных миндалин, что в свою очередь
снижает частоту обострений и повышает иммунную защиту будущей матери и ребенка.

© И.Э.Чернишева, 2012

С.В. ЧЕРНЫШЕНКО, В.В. ДУБОВЕНКО, Т.А. ДУРЯГИНА, Э.Н. РАМАЗАНОВ
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПАРЕЗ ГОРТАНИ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В практике оториноларингологов многопрофильных клиник, таких как клиника
«Genesis», уделяется внимание дифференциальной диагностике и лечению парезов гортани
после струмэктомии. Около 200 млн. человек в
мире имеют увеличенную щитовидную железу,
частота же обнаружения в ней узлов может достигать 50% (Л.В. Рудницкий, 2009). Хирургическим методом лечения данной патологи является струмэктомия. Одним из осложнений данной
операции может быть послеоперационный парез
гортани (ППГ). До и после операции пациент
должен консультироваться отоларингологом. У
2,1% больных парез гортани выявляется до операции. Частота ППГ зависит от объема хирургического вмешательства и кратности операций.
При первичной операции количество осложнений составляет 3%; при хирургическом лечении
рака щитовидной железы - 5,7%; у пациентов,
перенесших повторные операции - 9% (Крылов
Б.С., 1981, Langkau R., 1993). Парез гортани
может развиться как в раннем (до 7 суток), так и
в более позднем (свыше 14 суток) послеоперационном периоде. Дифференциальный диагноз
при парезах проводится с неподвижностью голосовой складки (ГС) за счет патологии черпалоперстневидного сустава: вывихом, подвывихом, анкилозом. По данным литературы, травма
гортани встречается у 6,3% больных, перенесших интубацию, в 1,6% диагностируется вывих
черпаловидного хряща. Нарушение иннервации
при ППГ влечет за собой морфофункциональные изменения гортани. При данной патологии
страдают ее функции: дыхательная, голосообра-
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зовательная и защитная. Компенсация утраченных функций при парезе осуществляется за счет
изменения напряжения аддукторов, форсирования голоса, направленного на повышение подскладкового давления, изменения конфигурации
вестибулярного отдела гортани. Клинически это
проявляется перемещением голосовой щели при
фонации в сторону паралича за счет смещения
здоровой ГС на противоположную сторону, гипертрофией вестибулярных складок. Основные
жалобы больных с ППГ: охриплость, одышка,
поперхивание, ощущение инородного тела, боль
в области пораженной стороны. У всех пациентов отмечается нарушение смыкания ГС при
фонации. Выявлены нарушения функции внешнего дыхания по обструктивному типу. При томографии гортани определяется неподвижность
одной половины гортани; расширение гортанного желудочка на стороне поражения, ГС укорочена, истончена, «провисает»; подскладковое
пространство сглажено и укорочено; центральная ось голосовой щели смещена в парализованную сторону; вестибулярный отдел гипертрофирован. При стандартной терапии транзиторного ППГ полное восстановление подвижности голосовых складок отмечается в сроки от 1
до 6 мес. после операции. В лечении ППГ используются различные группы препаратов:
=антибактериальные =оказывающие антиэкссудативное
(противоотечное)
действие
=противовоспалительные и обезболивающие
=повышающие тонус сосудов =оказывающие
умеренный иммунокорригирующий и гипогликемический эффекты = глюкокортикоидные
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гормоны =улучшающие нервно-мышечную
проводимость. При двустороннем поражении
гортани, сопровождающимся явлениями стеноза, пациентам накладывается трахеостома. После восстановления подвижности ГС проводится деканюляция и пластическое закрытие трахеостомы. Используя рефлексотерапию в сочетании с форсированными голосовыми фонети-

ческими упражнениями, можно добиться значительного улучшения голосовой функции.
Совместное
наблюдение
хирурга–
эндокринолога и оториноларинголога, ранняя
диагностика и лечение больных с ППГ позволяет сократить сроки восстановления всех
функций гортани и вернуть пациента к активной жизни.

© С.В. Чернышенко, В.В. Дубовенко, Т.А. Дурягина, Э.Н. Рамазанов, 2012

С.В. ЧЕРНЫШЕНКО, С.Л. ЛАШКО (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА УШНОЙ РАКОВИНЫ
Травмы ушных раковин относят к числу
состояний, требующих неотложной хирургической помощи. Богатое кровоснабжение раковин
позволяет добиться приживления полностью
оторванных отделов ушной раковины. Успешное восстановление органа можно произвести
даже при застарелых ранах. Это может быть
произведено местными тканями, лоскутами на
ножке или пересадкой имплантов. Проблемам
отопластики, детальному описанию анатомо–
клинических особенностей врожденных и посттравматических деформаций и дефектов наружного уха, а также способам их устранения посвящено большое количество работ. Наиболее
значительными, положившими начало нынешним возможностям пластики ушной раковины,
следует считать общеизвестные работы R.
Tanzer и J. Converse (1953–1964). В последующие годы появились сообщения Г.В. Кручинского (1977–1980), Bert Brent (1987, 1998), S.
Nagata (1993, 1998). Инфицирование раны в области ушной раковины в момент травмы и задержка в оказании помощи могут повлечь за
собой возникновение перихондрита или хондрита с последующим расплавлением хряща и деформацией ушной раковины. В работах известных пластических хирургов, таких как:Ф. Буриан, Я. Злотан,
Н. Михельсон, Л.Пир и др. указаны возможные варианты восстановления ушных раковин.
Под нашим наблюдением в 2011г. находился пациент с косметическим дефектом ушной раковины в результате укуса собаки. Первичная хирургическая обработка (ПХО) в одном
из хирургических отделений Крыма, к сожале-

нию, не привела к приживлению откушенного
участка ушной раковины. К нам он обратился
18.07.11., спустя 2 недели после травмы и ПХО,
с явлениями перихондрита. В течении 9 дней
проводилась общая терапия с использованием
препаратов (антибактериальных, антикоагулянтов, противоотечных, улучшающих микроциркуляцию, биостимуляторов) и местное лечение
раны (повязки с мазями и растворами, обладающими противовоспалительным, антисептическим, бактерицидным, кровоостанавливающим и ранозаживляющим действиями). После
подготовки тканей оставшейся части уха, пришлось реконструировать отсутствующий участок ушной раковины лоскутом на ножке из заушной области. Послеоперационный период
можно разделить на три этапа:
1 этап (27.07.11.) – создание кожно- мышечно- фасциального лоскута на ножке с питающей заушной артерией и подшивание его к
верхней трети проекции завитка.
2 этап (14.08.11.) – перенос и подшивание
нижней ножки лоскута в область средней и
нижней трети завитка.
3 этап – 29.09.11. – завершение приживления лоскута.
На всех этапах продолжалась общая и местная терапия (см. выше).
Вывод: Раннее обращение за медицинской помощью, качественное проведение хирургических мероприятий с учетом кровоснабжения пораженной зоны, современное медикаментозное проведение послеоперационного периода, выполнение пациентом всех назначений врача позволяет устранить травматические косметические дефекты.

© С.В. Чернышенко, С.Л. Лашко, 2012
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Л.А. ЧОРТКІВСЬКА, І.В. МАЛЬОВАНА, П.І. ВАКІРЯК, У.Р. ДУЖИК, О.В. ГОВДА,
В.М. ІГНАТЮК (ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ, РІВНЕ; УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
З ВИКОРИСТАННЯМ СПРЕЮ ДЛЯ ГОРЛА «АКВА МАРІС» У ДОРОСЛИХ
Хронічний тонзиліт – досить часте захворювання в оториноларингології. За несприятливих умов він може загострюватись. Для лікування загостреного хронічного тонзиліту застосовуються різні середники загальної і місцевої
дії.
Ми використали спрей для горла «Аква
Маріс» в комплексній фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту.
Спрей для горла «Аква Маріс» - це лікарський
засіб на основі води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами. Препарат
на основі стерильної морської води застосовується з лікувальною, профілактичною та гігієнічною метою для очищення, усунення подразнення та захисту слизової оболонки горла. Стерилізована гіпертонічна морська вода сприяє
підтриманню нормального фізіологічного стану
слизової оболонки горла, змиває віруси та бактерії зі слизової оболонки горла, сприяє підвищенню імунітету, надає місцеву протизапальну
дію (Р. А. Абизов і співавт., 2008).
Спрей для горла «Аква Маріс» застосовується при гострих і хронічних запальних захворюваннях горла, для профілактики інфекцій в
осінньо-зимовий період, в комплексній терапії
гострих та хронічних тонзилітів, фарингітів,
ларингітів. Призначається дорослим і дітям старше трьох років 4 – 6 разів по 3 – 4 упорскування на задню стінку горла. Тривалість курсу лікування в середньому становить 1 – 1,5 тижня.
Препарат може застосовуватись з іншими лікарськими засобами, які використовуються для лікування захворювань горла.
За період з 2008 по 2011 рр. ми пролікували 26 хворих на загострений компенсований
хронічний тонзиліт віком від 20 до 38 років, з
яких чоловіків було 16, жінок – 10.
Хворі скаржились на головний біль, підвищення температури тіла в межах 37,2 – 38,2
ºС, біль в горлі при ковтанні. Часто відмічались
ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. При
орофарингоскопії відмічались набряклість і гіперемія піднебінних мигдаликів, тобто катаральне їх запалення. В мазках із носа і зіва паличок Лефлера не виявлено. Хвори були розподілені на дві групи: основну і контрольну. В осно-

вну групу входило 14 пацієнтів, в контрольну –
12. Групи були співставлені за віком і перебігом
захворювання. Хворі основної групи отримували спрей для горла «Аква Маріс» і протизапальну терапію. Пацієнтам контрольної групи призначалось полоскання горла розчином фурациліну 1:5000 і протизапальна терапія. Спрей призначався 5 – 6 разів на день по 3 – 4 упорскування на задню стінку горла і ділянку піднебінних
мигдаликів. Критеріями оцінки ефективності
лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими, фарингоскопічна картина та показники
температури тіла. Більш інтенсивний регрес
симптомів запалення піднебінних мигдаликів
спостерігався у пацієнтів основної групи .
Скарги на головний біль, біль в горлі при
ковтанні у хворих, що отримували протизапальне лікування та спрей для горла «Аква Маріс»,
поступово зникали на 3 – 4-й день лікування.
Орофарингоскопічна картина свідчила про позитивний перебіг захворювання: зникали набряклість і гіперемія піднебінних мигдаликів. Температура тіла нормалізувалась у всіх хворих. У
пацієнтів контрольної групи позитивний ефект
наставав значно пізніше (до 5-6-го дня лікування).
Стерпніть спрею для горла «Аква Маріс»
у всіх хворих була доброю. Алергічних реакцій
та інших небажаних чвищ не спостерігалось у
жодного пацієнта.
Отже, використання спрею для горла
«Аква Маріс» в комплексному лікуванні загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у
дорослих суттєво покращує самопочуття хворих, в значній мірі усуває основні симптоми
захворювання. Спрей для горла «Аква Маріс»
застосовується просто, добре переноситься хворими, системно не впливає на організм, застосовується разом з іншими лікарськими засобами
для лікування загостреного компенсованого
хронічного тонзиліту, не має побічної дії, що
дає підставу рекомендувати його для лікування
хворих з вказаною патологією. Спрей для горла
«Аква Маріс» може поповнити арсенал середників, що застосовуються для місцевого лікування загостреного хронічного тонзиліту у дорослих.

© Л.А. Чортківська, І.В. Мальована, П.І. Вакіряк, У.Р. Дужик, О.В. Говда, В.М. Ігнатюк, 2012
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Н.А. ЧУХОЛЬСКАЯ, И.В. ПРИСТУПА, Ю.В. СЯТКОВСКАЯ
(ВИТЕБСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Диагностика и лечение инфекционновоспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП) – актуальная проблема
практической оториноларингологии, что определяется достаточно высоким уровнем заболеваемости, преимущественно в молодом, трудоспособном возрасте (С.В.Морозова, 2009). Современные представления о патогенезе воспаления в области ВДП основаны на определении
различных механизмов защиты, препятствующих проникновению возбудителя в толщу слизистой оболочки, колонизации и развитию сначала локального, а затем и диффузного воспалительного процесса. Среди этих механизмов ведущими являются мукоцилиарный барьер и иммунная защита (В.С.Козлов, 2004). Существующие методы лечения острых респираторных заболеваний ВДП предполагают воздействие на
различные звенья патологического процесса. В
частности, применяющиеся в настоящее время
препараты, позволяют не только воздействовать
непосредственно на возбудителя инфекции, но и
модулировать воспалительный процесс (Л.А.
Лучихин, 2002) .
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение клинической эффективности фенспирида при лечении острых воспалительных заболеваний ВДП у
взрослых.
Материалы и методы. Под наблюдением
находилось 85 пациентов с острым фаринголарингитом и ларинготрахеитом вирусной и бактериальной этиологии в возрасте от 18 до 60
лет, находившиеся на амбулаторном лечении.
Больные были разделены на две группы. Первую (контрольную), составили 40 пациентов,
которые получали традиционное лечение: антибиотикотерапия, орошение слизистой глотки
антисептиками, местные анестетики и антисеп-

тики, физиолечение. Вторую (основную), составили 45 пациентов, которые помимо выше описанного лечения получали фенспирид (Эреспал)
в дозе 80мг 3 раза в день в течение 7 дней. Эффективность лечения оценивали по следующим
критериям: боль в горле, осиплость голоса, кашель, изменения слизистой оболочки задней
стенки глотки, гортани, трахеи.
Результаты. Во второй группе субъективные жалобы на боли в горле исчезли в среднем на два дня раньше, чем в первой (контрольной) группе, отмечалось исчезновение болезненных ощущений при кашле, облегчение дыхания и улучшение общего самочувствия в
среднем на 2,5 дня раньше, чем в первой (контрольной) группе. Во второй (основной) группе
на три дня раньше уменьшилась гиперемия слизистой задней стенки глотки, гортани, уменьшилось количество ларингеального секрета.
В первой группе общий срок амбулаторного лечения составил 11±1,2 дня, во второй –
7,5±0,4 дня.
У всех 45 пациентов, принимавших фенспирид, не выявлено никаких побочных эффектов или отрицательного взаимодействия с другими лекарственными препаратами.
Выводы
Проведенные исследования показали достоверно лучшие результаты при включении
фенспирида (Эреспала) в комплексное лечение
острых заболеваний ВДП.
Назначение противовоспалительного препарата Эреспал, тропного к эпителию дыхательных путей, обеспечивает рациональный контроль над симптомами воспаления, способствует быстрому улучшению клинических проявлений инфекционно-воспалительных заболеваний
ВДП, уменьшает вероятность осложнений.

© Н.А. Чухольская, И.В. Приступа, Ю.В. Сятковская, 2012

Т.О. ШЕВЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ МЕНЬЄРА
Повторні напади запаморочення з втратою рівноваги та вираженими вегетативними
розладами у пацієнтів з хворобою Меньєра зниЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

жують адаптацію до повноцінного соціального
та побутового життя. Це сприяє появі хронічного і психічного напруження, “соціального дефі-
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циту” та істотно впливає на якість життя цих
осіб. На показник якості життя також дуже
впливає частота, тривалість та інтенсивність
нападів запаморочення, а іноді – тривалість перебігу хвороби.
Ефективність медичного забезпечення
лікування пацієнтів на хворобу Меньєра у великій мірі визначається ступенем задоволеності
хворими результатами цього лікування та поверненням його у нормальне ( активне ) суспільне
життя. Таким інтегральним критерієм може бути критерій якості життя.
Ми проводили вивчення якості життя пацієнтів з хворобою Меньєра за допомогою розробленої нами україномовної версії опитувальника загального типу Medical Outcome Study

Short-Form Health Survey ( SF-36 ) з введенням у
нього запитань, що відображують специфічні
для хвороби Меньєра симптоми, адаптованої до
клінічного використання. Якість життя хворих
вивчалася до та у різні строки після лікування
при застосуванні класичних методів терапії пацієнтів та нетрадиційної малоінвазивної методики пневмомасажу вікон лабіринта.
Висновки: оцінка якості життя при хворобі Меньєра може бути одним з критеріїв ефективності проведеного лікування, прогностичною
ознакою для перебігу захворювання, критерієм
вибору між подальшим проведенням консервативного чи хірургічного методів лікування, а
також для проведення порівняльного аналізу
різних методів лікування.

© Т.О. Шевченко, 2012

Ю.В. ШЕВЧУК, А.І. МОЛОЧЕК, Л.М БАКА (КИЇВ)
НАШ ПОГЛЯД НА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ АДЕНОЇДИТІВ У ДІТЕЙ
В дитячому віці серед захворювань ЛОРорганів провідне місце посідають аденоїдні вегетації та аденоїдити, котрі найчастіше зустрічаються у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Аденоїдит – це запалення патологічно збільшеного (гіпертрофованого) глоткового
мигдалика, що зустрічається ізольовано чи в
сполученні з гіпертрофією піднебінних мигдаликів. Відносно часто внаслідок ГРВІ, гострих
аденоїдитів, при схильності до алергії чи наявності імунодифіциту виникає хронічний аденоїдит, для якого характерні погіршення загального стану, кволість, зниження апетиту. Затікання
з носоглотки секрету та персистування в аденоїдній тканині патогенних мікроорганізмів викликає рефлекторний кашель, виникнення трахеїтів,
бронхітів, синуїтів, рецидивуючих середніх та
секреторних отитів. Не дивлячись на велику
кількість методів лікування хворих на аденоїди,
питання підвищення ефективності лікування
даних хворих залишається актуальним, адже не
завжди традиційне хірургічне лікування (аденотомія) дозволяє досягти задовільних результатів.
Протягом 2009 -2012 років під нашим контролем знаходилось 92 дитини, хворі на хронічний аденоїдит у віці від 2-х до 8-ми років, котрі
проходили лікування у ДКЛ № 2 м. Києва за запропонованою нами методикою. Гіпертрофія
глоткового мигдалика у даних пацієнтів сягала І ІІ-го, інколи ІІ - ІІІ-го ступенів гіпертрофії.
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Лікування починалось у стаціонарних або
напівстаціонарних умовах з поступовим переходом на амбулаторне лікування. З метою елімінації вмісту порожнини носу й носоглотки ми застосовували носовий душ та препарати, основою
котрих є ізотонічний розчин морської води, в
окремих випадках – промивання за Proetz. Також
ми застосовували місцеві антибактеріальні препарати ( Біопарокс, Ізофра, піобактеріофаг, ендоназальний електрофорез з Левомецетином) протягом 5 – 7 діб в стандартних дозуваннях. Паралельно пацієнти отримували інфрачервону імпульсну лазеротерапію (0,89 мкм) ендоназально.
Крім того, з першого дня лікування даним хворим ми призначали такі препарати, як «Тонзилотрен» та «Циннабсін», що мають виражені протизапальні та імунотропні властивості та застосовуються при патології лімфаденоїдного кільця
та риносинуїтів за наступною схемою: по 1 таблетці 6 разів на добу перші 3 доби, по 1 талблетці
3 рази на добу до 1 місяця. Після закінчення курсу місцевої антибактеріальної терапії всі пацієнти
даної групи отримували препарат Деринат (дезоксирибонуклеат натрію) виробництва «Техномедсервіс» Росія, котрий являється високомолекулярною фізіологічно активною речовиною природного походження з вираженими протизапальними та імуномоделюючими властивостями. Деринат у вигляді розчину для зовнішнього застосування призначався по 2 – 6 крапель в обидві
половини носу тричі на добу протягом місяця.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Клінічна ефективність лікування дітей на
хронічний аденоїди за запропонованою нами методикою була високоефективною, дозволяла досягнути позитивних результатів в усіх хворих, що
проявлялось в нормалізації стану слизової оболонки порожнини носу, функції слухової труби та

лімфаденоїдної тканини, покращенню носового
дихання, підвищенням імунного статусу організму
й була досягнута без застосування системних антибіотиків, топічних кортикостероїдів та хірургічного лікування, що дозволяє нам рекомендувати
дану схему лікування для широкого застосування.

© Ю.В. Шевчук, А.І. Молочек, Л.М Бака, 2012

Ю.В. ШЕВЧУК, П.М. ПОПІВЧАК, В. І. НЕВГОД, І. С. ПЛЕШКОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПРОЯВІВ ДИСБІОЗУ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ГЛОТКИ
ТА ПОРОЖНИНИ РОТА В ДИТЯЧІЙ ПРАКТИЦІ
Дизбіоз слизових оболонок глотки та ротової порожнини у дітей переважно дошкільного
віку є поширеною проблемою в практиці оториноларингологів та педіатрів, що пов’язано з віком
пацієнтів та локалізацією візуальних патологічних змін. Дисбіози,– це мікро-екологічні порушення в різних біотопах, котрі проявляються порушеннями нормального складу та функцій мікрофлори, причиною розвитку яких є не тільки
ендогенні, але й екзогенні інфекційні процеси,
що приводять до різних захворювань. Так, найчастішими причинами виникнення даної патології у
дітей є застосування системних антибактеріальних препаратів, нераціональне призначення місцевих антисептиків, антибактеріальних засобів у
вигляді спреїв, полоскань, зрошень, таблеток для
розсмоктувань, що часто поєднується з наявністю дисбактеріозу кишківника, гельмінтозу або
нерідко невиконаннями елементарних правил
гігієни. Найчастіше етіологічним чинником даного стану дитини є гриби роду Candida.
Під нашим спостереженням, знаходилось
близько 80-ти дітей віком від 4-х місяців до 8
років, що звертались у ДКЛ № 2 м. Києва зі скаргами на сухість, печіння, гіперсалівацію, гугнявість інколи виражений неспокій, біль, відмову від вживання їжі гіпертермію, що супроводжувалися наявністю об’єктивних ознак дисбіозу даної локалізації при огляді пацієнтів. Нерідко діти надходили з діагнозом «ангіна».
В даних випадках ми застосовували комплексне лікування, що включало вплив як на
мікрофлору, так і на фактори місцевого імунітету. Усім дітям призначались полоскання або
зрошення розчинами антисептиків (Стоматидін,
Стоматофіт, Орасепт) 2 – 3 рази на добу, розсмоктування місцевих антисептиків (Граммідін )
0,5 – 1 т. тричі на добу, кварц в глотку, лужні

інгаляції, відповідна дієта. Також призначались
імуностимулюючі препарати бактеріального
походження, що активують захисні сили слизової оболонки (Імудон по 6 таблеток, або Респіброн по 1 таблетці на добу протягом 10-20 діб),
Аевіт місцево, полівітаміни. При явних клінічних або мікробіологічних ознаках кандидозного
ураженнях ми застосовували препарати Кандід
1% розчин для місцевого застосування або Фузафунгін спрей в рот у вигляді топічного застосування.
В окремих випадках при наявності гострого вираженого процесу, що не піддавався місцевому лікування застосовували Флюконазол
перорально в вікових дозах протягом 7 діб, при
наявності афт використовували змащування їх 1
% водним розчином метиленового синього протягом 3-з – 5-ти діб. В поодиноких випадках
призначали антигельмінтні (Ворміл) та антигістамінні (Феністил, Лоратадин) препарати у відповідних дозуваннях.
Крім того, абсолютно всім хворим в комплексному лікуванні дисбіозів слизової оболонки порожнини роту та глотки ми призначали
пробіотики, серед котрих перевагу надавали
препарату BioGaia, основним компонентом котрого є Lactobacillus Reuteri Prodentis, котрий
призначали дітям до 3-х років по 5 крапель 1 раз
на добу, дітям старше 3-х років по 1 таблетці 1
раз на добу, або по 5 крапель двічі на добу.
Таким чином, в результаті проведеного
лікування нам вдалось не тільки відновити стан
слизових оболонок порожнини рота та глотки й
усунути симптоми дисбіозу, але й нормалізувати стан мікрофлори та підвищити імунний статус організму дитини, зменшити кількість простудних захворювань в найближчий термін після лікування пацієнтів.

© Ю.В. Шевчук, П.М. Попівчак, В. І. Невгод, І. С. Плешкова, 2012
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

231

Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Л.Г. ПЕТРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
АУДІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ АКУТРАВМІ
Не дивлячись на те, що дія шуму на слуховий аналізатор давно цікавить багатьох дослідників, до сих пір механізм розвитку слухових
порушень, обумовлених дією шуму, остаточно
не з’ясовано. Найбільш вивченим є тривалий
вплив шумів порогових або близьких до порогових характеристик під час професійної діяльності у «шумових» виробництвах. Однак, імпульсні короткочасні звуки, що мають значну силу як
фактор впливу на слуховий аналізатор, вивчені
ще недостатньо. Під впливом потужних (більше
130 дБ) короткочасних звуків можуть виникати
зміни у слуховому аналізаторі, які кваліфікуються як гостра звукова травма – акутравма.
Акутравмі присвячені лише нечисленні роботи
Нами було обстежено 71 хворого (142 вуха) з акутравмою у віці від 19 до 50 років. Контролем слугували 15 здорових нормальночуючих
осіб у віці від 20 до 30 років. Всього обстежено
86 осіб (172 вуха). До аналізу не входили хворі,
які перенесли нейроінфекцію, ЧМТ, мали судинні захворювання або контакт з шумом чи
радіацією. Серед обстежених нами хворих чоловіків була переважна більшість (95,8%), а жінок
– 4,2% випадків.
Аудіометричне дослідження виконувалось у звукоізольованій камері, де рівень шумового фону не перевищував 30 дБ, за допомогою
клінічного
аудіометра
АС-40
фірми
«Interacoustics» (Данія), який забезпечує визначення слуху на тони як в звичайному (конвенціональному) діапазоні частот (0,125-8 кГц) по
кістковій та повітряній звукопровідності, так і в
розширеному діапазоні частот (9; 10; 11,2; 12,5;
14 і 16 кГц) по повітряній звукопровідності. В
усіх досліджуваних осіб також проводилась мовна аудіометрія (50% розбірливість тесту числівників за Є.М. Харшаком та 100% розбірливість
мовного тесту Г.И.Гринберга, Л.Р. Зиндера).
Крім того, в області 0,5; 2 та 4 кГц досліджувались диференціальні пороги (ДП) сили звуку по
інтенсивності за допомогою методу Люшера, а
також проводились камертональні проби Бінга і
Федерічі Достовірність отриманих результатів
оцінювали за таблицею критеріїв Стьюдента.
За даними аудіометрії, в усіх досліджуваних хворих з акутравмою мало місце зниження
слуху по типу звукосприйняття, про що свідчили позитивні досліди Бінга, Федерічі та відсутність кістково-тканинного «розриву» на аудіометричній кривій. У 7,55% випадків порушення
слухової функції було однобічним, а у 66
(92,45%) - двобічним, з яких у 97,18% випадків
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мало місце асиметричне, а у 2,82% - симетричне
двобічне ураження. Однобічні та більш виражені ураження виникали з того боку, з якого відбувався пошкоджуючий вплив звукового подразника. Зазначимо також, що за даними порогової тональної аудіометрії у більшості (63,38%)
хворих з акутравмою страждала базальна частина завитки, а у 36,62% - медіобазальна.
За даними порогової тональної аудіометрії в конвенціональному (0,125-8) кГц діапазоні
частот виявлено, що найчастіше страждало
сприйняття слуху на тони в області 4, 6 і 8 кГц.
Пороги слуху на ці тони відповідно становили
(40,83±0,72), (43,37±2,07) та (40,13±2,15) дБ та
були достовірно (P<0,01) підвищені порівняно з
нормою. В області 0,125; 0,25 та 0,5 кГц пороги
слуху на тони знаходилися у досліджених нами
хворих з акутравмою у межах норми.
В порогах 50% розбірливості тесту числівників Є.М. Харшака достовірної різниці у хворих з акутравмою та осіб контрольної групи нами виявлено не було. Однак була виявлена достовірна (P<0,01) різниця між порогами 100%
розбірливості мовного тесту Г.И. Гринберга,
Л.Р. Зиндера у хворих з акутравмою ((53,7±2,4)
дБ) порівняно з контрольною групою практично
здорових осіб (42,8±0,7) дБ (t=4,36; P<0,01).
Крім того, у 16 (11,27%) хворих з акутравмою
мало місце уповільнене зростання розбірливості
мовного тесту, а у 4 (2,82%) – парадоксальне її
падіння при збільшенні інтенсивності
Аналізуючи дані відносно диференціальних порогів (ДП) сили звуку за методом Люшера нами виявлено, що в області 0,5 та 2 кГц у
хворих з акутравмою вони знаходилися у межах, а в області 4 кГц средньостатистичний рівень ДП становив (0,93±0,07) дБ і був достовірно меншим порівняно з нормою - (1,8±0,03) дБ
(t=11,42; P<0,01). При цьому показники ДП за
методом Люшера у хворих з акутравмою на частоті 4 кГц коливалися в межах 0,72-1,14 дБ, і у
25,35% вони були відносно зниженими, а у
8,45% - низькими, що свідчить про порушення
функції завитки та наявність феномену прискореного зростання гучності (ФПЗГ). Про реакцію
завитки при акутравмі свідчать і ці дані, а також
уповільнене зростання порогів 100% розбірливості мовного тесту Г.И. Гринберга, Л.Р.Зиндера
в 26,76% випадків та парадоксальне його падіння у 7,04%.
Аналізуючи дані слуху на тони в розширеному (9-16) кГц діапазоні частот у досліджуваних хворих з акутравмою виявлено, що у хвоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

рих з акутравмою спостерігається достовірне
(р<0,01) підвищення порогів слуху на тони по
всьому досліджуваному (9-16) кГц діапазону
частот порівняно з нормою. Найбільш виражене
зниження слуху на тони мало місце в області
12,5; 14 та 16 кГц, яке відповідно становило:
(60,21±1,31), (60,78±1,49), (57,90±1,28) дБ відповідно. Слід також зазначити, що частина хворих з акутравмою в області розширеного діапазону частот слух на тони не сприймали, тобто
був «обрив», особливо це стосується частот 16
та 14 кГц. Так, слух на тони в області 16 кГц не
сприймали 26,8% хворих з акутравмою, а 14 та
12,5 кГц – відповідно 23,1% та 17,1%.
Отже, в розширеному діапазоні частот
пороги слуху на тони були ще більше підвищені

не тільки порівняно з нормою, але і з конвенціональним діапазоном частот.
Отримані нами дані свідчать також про
доцільність досліджувати у хворих з акутравмою слух на тони не тільки в конвенціональному (0,125-8) кГц, але й в розширеному (9-16)
кГц діапазоні частот, показників мовної аудіометрії, звертаючи увагу на пороги 100% розбірливості мовного тесту Г.И. Гринберга, Л.Р. Зиндера, а також величини диференціальних порогів (ДП) за методом Люшера, особливо в області
4 кГц. Це дозволить виявити початкові зміни у
хворих з акутравмою та своєчасно розпочати
проведення лікувально-профілактичних заходів,
а також, можливо, попередити прогресування
порушення слуху у даної категорії хворих.

© Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, 2012

Т.В.ШИДЛОВСЬКА, Т.А.ШИДЛОВСЬКА, Н.П.ЗАПОРОЩЕНКО, К.Ю.КУРЕНЬОВА,
М.С.КОЗАК (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ
ПРИГЛУХУВАТОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ
Відомо, що сенсоневральна приглухуватість (СНП) є досить поширеним захворюванням, яке знижує якість життя хворих та в непоодиноких випадках призводить до інвалідизації,
тому своєчасність та ефективність проведення
лікувально-профілактичних заходів у хворих з
СНП
залишається
актуальною
медикосоціальною проблемою. Ефективність лікування
СНП, за даними багатьох авторів, на жаль, далеко не завжди достатньо висока.
В даній роботі ми наводимо результати
комплексного лікування пацієнтів з гострою
сенсоневральною приглухуватістю судинного
ґенезу. Під нашим спостереженням було 32 хворих у віці від 23 до 76 років, які знаходилися на
лікуванні в клініці ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМНУ». Перш за все
всім пацієнтам з СНП нами було проведене
комплексне клініко-аудіологічне обстеження.
Обстеження включало: ЛОР-огляд, аудіометричне обстеження слуху на тони в звичайному
(0,125-8,0) кГц та розширеному (9,0 - 16,0) кГц
діапазонах частот, акустична імпедансометрія,
дослідження стовбуромозкових та коркових відділів слухового аналізатора за даними КСВП та
ДСВП, електрокардіографія, реоенцефалографія, електроенцефалографія.
За результатами обстеження в усіх хворих
мало місце не тільки порушення периферійного
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

відділу слухового аналізатора, але і центрального. При цьому, в усіх хворих був подовжений
латентний період піку (ЛПП) N2 ДСВП, що свідчить про явища дисфнкції в корковому відділі
слухового аналізатора.
У 5 із 28 обстежуваних хворих з гострою
СНП страждали і стовбуромозкові структури слухового аналізатора за даними КСВП. Однак в усіх
хворих за даними РЕГ в тій чи іншій мірі страждав
і мозковий кровообіг. Підвищення тонусу мозкових судин та утруднення венозного кровотоку в
каротидній і вертебрально-базилярній системах
мали всі хворі. У більшості хворих мали місце і
явища ангіоспазму мозкових судин.
Жодного хворого не було і з нормальною
картиною ЕЕГ. В усіх 32 хворих з гострою СНП
мали місце явища подразнення коркових структур головного мозку, у 11 і діенцефальних відділів, а у 6 – і діенцефально стовбурових його
структур. Практично у жодного хворого з нами
досліджуваних не було без відхилень з боку
ЕКГ. Тому нами було проведено комплексне
лікування за методикою Т.В.Шидловськой і
Т.А.Шидловськой (2005, 2007). Крім того, поряд
с медикаментозною терапією, нами призначалися і методи фізичної терапії. Такий курс комплексного лікування спрямований на покращення слухової функції за рахунок корекції порушень мозкового кровообігу, а також серцевої
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діяльності та біоелектричної активності головного мозку, тобто впливає на можливі патогенетичні ланки захворювання (Т.В.Шидловська та
співавт., 2008). Фізіотерапевтичні методи проводилися у відділенні фізіотерапії інституту
(зав. відділенням – Н.П. Запорощенко).
На протязі останніх 20 років в отоларингологічній практиці з успіхом застосовується
ультрафонофорез лікарських засобів внутрішньовушно (Е.А.Евдощенко, А.Л.Косаковський,
1989; Kossakovsky, 2004 та ін.).
Хворі отримували інгаляції з протинабряковою сумішшю через ніс при наявності порушень функції слухової труби, а також ендауральний ультрафонофорез з фраксипаріном на
хворе вухо №10 призначався всім пацієнтам з
гострою СНП. Шкіра зовнішнього слухового
ходу оброблялася гліцерином, потім в нього наливали підігрітий до 37 градусів розчин фраксипарина – 0,3 мл (2 850 МЕ анти-Ха). Використовували вушний випромінювач ультразвукового
арата «СТРИЖ» вітчизняного виробництва з
частотою впливу 880 кГц при інтенсивності 0,2
Вт/см2 в безперервному режимі.

Після проведеного нами лікування у пацієнтів з гострою СНП слухова функція була відновлена у 11 із 32, а значно покращена – у 16
(пороги слуху на тони були достовірно нижчими після лікування ніж до в області конвенціонального (0,125-8) кГц діапазону частот). В ціх
хворих спостерігалось покращення слуху на
тони в області різних частот розширеного діапазону частот. У 3 хворих із 32 мало місце невелике покращення слуху на тони (15 дБ і менше). У
2 хворих виявлено невелике покращення лише в
області розширеного діапазону і свідчило про
стабілізацію процесу.
Отже, своєчасне та патогенетично обґрунтоване лікування з урахуванням стану периферійного та центрального відділів слухового аналізатора, а також мозкового кровообігу,
серцевої діяльності і біоелектричної активності
головного мозку із застосуванням як медикаментозних, так і фізіотерапевтичних призначень, хворим з гострими сенсоневральними
порушеннями, дозволило у більшості (27 із 32)
хворих відновити слухову функцію або значно
її покращити.
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Я.В. ШКОБА, P.А. АБИЗОВ, Л.В. САВЧУК, В.О. ЧЕКЕРДА (КИЇВ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ФТОРАФУРУ В КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ЗЛОЯКІСНИМИ ПУХЛИНАМИ ГОРТАНОГЛОТКИ
З 2006 по 2011 роки в ЛОР-клініці КЗ
КОР «Київська обласна клінічна лікарня» проліковано 91 хворий з діагнозом Са гортаноглотки.
що склало 3,79% від усіх ЛОР онкохворих за
цей період, та 37,6 % від всіх хворих з Са глотки. Вік хворих коливався від 30 до 70 років. Переважна більшість хворих були чоловіки –
95,6%. За період спостереження живими залишається 78 хворих (85,71%). Аналіз проведеного
лікування цих хворих показав, що більше 5-ти
років живуть – 11 (12,09%), більше 3-х – 24
(26,37%), більше року – 43 (47,25%). Померли
до 3-х років -7 (7,69%), до року – 6 (6,59%).
Променева терапія проведена 40 хворим, з
яких живі 31 (77,5%), померло – 9 (22,5%). Більше 5-ти років живуть – 7 (17,5%), більше З-х11 (27,5%), більше року – 13 (32,5%). Померли
до 3-х років -5 (12,5%), до року – 4 (10%).
Променева терапія в комбінації з фторафуром проведена 30 хворим, з них під спостереженням залишається 29 (96,67%), помер 1
хворий (3.33%). Більше 3-х років живуть -9
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(30%), більше року – 20 (66,67%). Помер до 3-х
років – 1 (3,33%)
В залежності від стадії захворюваності,
нами були отримані наступні дані: з 19 пацієнтів
з ІІ-ІІІ-ю стадією, яким проведена променева
терапія (ПТ), вижило 14 (73,68%), померло – 5
(26,32%). Більше 5-ти років живуть – 4 (21,05%),
більше 3-х – 6 (31,58%), більше року – 4
(21,05%). Померли до 3-х років – 2 (10,53%), до
року – 3 (15,79%). З 21 хворого IV стадії захворювання вижило 17 (80,95%), померло -4
(19,05)%. Більше 5-ти років живуть – 3 (14,29%),
більше 3-х – 5 (23,81%), більше року-9 (42,86%).
Померли до 3-х років – 3 (14,29%), до року – 1
(4,76%). З 12 хворих ІІ-ІІІ ст., яким проведено
променеву терапію в комбінації з фторафуром
(ПТ+Ф), вижили всі. Більше 3-х років – 2
(16,67%), більше року – 10 (83,33%). З 18 хворих IV ст., яким проведено (ПТ+Ф) живі – 17
(94,44%), помер 1 (5,56%). Більше 3-х років живуть – 7 (38,89%), більше року – 10 (55,56%).
Померли до 3-х років – 1 (5,56%).
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2-є хворих з ІІ-ІІІ ст., яким проведено
(ПТ+Ф+Х), один знаходиться під спостереженням рік, другий – два роки.
З 6 хворих IVct захворювання, яким проведено (ПТ+Ф+Х), вижило З (50%), Термін спостереження за цими хворими складає 2 роки
Враховуючи вишенаведені дані, вважаємо
за необхідне включати фторофур в комплексне

лікування хворих з Са гортаноглотки. Наші дані
підтверджують високу ефективність даного
препарату у хворих з ІІ-III ст, захворювання. Так
з 12-й пацієнтів яким проведено променеву терапію в комбінації з фторафуром (ПТ+Ф), вижили всі, а з 18 хворих IV ст., яким проведено
(ПТ+Ф), під нашим спостереженням більше 2-х
років залишається 94,44% хворих.

© Я.В. Шкоба, P.А. Абизов, Л.В. Савчук, В.О. Чекерда, 2012

В.О. ШКОРБОТУН, Р.А. АБИЗОВ, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, С.С. САМОЙЛЕНКО,
В.В. КРИВША, С.О. ЛАКИЗА, І.І. ГОРІШНІЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛІВ ІНТЕРНАТУРИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)
ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІІІ-ІV РІВНІВ
АКРЕДИТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ»
Інтернатура (первинна спеціалізація) є
обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх вищих медичних закладів
освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації незалежно від
підпорядкування та форми власності, після закінчення якої, їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної
підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до самостійної лікарської роботи.
Інтернатура проводиться у формі очнозаочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і
закладів післядипломної освіти та стажування в
базових установах охорони здоров'я. Підготовка
отоларингологів в інтернатурі проводиться за
навчальним планом, розробленим на підставі
типового навчального плану і програми інтернатури.
Основним завданням інтернатури є поглиблення теоретичних знань, набуття практич-

Роки навчання
Перший
Другий

VIII
Б
Б

IX
К
Б

X
К
Б

них навичок, професійного рівня і підготовки
лікарів-отоларингологів до самостійної роботи в
ЛОР-кабінетах поліклінік і ЛОР-відділеннях
лікарень.
Типовим навчальним планом підготовки
лікаря-інтерна за спеціальністю "Отоларингологія" протягом дворічного терміну (22 місяці 3432 години) інтернатури передбачено: 12 місяців (1872 години) - навчання на кафедрі отоларингології та суміжних кафедрах і 10 місяців
(1560 годин) - на базі стажування.
Згідно з наказом МОЗ України від
10.12.2010 р. № 1088 «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів» навчальний план та
програма підготовки дворічної спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності отоларингологія переглянуті та доповнені курсами «Медицина невідкладних станів» - 156 год., «Імунопрофілактика» - 6 год., «Протидія насиллю в сім’ї» 6 год. Програма затверджена МОЗ України
15.09.2011 р.

Графік навчального процесу
Місяці
XI
XII
I
II
III
К
К
К
К
Б
Б
Б
К
К
К

IV
Б
К

V
Б
К

VI
Б
К

VII
В
В

Примітка: Б - стажування на базі; К - навчання на кафедрі та суміжних кафедрах; В - відпустка
Початок навчання в інтернатурі на базі
стажування з 1-го серпня.
В кінці інтернатури лікарі підлягають атестації та визначення рівня їх знань і практичних
навичок на присвоєння звання лікаряспеціаліста з отоларингології.
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Базою стажування інтернів може бути така лікувально-профілактична установа, яка має
кваліфіковані медичні кадри, високий рівень
розвитку матеріально-технічної бази і спроможна надати висококваліфіковану лікувальну та
консультативну допомогу, впроваджувати нові
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методи профілактики, лікування і реабілітації
хворих.
Цим вимогам, як правило, відповідають
республіканські, обласні, міські та багатопрофільні районні лікарні, де, крім ЛОР-відділень з
кількістю ліжок не менше 40, є лабораторні, рентгенологічні та реанімаційні відділення.
Для більш систематизованого вивчення
програма з отоларингології розбита на 20 основних курсів з отоларингології, 10 курсів суміжних дисциплін, та 11 – з додаткової дисциплін.
Кожний курс розбито на розділи, а останні - на
теми. Це дає змогу визначити обсяг учбового
матеріалу, яким інтерни оволодівають під час
кожного року навчання. До програми також
внесені питання з суміжних дисциплін, додаткових програм.
Мета 1-го року навчання в інтернатурі –
допомогти інтерну оволодіти основами професійної діяльності лікаря-отоларинголога. Головним методичним принципом навчання на другому році інтернатури є розвиток активності і
контроль самостійності інтерна. Навчання в інтернатурі здійснюється за учбовим планом. Учбовий план для кожного інтерна складає та затверджує кафедра на основі "Типового навчального плану і програми" та вимог кваліфікаційної
характеристики лікаря-спеціаліста з врахуванням реальних можливостей базового закладу, в
якому відбувається стажування, майбутнього
місця роботи, та особливостей ЛОР-патології
даного регіону.
Формами навчання є: читання лекцій, починаючи з першого року (8-10 % учбових годин),
враховуючи необхідність поглиблення теоретичних знань і ознайомлення інтернів з новою інформацією, а також проведення семінарів, практичних занять, перегляд учбових фільмів.
Практичними навичками лікарі-інтерни
оволодівають під керівництвом викладачів в
ЛОР-відділеннях, а також в поліклініках. В зв'язку з цим, серед 6-8 хворих, яких інтерн веде,
повинно бути 3-4 тематичних (відповідно до
того, який розділ програми вивчає інтерн). Не
виключається можливість одночасного вивчення декількох взаємозв'язаних розділів.
Обов'язковим для інтерна є чергування
(не менше двох на місяць по 12 годин кожне)
під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів.
Викладач контролює якість оформлення
документації: постійно надає інтерну необхідну
допомогу і коректує його роботу. Предметом
особливого контролю з боку керівника є обґрун-

тування операції, підготовки до неї і ведення
хворих в післяопераційному періоді.
В задачу лікаря-інтерна входить не тільки
оволодіння навичками лікування хворих з ЛОРпатологією, а і участь в консиліумах, аналізі
ЛОР-захворюваності і смертності, клінічних
розглядах, проведенні реферативної роботи.
Оволодіння професійними навичками оцінюється на всіх етапах підготовки інтерна: на початку
інтернатури (базовий контроль), при складанні
заліків по розділах програми, під час складання
диференційованого заліку в кінці 1-го року навчання та заключного іспиту. Всі види контролю за ходом підготовки інтерна відображаються
в щоденниках роботи лікарів-інтернів та в залікових книжках.
В процесі контролю за виконанням плану
і програми інтернатури (залік, атестація) керівник підготовки інтернів оцінює розуміння інтерном фундаментальних теоретичних положень з
отоларингології, світогляд, уміння застосувати
отриманні знання на практиці, рівень оволодіння сучасними методами апаратної функціональної діагностики в отоларингології для визначення форм складності і прогнозу захворювання,
уміння використати останні досягнення специфічної етіотропної патогенетичної терапії окремих захворювань, методи їх профілактики, а
також знання інтерном наказів, методичних вказівок, регламентів МОЗ України, обласних, міських відділів охорони здоров'я.
Працюючи на базах стажування (5 місяців
на першому році і 5 місяців на другому році),
інтерн проводить самостійний прийом хворих у
поліклініці, виконує різні діагностичні та лікувальні маніпуляції, обстежує та оперує хворих в
стаціонарі. При цьому, інтерн закріплює набуті
практичні навички та вміння. Одночасно інтерн
продовжує вивчати та реферувати спеціальну
літературу, систематизує її у вигляді тематичних рефератів на запропонованих кафедрою 82
реферати (по 2 теми на місяць).
Підготовка інтерна на базі стажування
здійснюється під керівництвом завідуючих відділеннями, лікарів вищої і першої кваліфікаційної категорії (не більше 5-6 інтернів на керівника). Викладачі кафедри здійснюють керівництво
і надають методичну допомогу шляхом контролю за виконанням плану стажування.
Лікарі-інтерни, що закінчують інтернатуру, підлягають атестації на визначення знань та
практичних навичок з присвоєння звання лікаряспеціаліста у встановленому МОЗ України порядку.

© В.О. Шкорботун, Р.А. Абизов, О.О. Пелешенко, С.С. Самойленко, В.В. Кривша, С.О. Лакиза,
І.І. Горішній, 2012
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В.О. ШКОРБОТУН, Т.Г.КУНАХ, Я.В.ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАНЯ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЕНДОСКОПІЧНІЙ
ЕНДОНАЗАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ ЛОБНОЇ ПАЗУХИ
Відповідно до сучасних принципів функціональної ендоскопічної риносинусохірургії,
найбільш ефективне лікування хронічних запальних захворювань навколоносових пазух – це
розкриття та розширення звужених їх сполучень. Ендоназальна хірургія лобної пазухи полягає в ідентифікації та розкритті її природного
сполучення (за рахунок видалення стінок клітин
лобної кишені) і, таким чином, розширенні
шляху дренування.
В той же час ендоназальна хірургія лобної
пазухи залишається найбільш складною та небезпечною частиною ринохірургії, що пов’язано з
варіабельною анатомією клітин лобної кишені
та навколишніх структур. Невдачі такої хірургії
частіше пов’язані з неповним розкриттям клітин
лобної кишені, а також з післяопераційним рубцюванням сполучення пазухи. Ускладнення
пов’язані з небезпечними навколишніми анатомічними утвореннями: стінка ольфакторної ямки, дно передньої черепної ями, передня решітчаста артерія, паперова пластинка.
В плані підготовки до ендоназальних
втручань на лобній кишені та лобній пазусі
обов’язковим є вивчення індивідуальної анатомії вказаної ділянки за даними комп’ютерної
томографії в коронарній, аксіальній та парасагітальній проекціях. Під час операції хірург має
чітко візуалізувати наявні анатомічні структури.
Але ідентифікація структур лобної кишені не
завжди можлива, з огляду на зміни пов’язані з
особливістю патологічного процесу та (або) попередніми втручаннями (поліпозні та рубцеві
зміни слизової оболонки, руйнування кісткових
стінок клітин, гіперінтенсивні включення при
міцетомах, тощо). Тому в складних випадках
вважаємо за доцільне застосовувати навігаційну
систему в ендоназальній хірургії лобної кишені
та лобної пазухи.

В Центрі патології ЛОР органів Клінічної
лікарні «Феофанія» Державного управління
справами з початку 2010 року впроваджено використання навігаційної системи в ендоскопічній ринохірургії. З січня 2010 Центрі патології
ЛОР органів виконано 35 операцій на лобній
кишені та лобній пазусі, з них 8 – окремі операції, інші виконувались як частина ендоскопічної
полісинусотомії. Пацієнти оперовані з приводу
наступної патології: поліпозний та поліпозногнійний риносинусит (в тому числі, рецидиви) –
23, хронічний фронтит – 4, грибкові ураження
лобних пазух (синус-міцетоми) – 4. Навігаційний контроль використано в 22 випадках, при
наявності одного або кількох факторів, що були
розцінені, як складні для хірургії, а саме: анатомічно вузький отвір лобної пазухи, наявність
фронтоетмоїдальних клітин ІІІ та ІV типів за
Kuhn та Wormald, наявність клітини лобної булли, аномально мала лобна пазуха, вірогідне розташування передньої решітчастої артерії безпосередньо в лобній кишені, рубцеві зміни після
попередніх втручань, масивний поліпозний
процес в ділянці лобної кишені.
У всіх пацієнтів досягнуто позитивний
результат операції. Ускладнень під час втручання та в ранньому післяопераційному періоді не
було. У двох пацієнтів через рік після втручання
відмічено звуження сполучення лобної пазухи
та погіршення її дренування, пов’язані з рецидивом поліпозного процесу.
Використання навігаційної системи в
складних випадках ендоскопічної ендоназальної
хірургії лобної пазухи надає можливості якісного та безпечного виконання операції, дозволяє
значно покращити інтраопераційне орієнтування при певних особливостях та змінах анатомії,
уникнути пошкодження сусідніх важливих анатомічних утворень.

© В.О. Шкорботун, Т.Г.Кунах, Я.В.Шкорботун, 2012

В.О.ШКОРБОТУН, Т.В.МАРКІТАН, С.О.ЛАКІЗА,С.С.САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕМПІРИЧНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
НА ГЛИБОКІ ФЛЕГМОНИ ШИЇ
Незважаючи на широке впровадження в
медичну практику новітніх діагностичних технологій, розширення спектру антибактеріальних
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препаратів, досконалості сануючої хірургії, кількість флегмонозних захворювань глотки та
шиї і їх ускладнень не зменшується
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(В.М.Бобров, 2004; Н.В.Пилипюк і співавт.,
2007; А.А.Коцеруба і співавт., 2008).
Одним з основних напрямків етіопатогенетичного лікування пацієнтів з вказаною патологією є антибактеріальна терапія.
Під нашим наглядом в КЗКОР „КОКЛ”
знаходилось 59 хворих на тонзилогенні флегмонозні захворювання глибоких клітковинних
просторів голови та шиї. Чоловіків серед них
було 40, жінок – 19. Середній вік пацієнтів
склав 45,88 ± 17,26 років. Наймолодшому пацієнту було 18 років, найстаршому – 85. Обстеження хворих включало вивчення їх скарг, анамнезу захворювання, дослідження загального
стану пацієнта, огляд ЛОР-органів, виконання
загальноклінічних лабораторних досліджень,
включаючи бактеріологічні посіви матеріалу з
розкритих гнояків. З інструментальних методів
використовували оглядову рентгенографію шиї,
РКТ, за показами УЗО і МРТ.
Після встановлення діагнозу всі хворі були прооперовані.
Аналізуючи результати бактеріологічного посіву матеріалу з розкритого гнояка чи рани виявлено, що з найбільшою частотою збудниками гнійно-запальних захворювань глибоких клітковинних просторів шиї були
Enterococcus faecalis (38,78%), Staphylococcus
Aureus
(20,41%),
Neisseria
(18,37%),
Streptococcus рyogenes (14,29%), як в монокультурі, так й в асоціаціях, чутливі до цефалоспоринів ІІІ покоління, препаратів фторхінолонового ряду, антибіотиків аміноглікозидного
ряду, напівсинтетичних пеніцилінів. Дещо рідше виявлялись Escherichia coli, Streptococcus

pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella,
Pseudomonas.
Зважаючи
на
літературні
дані
(В.Н.Ткаченко і співавт., 2005; В.І.Троян і співавт., 2006; Е.А.Кирасирова і співавт., 2010) та
результати наших досліджень, в якості емпіричної антибіотикотерапії флегмонозних захворювань глибоких клітковинних просторів шиї ми
призначали препарати широкого спектру дії,
активні проти грамнегативної та грампозитивної
мікрофлори. Зокрема, це один з препаратів ІІІ
покоління цефалоспоринового ряду (цефтріаксон, цефотаксим, цефтазідім, цефоперазон), або
ампіцилін/сульбактам чи амоксіклав. З метою
перекриття «імовірної» анаеробної інфекції ці
препарати комбінували з метронідазолом. Після
отримання результатів бактеріологічного посіву
та антибіотикограми, виконувалась корекція
лікування відповідно до чутливості мікрофлори
з призначенням одного з антибіотиків аміноглікозидного чи фторхінолонового ряду. Необхідність заміни емпірично призначеного препарату
у зв’язку з відсутністю чутливості висіяної мікрофлори до нього виникла лише у 3 пацієнтів.
Варто зазначити, що ці пацієнти отримували
антибактеріальну терапію ще на догоспітальному етапі (за призначенням отоларинголога за
місцем проживання), що, можливо, й призвело
до розвитку флегмонозного процесу в зв’язку з
відсутністю чутливості до призначеного антибіотика.
Такий підхід до антибіотикотерапії дозволяє оптимізувати одну з основних ланок етіопатогенетичного лікування хворих на глибокі флегмони шиї.
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В.О.ШКОРБОТУН, О.В.НАУМЕНКО, Я.В.ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ЛАРИНГЕАЛЬНОЇ МАСКИ В РИНОХІРУРГІЇ
З впровадженням сучасних ендоскопічних
технологій в лікування хірургічної патології
носа та приносових пазух інвазивність та тривалість оперативних втручань значно зменшилась.
Для анестезіологічного забезпечення подібних
операцій на даний час широко застосовується
комбінований ендотрахеальний наркоз. Але
введення інтубаційної трубки в трахею є досить
інвазивною процедурою, що супроводжується
певною травмою епітеліального покрову в ділянках голосових складок, підскладкового простору та трахеї. В післяопераційному періоді це

238

проявляється ознаками ларинготрахеїту зі скаргами на неприємні відчуття в горлі, кашель, а
інколи й охриплість голосу.
Альтернативою ендотрахеальній інтубації
є ларингеальна маска. Анестезіологічне забезпечення з використанням ларингеальної маски має
ряд переваг: маска розташовується в межах гортаноглотки і не потребує для установки додаткових інструменті, вона надійно забезпечує проведення повітря в гортань і обтурує вхід в стравохід, при застосуванні маски практично відсутня гемодинамічна реакція під час пробудження
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пацієнта, зменшується доза м’язового релаксанту та частота виникнення після операції локальних неприємних відчуттів.
Із недостатків використання ларенгиальної маски необхідно відмітити складність її
установки, що вимагає певних практичних навиків, обмежену тривалість оперативного втручання (не допускається тиск маски на слизову
стінок гортаноголотки більше 3-х год), та необхідність, для забезпечення безпеки, постійного
моніторингу тиску в дихальних шляхах.
Наше дослідження було проведене на базі Клініки малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково – практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС. Пацієнти (67 осіб), що
прийняли участь в дослідженні, були рандомізовані на дві групи. Пацієнтам першої групи (34
хворих) з метою підтримки прохідності дихальних шляхів під час операції виконувалась інтубація трахеї (ІТ). Пацієнтам другої групи (33
хворих) встановлювалась гнучка ларингеальна
маска (ЛМ). Розподіл за статтю та віком був
рівномірний, середній вік склав у першій групі
36,9±13,1 років, другій – 35,9±13,82 (р=0,755);
усереднений ІМТ по групам не відрізнявся
(р=0,581) і склав відповідно 25,4±4,37 кг/м2 та
24,9±3,67 кг/м2. Середня тривалість анестезіологічного супроводу операції в першій групі була
45,2±17,36 хв , другій - 45,3±15,36 хв (р=0,998).
Всім пацієнтам виконувались ринологічні
ендоскопічні втручання однією хірургічною
бригадою під керівництвом професора В.О.
Шкорботуна.
В групі ІТ з метою міорелаксації вводився
рокуронію бромід з розрахунку 0,6 мг/кг.
В групі ЛМ під час першої спроби введення гнучкої ларингеальної маски міорелаксант не вводився. Якщо перша спроба введення
ларингеальної маски була невдала то вводився
рокуронія бромід з розрахунку 0,15 мг/кг.
Підтримка анестезії: севофлуран в 60%
закису азоту, потік свіжої газової суміші 1 л/хв.
(low flow). Дозування інгаляційного анестетика

здійснювалось за показниками глибини анестезії, BIS підтримувався в межах 40 – 60. М’язові
релаксанти на етапі підтримки анестезії не вводились. Екстубація трахеї або видалення гнучкої
ларингеальної маски виконувались за умови
повного відновлення захисних рефлексів дихальних шляхів та наявності свідомості.
Гнучка ларингеальна маска була встановлена з першої спроби у 69,7% випадків, з другої
спроби у - 30,3% .
Відкриття очей на голосове звернення відбувалося на 6,2±0,55 хв. в I групі (інтубація
трахеї), та на 9,1±1,98 хв. в ІІ групі (ларингеальна маска) (p<0,05) після вимкнення випаровувача. Екстубація трахеї виконувалась на 6,4±0,57
хв., а видалення ларингеальної маски на
9,36±1,99 хв. (p<0,05). Разом з тим пацієнти після видалення ларенгиальної маски і проведення
санації гортаноглотки були практично зразу готові до переводу в післяопераційну палату.
В групі ЛМ жодного разу не виявлено
слідів крові в чашці ларингеальної маски. Післяопераційна нудота та блювання в групі ІТ
спостерігалась у 14,7% пацієнтів, а в групі ЛМ у 3% пацієнтів. На нашу думку, така різниця в
частоті виникнення післяопераційної нудоти та
блювання пов’язана з конструкцією ларингеальної маски. Під час введення даного пристрою, її
манжетка обтурує вхід в стравохід, попереджуючи затікання крові, яка накопичується в ротовій порожнині під час операції.
Висновки
Ларингеальна маска надійно захищає верхні дихальні шляхи від затікання крові та слини,
які накопичуються в ротовій порожнині протягом ринологічного оперативного втручання, що
зменшує тим самим частоту кашлю та (або)
м’язового напруження на етапі відновлення свідомості.
Використання ларингеальної маски при
ринологічних оперативних втручаннях дозволяє
значно знизити частоту післяопераційної нудоти, блювання.
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В.О.ШКОРБОТУН, Н.В.ШЕПЕЛЕНКО, Б.М.МИРОНЮК, Я.В.ШКОРБОТУН (УКРАЇНА, КИЇВ )
КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ СЕНСОРНІЙ ПАТОЛОГІЇ
(ВРОДЖЕНА СЕНСОНЕВРАЛЬНА ГЛУХОТА ТА СЛІПОТА)
Зважаючи на значне розширення в останній час функціональних показань до кохлеарної
імплантації, хірургу стає все складніше оцінюЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

вати протипоказання до цього втручання. Особливо складно прийняти рішення про можливість
операції у випадках важкої супутньої патології,
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коли необхідно зважити не лише перспективи
щодо результату втручання і доцільності кохлеарної імплантації, а й оцінити ризики, пов’язані
з можливим впливом електронного пристрою на
функції інших органів та систем. До такої категорії пацієнтів належать хворі з комплексною
сенсорною патологією, зокрема з вродженою
сенсоневральною глухотою та сліпотою. Зважаючи на виключений зоровий аналізатор, проведення слухомовленевої реабілітації у цих пацієнтів є надскладним завданням, а з іншого
боку – це єдиний на даний час шлях до покращення їх якості життя.
Із 270 проведених нами кохлеарних імплантацій, ми маємо лише два таких спостереження, тому вважаємо за необхідне поділитися
своїм досвідом і більш детально описати один із
них, так як тривалість спостереження за іншим
недостатня для оцінки ефективності проведеного втручання.
Дитя Ф. 21.02.08 року народження. Діагноз: наслідки перінатального гіпоксичноішемічного враження центральної нервової системи на фоні глибокої недоношеності, синдром
рухових порушень, затримка психомоторного
розвитку. Ретинопатія недоношених 5 ст., двобічна нейросенсорна приглухуватість 4 ст.
Дитина із двійні (1-й exitus letalis на 19
добу), роди патологічні, передчасні (25 нед.),
вага при народженні - 800,0 гр. Після реанімаційних міроприємств з тривалою штучною вентиляцією легень стан дитяти стабілізувався. Після виписки із стаціонару дитя адекватно розвивалось фізично, набирало вагу, практично нормалізувався тонус м’язів, розпочав ходити в 2
роки 6 міс. Але у віці 5 міс. батьками було відмічено відсутність реакції дитяти на світло і після обстеження встановлено вроджену сліпоту
(ретинопатія 5 ст. зі зморщенням сітківки. Офтальмологічне лікування і проведені оперативні
втручання на очах (пневматична та лазерна ретинопексія) бажаного результату не принесли,
реакція на світло з’явилась але фіксація погляду
відсутня. У віці 1рік і 2 міс. у дитини було запідозрено відсутність слуху і на основі результатів об’єктивних методик дослідження установлена сенсоневральна приглухуватість 4 ст. на
обидва вуха. З урахуванням всебічного обстеження пацієнта і виключення протипоказань до
виконання оперативного втручання, 30.11.2010
р. дитяті проведена кохлеарна імплантація з використанням імпланту MED-EL Sonata. Операція пройшла без ускладнень, в завитку заведені
всі 12 електродів, отримано стапедіальний рефлекс та відповіді при АРТ.

Післяопераційна реабілітаційна програма
для реціпієнтів системи кохлеарного імпланту з
комплексним сенсорним ураженням базується
на використанні збережених функцій інших
аналізаторів. Тестування ефективності проведення слухомовленевої реабілітації здійснювали
за шкалою LittlEARS. Для наглядності результати засвоєння програми реабілітації ми представили через 1, 3, 6 та 12 місяців після операції.
1міс. Здійснено підключення імпланту і
на основі як об’єктивних (ART) так і
суб’єктивних методів - задоволення та збудження пацієнта під час подачі стимулу певної інтенсивності, установлено комфортний рівень стимулювання (MCL). З врахуванням результатів
періодичного тестування, протягом наступного
місяця досягнута стійка реакція на стимул з підтвердженням умовно-рефлекторною дією.
3 міс. На основі моторної активності дитяти, батьки відмітили вміння дитини локалізувати джерела звуку у межах приміщення з реакцією на рівень гучності. Батьками відмічена зацікавленість дитини у встановленні зв’язку між
побутовими предметами та звуками, що їм належать.
6 міс. Відкореговані рівні стимуляції
(MCL). Дитина розпочала активно вокалізувати
(голос модульований, чистий). Базуючись на
тактильних відчуттях розпочато навчання розрізняти просодичні характеристики звуку, відповідності слова та предмету ( тварини (кішка) та
іграшки).
1 рік. Дитя активно вокалізує. У мові нараховується понад 20 лепетних слів-омотопів з
усвідомленням їх значення. Відмічена особлива
емоційно-мімічна задоволеність при прослуховуванні музики.
Із проблем реабілітації на даному етапі
необхідно відмітити складність формування
стійкого зв’язку між предметом та звуковим
образом слова, труднощі запам’ятовування, питання слухової уваги та пам’яті.
Аналізуючи результати післяопераційної
реабілітації пацієнта з дефіцитом зорового
сприймання необхідно відмітити, що незважаючи на повільний темп розвитку слухосприймання та мовлення, дитина стала більш соціально
адекватною, активно користується мовленевим
процесором, словниковий запас її поступово
збільшується, а розуміння зверненого мовлення
розширюється. Отримані результати вказують
на те, що кохлеарна імплантація у дітей з комплексною сенсорною патологією має певні обмеження в досягненні результату, але є доцільною і перспективною.
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В.Г. ЯГЕЛЬСКИЙ, Е.В. ЯГЕЛЬСКИЙ, Е.Ф.ДОМАНОВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМАЦИЯМИ НОСА
В последнее время для обследования ринологический больных все чаще используется
конусно-лучевая компьютерная томография
(КЛКТ). Этот неинвазивный метод исследования обладает такими достоинствами как низкая
лучевая нагрузка (в 7 раз меньше, чем при СКТ),
высокое качество и подробность исследования
(шаг среза от 0,125мм), быстрота выполнения
(исследование длится 20-30 секунд), хорошая
визуализация и возможность оценки изучаемой
структуры в трехмерной проекции.
Целью нашей работы являлась оценка
возможностей данных конусно-лучевой компьютерной томографии у пациентов с деформациями наружного носа.
Материалы и методы. Нами в ЛОРклинике ИНВХ обследовано 107 пациентов: 42
(39,2%) мужчин и 65 (60,7%) женщин, в возрасте от 18 до 56 лет, предъявляющих жалобы на
неудовлетворительную форму носа. Из них 52
(48,6%) пациента также отмечали затруднение
носового дыхания, 12 (11,2%) жаловались на
частые рецидивирующие синуситы, 14 (13,1%)
беспокоило выраженное затруднение носового
дыхания и рецидивирующие синуситы. 29
(27,1%) человек жалоб не предъявляли. Всем
пациентам была выполнена КЛКТ носа и околоносовых пазух.
Полученные результаты и их обсуждение. У 26(24,2%) пациентов были впервые выявлены кисты гайморовых, а у 2 (1,8%) - клино-

видных пазух. Искривление носовой перегородки обнаружено у 86 ( 80,3%), из них не оказывающее существенного влияния на носовое дыхание 19 случаев (22,1% от всех деформаций
перегородки носа), имеющее контакт с латеральной стенкой носа 46 (53,5%), выраженное
искривление по типу бугра 21 (24,4%). Патология носового клапана имела место у 34 (31,7%)
пациентов: стеноз у 24 больных (22,4%), пролапс - у 10 (9%) пациентов. В 3 (2,8%) случаях
был обнаружен хронический полипозный гаймороэтмоидит, хронический гиперпластический
гаймороэтмоидит диагностирован у 8 (7,4%)
больных. Аденоидные вегетации были выявлены у 1 ( 0,9%) пациента. Только 21 (19,6 %) человек с деформациями наружного носа не имели
ринологической патологии.
Пациентам с выявленной патологией
внутриносовых структур в дополнение к эстетической операции было выполнено соответствующее хирургическое лечение.
Выводы.
1. Деформации наружного носа в большинстве случаев сочетаются с различной патологией внутриносовых структур.
2. КЛКТ носа и околоносовых пазух является высокоинформативным неинвазивным методом исследования, который может быть использован для скрининговой диагностики ринологической патологии у данной категории пациентов.

© В.Г. Ягельский, Е.В. Ягельский, Е.Ф.Доманова, 2012

Р.К. ЯГУДИН, К.Ф. ЯГУДИН (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ О БЛИЖАЙШЕЙ ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИНТУБАЦИОННЫМИ
СТЕНОЗАМИ ТРАХЕИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО НАХОЖДЕНИЯ
В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ
Особенностями больных с клиникой послеинтубационного стеноза дыхательных путей
в ближайшем периоде после длительного нахождения в отделениях реанимации и интенсивной терапии являются значительная тяжесть
общего состояния, мышечная слабость, выраженный трахеобронхит и неэффективный кашель, потеря веса и часто обширные пролежни.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

В таких неблагоприятных условиях известные
высокоэффективные радикальные хирургические вмешательства, как циркулярная резекция
трахеи или гортанно-трахеальные резекции, могут оказаться опасными и даже фатальными.
Общепринята выжидательная тактика на фоне
противовоспалительной терапии, и наложение
трахеостомы ниже зоны стеноза при прогресси-
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ровании дыхательной недостаточности. Недостатками трахеостомии являются увеличение
протяженности стеноза, отсутствие звучного
голоса и психологические проблемы, связанные
с канюленошением. Сохраняющаяся трахеостома считается неблагоприятным прогностическим фактором при последующем планировании
резекционных вмешательств из-за постоянного
инфицирования перитрахеальных тканей.
Вариант хирургической тактики, применяемый нами в настоящее время у больных
постинтубационными стенозами в раннем периоде после выписки из отделений реанимации,
предусматривает на первом этапе наложение
постоянной стомы на всем протяжении сужения
дыхательных путей. Постоянная стома отличается от обычной трахеостомы полностью эпителизированными краями, что исключает хроническое инфицирование тканей и облегчает использование Т-образных трубок для стентирования просвета в реабилитационном периоде.
Ношение Т-образной трубки психологически
значительно лучше переносится больными и их
родственниками, и способно обеспечить полную
компенсацию дыхания и голоса. Длительность
стентирования зависит от времени, необходимого для реабилитации больных по основному заболеванию, и должно, по крайней мере, обеспечить заживление имеющихся пролежней, санацию верхних дыхательных путей и восстановление веса.
По истечению периода стентирования
проводится анализ состояния трахеи в зоне су-

жения. Если стентирование привело к достаточному восстановлению просвета – стома может
быть ушита, при необходимости с имплантацией дополнительных опорных тканей в переднюю стенку. В случае сохранения стеноза решается вопрос о дальнейшем хирургическом лечении. При непротяженных стенозах лучшим способом следует признать циркулярную резекцию
трахеи. По нашему мнению сохраняющаяся
эпителизированная постоянная стома не является фактором риска последующего расхождения
раны при резекции трахеи. Более того, выполнение вмешательства у таких больных облегчается, так как исключен сложный этап доступа к
трахее через рубцово-измененные ткани, и хирург может сразу перейти к этапу выделения
трахеи и ее резекции. При протяженных сужениях, если есть сомнения в успешности резекционных вмешательств, дальнейшее лечение
должно быть этапно-пластическим и включать
имплантацию опорных тканей в боковые стенки
стомы. Вопрос о протяженности сужения, когда
еще может быть применена циркулярная резекция, не имеет однозначного ответа и решается в
зависимости от опыта хирурга и анатомических
особенностей больного. В целом, если стеноз
затрагивает верхние гортанно-трахеальные отделы, мы склоняемся к необходимости пластических вмешательств, при стенозе в нижнешейном отделе этапно-пластические вмешательства затруднены, и следует рассмотреть вопрос о резекционном лечение, при необходимости с привлечением смежных специалистов.

© Р.К. Ягудин, К.Ф. Ягудин, 2012

О. І. ЯШАН, Г. С. ПРОТАСЕВИЧ, Ю. М. АНДРЕЙЧИН, І. А. ГАВУРА
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОЩАДЛИВОЇ ПІДСЛИЗОВОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Єдиним методом лікування деформацій
перегородки носа є хірургічний. Запропонована
велика кількість способів і модифікацій хірургічних втручань на перегородці носа, серед яких
найбільш розповсюдженими являються класична підслизова резекція перегородки, консервативні операції, підслизова резекція перегородки
з реімплантацією фрагмента видаленого чотирикутного хряща. Вказано на позитивні і негативні сторони кожного з цих способів.
Важливим завданням при підслизовій резекції перегородки носа являється ощадливе
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відношення до тканин. Ми придаємо цьому виключне значення, тому в останні 30-36 років
повністю відмовились від проведення класичної
підслизової резекції перегородки носа, вибравши більш ощадливу тактику (Г. С. Протасевич,
1985). Суть запропонованої нами операції заключається в максимальному збереженні хряща
перегородки при одночасному наданні їй правильного (серединного положення). В залежності
від виду, протяжності і локалізації застосовуються різні способи ощадливих операцій. Техніка їх детально описана в наших роботах (Г. С.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Протасевич, 1985, 1995). Однак, деякі питання,
важливі для виконання ощадливих операцій на
перегородці до нинішнього часу не дійшли до
широкого загалу оториноларингологів. Перш за
все, це стосується положення хворого на операційному столі, положення хірурга під час операції, методики анестезії.
Метою нашої роботи являється описання
положення хворого на операційному столі, положення хірурга під час ощадливої підслизової
резекції перегородки носа, методики анестезії
при даному хірургічному втручанні.
Ощадливі підслизові резекції з приводу
різних видів деформації перегородки носа виконані 2257 хворим (1792 чоловічої і 455 жіночої
статі) віком від 8 до 70 років. Серед всіх видів
деформації перегородки носа найчастіше мало
місце викривлення перегородки. Воно виявлено
у 1225 (45,5%) хворих. На другому місті були
гребені – у 698 (39, 9%) хворих. Третє місце займали шпичаки – у 224 (9,9%) хворих. Потовщення перегородки носа мало місце у 20
(0,88%) пацієнтів. Вивих переднього краю чотирикутного хряща виявлено у 14 (0,62%) осіб. У
76 (3,2%) хворих була комбінована деформація
перегородки носа (поєднання двох чи більше
видів деформації). Що стосується викривлення
перегородки носа, то воно було дугоподібним у
880 (71,1%) хворих. Кутоподібне викривлення
перегородки мало місце у 260 (21,2%) пацієнтів,
сигмоподібне – у 85 (7,7%).
Таким чином, деформації перегородки
носа у оперованих хворих були різними за видом, від чого залежала методика знеболювання і
методика проведення хірургічного втручання.
За 40 хв до операції хворому вводять 1 мл
1 – 2% розчину промедолу, 1 мл 0,1% розчину
атропіну, 1 мл 1% розчину димедролу і 2 мл
50% розчину анальгіну. Дітям вказані препарати
вводять у відповідних вікових дозуваннях. Як
показують спостереження нашої клініки, така
премедикація в комбінації з місцевою анестезією звичайно являється достатньою для виконання всіх етапів ощадливого хірургічного
втручання.
Операція проводиться в лежачому положенні хворого. Пацієнта вкладають на операційний стіл на спині, голова його поміщається
на підголовнику обличчям догори. Як підголовник можна використати боковий упір від операційного стола типу 2 Ц 920, запропонованого
нами (И. А. Яшан, Г. С. Протасевич, 1973) для
реконструктивних операцій на середньому вусі.
Головний кінець стола припіднімаємо на 35 –
40º. Припіднімання голови і верхніх відділів
тулуба хворого проводять з метою зменшення
кровоточивості при операції в результаті переЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

розподілу крові. Припіднімається ножний кінець для створення хворому стійкого положення. Таке положення пацієнта особливо зручне
при використанні операційного мікроскопа під
час хірургічного втручання.
Операцію можна проводити в положенні
хірурга стоячи чи сидячи на хірургічному стільчику. Останньому положенню хірурга ми віддаємо перевагу. Якщо хірург поводить втручання
стоячи тривалий час (кілька операцій), то це
його стомлює і заважає утримувати строго задане положення при роботі з операційним мікроскопом у випадках його використання при хірургічному втручанні. Крім того, при роботі з мікроскопом зручніше маніпулювати сидячи, оскільки хірург повинен весь час знаходитись в одному положенні, що визначається розміщенням
мікроскопа. Хірург сидить на хірургічному стільчику з правого боку хворого.
Шкіру носа і оточуючих ділянок двічі
протирають спиртом. Операційне поле покривають стерильною марлевою серветкою в центрі
якої є отвір для виведення носа і губів хворого.
Серветка також прикриває щоки і частину волосистої ділянки голови. Зверху хворого накривають стерильним простирадлом, що має розріз,
через який виводять ніс і губи пацієнта.
Анестезія при ощадливих операціях на
перегородці носа відрізняється від знеболення
при класичній підслизовій резекції перегородки
тим, що вона проводиться індивідуально в залежності від виду деформації перегородки і її величини. Застосовують комбіноване знеболення:
аплікаційне і інфільтраційне. Для аплікаційної
анестезії використовують 2% розчин дикаїну чи
10% розчин лідокаїну з розчином (1:1000) адреналіну з розрахунку 1 крапля адреналіну на 1 мл
дикаїну (лідокаїну)
Цим анестетиком двічі змащують слизову
оболонку носової порожнини. Дітям до 10 років
дикаїн не застосовують через його токсичність в
цій віковій групі. Їм можна використовувати
димедрол в процентній концентрації, що дорівнює віку пацієнта.
Для інфільтраційної анестезії застосовується 1% розчин новокаїну чи 1% розчин лідокаїну, до яких додається розчин (1:1000) адреналіну в такій же пропорції, як і до дикаїну (лідокаїну). Дітям використовують 0,5% розчин новокаїну (лідокаїну). З обережністю адреналін слід
застосовувати при гіпертонічній хворобі і гіпотонії.
В останні роки ми використовуємо ультракаїн для місцевого інфільтраційного знеболення при ощадливій підслизовій резекції перегородки носа. Із всіх 2257 ощадливих підслизових хірургічних втручань на перегородці носа
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1229 (54,9%) операцій виконано під новокаїновою анестезією, 922 (40,4%) – під лідокаїновою і
106 (4,7%) – під ультракаїновою. При порівняльній оцінці ефективності новокаїнового і ультракаїнового знеболення нами відмічено 7 особливостей ультракаїнової анестезії при ощадливій підслизовій резекції перегородки носа. 1.
Добре знеболення. Воно отримано у всіх оперованих хворих. При застосуванні ультракаїну
відмічені менш виражені гемодинамічні зміни
на всіх етапах операції, ніж при хірургічних
втручаннях під новокаїновою анестезією. 2. Відсутність токсичних, вегетативних і інших побічних порушень. Ускладнення новокаїнової анестезії спостерігались в 0,54% випадків. 3. Добрий анестезуючий ефект, тобто, достатня ішемія
тканин оперованої ділянки, що сприяє зменшенню крововтрати і полегшує проведення хірургічного втручання. 4. Швидка дія анестетика.
Зникнення чутливості виявлено через 1 – 2 хв
після введення ультракаїну. При застосуванні
новокаїну анестезія наставала через 7 – 10 хв
після закінчення введення анестетика. 5. Тривале збереження знеболення в оперованій області.
У 104 із 121 хворого воно зберігалось на протязі
30-40 хв після закінчення хірургічного втручання. У решти 17 пацієнтів знеболювальний ефект
зберігався 15 – 20 хв. При використанні новокаїну анестезія в післяопераційний період продовжувалась 10 – 15 хв. 6. Скорочення часу операції. Ощадливі хірургічні втручання на перегородці носа під ультракаїновим знеболенням виконувались в середньому за 15 – 20 хв, в залежності від об‘єму операції. При застосуванні новокаїну середній час операції, проведеної приблизно в такому ж об‘ємі, складав 27 – 28 хв. 7. Невелика кількість введеного анестетика для досягнення повної анестезії. На повне знеболення
при ощадливих операціях ультракаїну треба було 1 – 4 мл, в залежності від характеру деформації перегородки носа, новокаїну – 2 – 7 мл при
такому ж характері деформації перегородки.
Таким чином, при ощадливій підслизовій
резекції перегородки носа слід віддавати перевагу анестезії ультракаїном. Методика введення
знеболювального препарату при ощадливій підслизовій резекції перегородки носа наступна.
При дугоподібному викривленні перегородки
анестетик вводиться з боку викривлення на
всьому його протязі. З протилежного боку вводиться анестезувальна речовина приблизно посередині викривлення двома уколами спереду
назад. При кутоподібному викривленні анестетик вводиться аналогічним чином. У разі сигмоподібного викривлення анестетик вводиться в

ділянку випуклості перегородки з одного і другого боку. Крім того, невелика кількість анестезуючої речовини вводиться в ділянку ввігнутості перегородки з одного і другого боку двома
уколами спереду дозаду у вигляді смужки. При
гребенях перегородки введення анестетика проводиться в верхню і, по можливості, в нижню
частину гребеня 2 – 3 уколами спереду назад. З
другого боку перегородки анестезувальна речовина не вводиться, оскільки з метою збереження
остова перегородки гребінь видаляється до рівня прямої перегородки, не переходячи до слизової оболонки протилежного боку. При шпичаках
анестезувальна речовина вводиться в ділянку
шпичака трьома уколами (спереду, зверху і знизу шпичака). З другого боку перегородки анестезія не проводиться з тих же міркувань, що і
при гребенях перегородки. При потовщенні перегородки анестетик вводиться з обох боків потовщення. У разі вивиху переднього краю чотирикутного хряща введення анестезувальної речовини здійснюється в ділянку переднього краю
вивиху з обох боків. При комбінованих деформаціях введення анестетика проводиться окремо
в кожний вид деформації (наприклад, гребінь,
шпичак і т. п.).
Всього на анестезію використовується 2 –
7 мл новокаїну чи лідокаїну, ультракаїну потребується значно менше (1 – 4 мл). Кількість анестетика, що вводиться, залежить від виду деформації. При шпичаках його потребується менше,
при дугоподібному викривленні – більше. Описана методика анестезії являється достатньою
для безболісного виконання всіх етапів ощадливої операції.
Таким чином, на закінчення необхідно відмітити наступне. Оптимальним при проведенні
ощадливих хірургічних втручань на перегородці
носа з приводу її деформації являється лежаче
положення пацієнта з припідняттям головного
кінця операційного стола на 35 – 40º, а ножного
– на 10 - 15º. Положення хірурга під час операції
може бути стоячи чи сидячи на хірургічному
стільчику. При виконанні хірургічного втручання під операційним мікроскопом слід віддати
перевагу сидячому положенню хірурга. Кращим
місцевим інфільтраційним анестетиком при
ощадливій підслизовій резекції перегородки
носа являється ультракаїн, який має переваги
перед новокаїном і лідокаїном. Інфільтраційна
анестезія при ощадливих операціях на перегородці носа проводиться індивідуально в залежності від виду деформації пергородки і її величини.
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О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, П.І. ВАКІРЯК, У.Р. ДУЖИК, В.В. НІКОЛОВ, В.М. ІГНАТЮК
(ТЕРНОПІЛЬ, РІВНЕ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО МЕЗОТИМПАНІТУ
З ВИКОРИСТАННЯМ ГАТИЛИНУ У ДОРОСЛИХ
Хронічне гнійне запалення середнього
вуха є ускладненням гострого гнійного середнього отиту. Статистичні дані свідчать про широку розповсюдженість даної патології серед
людей різного віку (Н. В. Мишенькин, 1997). Це
захворювання має соціальне значення, тому що
може призвести до приглухуватості. За даними
літератури (Ю. В. Мітін, 1999), біля 18% хворих, які страждають на приглухуватість, втратили слух внаслідок хронічного середнього отиту.
Хронічний гнійний середній отит характеризується періодичною чи постійною гноєтечею з
вуха, стійкою перфорацією барабанної перетинки і приглухуватістю. Виділяють 2 форми хронічного гнійного середнього отиту: мезотимпаніт та епітимпаніт. Мезотимпаніт – відносно
доброякісна форма отиту, при якій ушкоджується середній (mesotympanum) та нижній
(hypotympanum) відділ барабанної порожнини.
При цьому ушкоджується тільки слизова оболонка порожнини середнього вуха.
Епітимпаніт – недоброякісна форма хронічного гнійного середнього отиту, при якій
ушкоджуються всі три відділи барабанної порожнини
і
обов‘язково
верхній
відділ
(epitympanum). При цій формі хронічного гнійного середнього отиту ушкоджується не тільки
слизова оболонка барабанної порожнини, але й
кістка. Хронічний гнійний мезотимпаніт може
перебігати в стадії ремісії і в стадії загострення.
Для лікування загострення хронічного гнійного
мезотимпаніту застосовуються різні засоби загальногї і місцевої дії. Головним в лікуванні
цього захворювання є адекватна антибактерійна
терапія. Завдання антибактерійної терапії може
бути успішно вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Одним з
таких препаратів є фторхінолон Гатилин (гатифлоксацин). Ми застосували Гатилин (гатифлоксацин) як антибактерійний засіб в лікуванні
загостреного хронічного гнійного мезотимпаніту.
Гатилин (гатифлоксацин) – це сучасний
фторхінолон ІV-го покоління. Механізм дії даного препарату забезпечує широкий спектр антибактерійної активності. Він діє як на грампозитивні і грамнегативні мікроорганізми, так і на
атипові мікроорганізми і на анаероби. В отоирноларингології застосовується при гострому
отиті та загостренні хронічного отиту, гострому
синуситі та загостренні хронічного синуситу.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Гатилин (гатифлоксацин) виробляється фірмою
Ananta Medicare (Великобританія), випускається
в таблетках по 200 мг, 400 мг №10. Застосовується в ЛОР-практиці по 400 мг 1 раз на добу
або по 200 мг 2 рази на добу протягом 5-7 днів.
Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2011 рр. знаходилось 40 хворих на загострений хронічний гнійний мезотимпаніт віком
від 20 до 45 років. У всіх пацієнтів мезотимпаніт
був однобічний (у 24 правобічний, у 16 лівобічний).
Хворі страждали хронічним гнійним мезотимпанітом від 10 до 20 років. Причинами
загострення мезотимпаніту виявились гострий
риніт (у 12 хворих), простуда (у 18), ГРВІ (у 10
хворих). Пацієнти скаржились на біль у вусі,
гнійні виділення з вуха, шум у вусі, зниження
слуху, підвищення температури тіла в межах
37,1 – 37,9 ºС. Під час отоскопії відзначались
слизові (у 10 хворих), слизово-гнійні (у 18 ) або
гнійні (у 12 хворих) виділення у зовнішньому
слуховому ході в незначній кількості. Після туалету вуха відмічалась перфорація барабанної
перетинки, яка локалізувалась дозаду від лінії
держальця молоточка (у 15 хворих), допереду
від лінії держальця молоточка (у 18) або була
субтотальною обідковою (у 7 хворих). Слизова
оболонка медіальної стінки барабанної порожнини у всіх пацієнтів була гіперемована, набрякла. Аудіометричне дослідження слуху вказувало на ураження звукопроведення.
Хворі були розподілені на дві групи – основну (20) і контрольну (20). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. В
схему лікування хворих основної групи вводили
Гатилин (гатифлоксацин). Лікування хворих
контрольної групи проводилось за традиційною
схемою. Гатилин (гатифлоксацин) призначався
в дозах згідно з рекомендаціями фірмивиробника (Ananta Medicare – Великобританія):
досередини по 1 таблетці (200 мг) 2 рази на день
протягом 7 днів. В комплекс лікування входили
щоденний туалет вуха сухим способом, закрапування у зовнішній слуховий хід розчину антибіотика, до якого виявлена найбільша чутливість виділеної мікрофлори, закрапування судинозвужувальних крапель в ніс. Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна
оцінка терапії хворими (вплив на шум у вусі,
вплив на біль у вусі, вплив на виділення з вуха),
отоскопічна картина (стан слизової оболонки
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медіальної стінки барабанної порожнини, відсутність або зменшення виділень у зовнішньому
слуховому ході, зміна їх характеру), показники
температури тіла, показники тональної аудіометрії. При аналізі результатів лікування відмічено
більш інтенсивний регрес симптомів загостреного хронічного мезотимпаніту у хворих основної групи.
Так, всі хворі з цієї групи відмічали зникнення шуму у вусі, 88 % - зникнення, 12 % зменшення болю у вусі, 85 % - зникнення, 15 %
- зменшення виділень з вуха на 5-6-й день лікування. В контрольній групі ці показники були
значно нижчими.
Покращення отоскопічної картини настало на 5-6-й день лікування у 80% хворих основної групи. Виділення у зовнішньому слуховому
ході у них були відсутні, слизова оболонка медіальної стінки барабанної порожнини мала рожевий колір. В контрольній групі покращення
отоскопічної картини відмічалось на 5-6-й день
у 68 % хворих.
Температура тіла нормалізувалась на 5-6й день лікування у всіх пацієнтів основної групи. В контрольній групі нормалізація темпера-

тури тіла на 5-6-й день лікування настала у 82 %
хворих.
Показники тональної аудіометрії (зменшення кістково-повітряного інтервалу на аудіограмі) на 5-6-й день лікування незначно покращились у 10% хворих основної групи. В контрольній групі зменшення кістково-повітряного
інтервала на тональній аудіограмі спостерігалось у 3 % пацієнтів.
Гатилин (гатифлоксацин) всі хворі переносили добре, алергічних реакцій та інших побічних явищ не спостерігалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування Гатилину (гатифлоксацину) в лікуванні хворих на загострений хронічний гнійний мезотимпаніт підвищує
ефективність терапії хворих з цією патологією.
Отримані результати дають підставу рекомендувати Гатилин (гатифлоксацин) для лікування
загостреного хронічного гнійного мезотимпаніту як антибактерійний засіб. Гатилин (гатифлоксацин) може поповнити арсенал середників
загальної дії, що застосовуються в лікуванні
загостреного хронічного гнійного мезотимпаніту у дорослих.
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О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ОГЛЯДОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ.
РОЗДІЛ 1 «ЗОВНІШНЄ, СЕРЕДНЄ І ВНУТРІШНЄ ВУХО»
Кафедра оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту (нині
Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського) створена в
жовтні 1958 року. Оглядові публікації викладачами кафедри розпочались з 1961 року. За період з 1961 по 2011рр. опубліковано 141 оглядову
працю. 124 праці опубліковано в журналах «Вестник оториноларингологии» (м. Москва), «Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль), «Журнал вушних, носових і горлових хвороб» (м.
Київ), «Журнал ушных, носовых и горловых
болезней» (м. Київ), «Здобутки клінічноі і експериментальної медицини» (м. Тернопіль) «Інфекційні хвороби» (м. Тернопіль), «Ринологія»
(м. Київ), «Советская медицина» (м. Москва),
«Шпитальна хірургія» (м. Тернопіль) і 17 – в
збірнику «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль).
Однак аналіз опублікованих оглядових
праць до нинішнього часу не проводився. Ме-
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тою нашої роботи є проведення такого аналізу. Вважаємо, що дана робота виявиться корисною не тільки для оториноларингологів, а й
багатьох інших фахівців (хірургів, анестезіологів, реаніматологів, дерматологів, невропатологів, нейрохірургів, офтальмологів, гематологів,
терапевтів,
фармакологів
та
ін..).
Всі опубліковані оглядові праці ми згрупували в 6 розділів: 1-й «Зовнішнє, середнє і
внутрішнє вухо»; 2-й «Зовнішній ніс і носова
порожнина»; 3-й «Навколоносові пазухи»; 4-й
«Лімфатичний апарат горла»; 5-й «Горло, загорловий простір, шия, гортань, трахея»; 6-й «Загальні питання оториноларингології і суміжних
спеціальностей».
В даному повідомленні ми розглядаємо 1й розділ «Зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо».
Що ж стосується інших розділів, то вони будуть
предметом обговорення в наступних повідомленнях.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

Зовнішнє вухо. Питанню захворювань
вушної раковини присвячено 10 оглядових робіт. Так, Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, Е. В.
Савчук і співавт. (2008) в статті «Келоїди вушних раковин» (повідомлення 1) представили загальні відомості, етіологію, патогенез, патогістологічні зміни при даній патології. Ці ж автори
(2008) в повідомленні 2 описали клінічні прояви, діагностику, лікування, рецидиви, ускладнення колоїдів вушних раковин.
Г. С. Протасевич, І. В. Мальована і Е. В.
Савчук (2009) в оглядовій статті «Отгематома»
(повідомлення 1) описують загальні відомості
про отгематому, її етіологію, клінічні прояви,
діагностику, диференціальну діагностику.
Г. С. Протасевич, І. В. Мальована і Е. В.
Савчук (2010) в повідомленні 1 представили
загальні відомості про перихондрит і хондроперихондрит вушної раковини, клінічні прояви,
діагностику цієї патології. В повідомленні 2 вони розглянули питання диференціальної діагностики, лікування та прогнозу перихондриту і
хондроперихондриту вушної раковини.
В оглядовій статті «Окостеніння вушних
раковин» Г. С. Протасевич, О. В. Говда, А. І.
Гавура і співавт. (2010) розглядають загальні
відомості про окостеніння вушних раковин, етіологію, патогенез, клінічні прояви, діагностику,
лікування і профілактику цієї патології.
Г. С. Протасевич,
П. В. Ковалик,
О. В. Стахів і співавт. (2011) в статті «Оперізуючий лишай вуха» (повідомлення 1) представили загальні відомості, етіологію, патогенез і патогістологію
даного
захворювання.
Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, А. П. Ковалик і
співавт. (2011) в повідомленні 2 описали клінічні прояви оперізуючого лишаю вуха.
Ряд оглядових праць (9) присвячено запальним захворюванням зовнішнього слухового
ходу. Так, Г. С. Протасевич і Е. В. Савчук (2006)
в оглядовій статті «Фурункул зовнішнього слухового ходу» (повідомлення 1) навели загальні
відомості про фурункул зовнішнього слухового
ходу, етіологію, клінічні прояви, діагностику та
диференціальну діагностику цієї патології. Ці ж
автори (2007) в повідомленні 2 описують лікування, ускладнення, рецидиви, прогноз та профілактику фурункула зовнішнього слухового ходу.
Г. С. Протасевич і Е. В. Савчук (2006) в
повідомленні 1 описують загальні відомості,
етіологію, клінічні прояви, діагностику та диференціальну діагностику дифузного зовнішнього
отиту. Відомості про грибковий зовнішній отит
наводять Г. С. Протасевич, І. В. Мальована і
Е. В. Савчук (2007, 2007). В повідомленні 1 вони описують загальні відомості, про цю патологію, етіологію та клінічні прояви її, а в повідомЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2012

ленні 2 – діагностику, лікування, рецидиви, прогноз, профілактику при даній формі зовнішнього отиту.
Г. С. Протасевич і Е. В. Савчук (2007) наводять дані про грануляційний зовнішній отит
(загальні відомості, етіологію, клінічні прояви,
діагностику, диференціальну діагностику, лікування та рецидиви). Питанню злоякісного зовнішнього отиту присвячені роботи Г. С. Протасевича і Е. В. Савчука (2007, 2009). В повідомленні 1 (2007) наведені загальні відомості, етіологія, патогенез, клінічні прояви, а в повідомленні 2 (2009) – діагностика, диференціальна
діагностика, лікування, ускладнення, летальність, рецидиви, прогноз, профілактика цієї форми зовнішнього отиту. Г. С. Протасевич і
Е. В. Савчук (2008) описують також інші форми
зовнішнього отиту (геморагічний, дифтерійний,
псевдодифтерійний, туберкульозний, сифілітичний, гіпертрофічний).
Ю. М. Андрейчин, Г. С. Протасевич, О. І.
Яшан і співавт. (2000) систематизували дані літератури про застосування прополісу при дерматиті, екземі зовнішнього слухового ходу і вушної раковини, грануляційному зовнішньому
отиті, отомікозі, обмеженому і дифузному зовнішньому отиті, а також гострому середньому
отиті.
Г. С. Протасевич і П. В. Ковалик (2005) в
оглядовій статті «Кровотеча з вуха» описують
етіологію і патогенез вушної кровотечі. Г. С.
Протасевич, П. В. Ковалик, Е. В. Савчук і співавт. (2009) в оглядовій роботі «Кровотеча з вуха» (повідомлення 2) наводять класифікацію,
клініку, діагностику, диференціальну діагностику, лікування, прогноз та профілактику цієї патології.
Середнє вухо. Консервативному лікуванню хронічного середнього гнійного отиту присвячені 2 оглядові роботи. Ю. М. Андрейчин,
Г. С. Протасевич, О. І. Яшан і співавт. (2000)
систематизували дані літератури про застосування прополісу при різних формах хронічного
середнього гнійного отиту. Г. С. Протасевич
(2002) наводить дані літератури про місцеві методи лікування хворих на хронічний середній
гнійний отит. При цьому автор підкреслює, що
перед початком застосування місцевої терапії
необхідно виконати дві умови: 1) санацію носа і
носової частини горла; 2) ліквідацію поліпів і
грануляцій в барабанній порожнині. Вказує на
два методи туалету вуха: 1) сухий; 2) вологий.
Описує використання різних медикаментів для
місцевого лікування хронічного середнього
гнійного отиту.
Хірургічне лікування хронічного середнього гнійного отиту описано в 7 оглядових ро-
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ботах. А. А. Кантор (1961) наводить різні аспекти тимпанопластики: історію питання; показання до тимпанопластики; типи тимпанопластики;
особливості техніки і інші заходи при темпанопластиці; способи пластики; післяопераційне
лікування; ускладнення при темпанопластиці;
функціональні результати темпанопластики.
Г. С. Протасевич (1975) систематизував
дані літератури стосовно різних тканин, що використовуються для відновлення цілості барабанної перетинки при темпанопластиці. Г. С.
Протасевич (1976) описав різні способи формування повітроносної порожнини при темпанопластиці. Автор вважає, що формування повітроносної неотимпанальної порожнини є однією з
важливих проблем слуховідновної хірургії. Мірингопластиці присвячені оглядові роботи О. І.
Яшана і І. А. Яшана (2004, 2004). В одній з них
автори описують матеріали для трансплантації,
які використовуються при мірингопластиці та
техніку інцизійних методів мірингопластики, в
іншій розглядають результати І типу тимпанопластики та фактори, які впливають на ефективність тимпанопластики.
А. И. Яшан (1990) в оглядовій статті «Оссикулореконструкция слуховых косточек при
темпанопластике» описує застосування протезів
слухових кісточок із різних матеріалів (біологічних тканин, синтетичних матеріалів і їх комбінацій) при тимпанопластиці. О. І. Яшан (1996),
підсумовуючи огляд літератури з питання мастоїдопластики, відмічає, що до нинішнього дня
залишається ряд нез‘ясованих питань мастоїдопластики, що чекають на своє подальше вирі-

шення. Автор підкреслює, що беззаперечним є
положення, що при відповідних показаннях і
адекватній методиці виконання мастоїдопластики є надзвичайно доцільним і корисним засобом, який дає можливість не тільки уникнути
негативних наслідків загальнопорожнинної операції на середньому вусі, а й створити сприятливі умови для слуховідновних втручань при
хронічних середніх отитах.
Внутрішнє вухо. Огляду літератури по
внутрішньому вуху присвячені 3 статті
О. І. Яшана і І. В. Хоружого (2009, 2010, 2011).
В праці «Волоскові клітини слухового аналізатора: основні ультраструктурні та біохімічні
характеристики» автори (2009) описують загальний план будови внутрішнього вуха людини,
загальну будову волоскової клітини, будову кортієвого органа, основні ультраструктурні, фізико-хімічні та біохімічні характеристики. В оглядовій роботі «Особливості структурної організації кортієвого органа та характеристики утворення і циркуляції рідин внутрішнього вуха»
автори (2010) наводять загальний план будови
завиткового ходу внутрішнього вуха людини,
будову спірального органа, схему розміщення
різних типів аквапоринів у завитці внутрішнього вуха, шляхи іонної циркуляції в завитці внутрішнього вуха, локалізацію фіброцитів різних
типів (І – V) у завитці. В оглядовій роботі «Основні обґрунтування розвитку сенсоневральної
приглухуватості у хворих на гострий середній
отит» (2011) описують патогенез розвитку сенсоневральної приглухуватості у хворих на гострий середній отит.

РОЗДІЛ 2 «ЗОВНІШНІЙ НІС І НОСОВА ПОРОЖНИНА»
Цей розділ складають 35 публікацій.
Зовнішній ніс. Зовнішній ніс описаний в 2
публікаціях (повідомлення 1 і повідомлення 2).
В повідомленні 1 Г. С. Протасевич і Е. В. Савчук (2009) наводять загальні відомості про фурункул і карбункул носа, етіологію, патогенез,
клінічні прояви, діагностику, диференціальну
діагностику даної патології зовнішнього носа. В
повідомленні 2 ці ж автори (2009) описують лікування і профілактику фурункула і карбункула
носа.
Носова порожнина. Носовій порожнині
присвячена велика кількість оглядових публікацій (33). Застосування продуктів бджільництва
при ринітах розглядається в публікаціях Г. С.
Протасевича, І. В. Мальованої, О. І. Яшана і співавт. (2006, 2006). В одній з цих публікацій автори (2006) описують методи лікування бджолиним медом, бджолиною отрутою і маточним
молочком гострого і хронічного риніту, в іншій
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– методи лікування прополісом цієї патології
носової порожнини. Г. С. Протасевич, І. В. Мальована, О. І. Яшан і співавт. (2006) в оглядовій
статті «Застосування Піносолу в ринології» наводять дані про показання і протипоказання до
використання Піносолу при захворюваннях носа, методику застосування, ефективність, побічну дію цього препарату. Г. С. Протасевич, І. В.
Мальована, О. В. Говда і співавт. (2006) описують етіологію, клініку, діагностику і лікування
синехій носової порожнини. Г. С. Протасевич, І.
В. Мальована, О. І. Яшан і співат. (2006) опублікували роботу стосовно атрезій носової порожнини, в якій наводять етіологію, клініку, діагностику і лікування цієї патології. Питанню
конхотомії присвячені оглядові праці І. А. Гавури, Г. С. Протасевича, О. І. Яшана і співавт.
(1999) та Г. С. Протасевича, П. В. Ковалика,
А. П. Ковалика і співавт. (2000). Так, І. А. Гавура, Г. С. Протасевич, О. І. Яшан і співат. (1999)
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систематизували відомості з літератури стосовно знеболення при конхотомії. При цьому автори класифікували знеболення по 3-х видах: 1)
місцева анестезія; 2) наркоз; 3) гіпноз. Г. С.
Протасевич, П. В. Ковалик, А. П. Ковалик і співавт. (2000) наводять дані літератури про ускладнення під час конхотомії, безпосередньо після
неї і у віддалений період. Г. С. Протасевич,
А. П. Ковалик, О. І. Яшан і співавт. (2000) описують знеболювання при поліпотомії носа і поліпоетмоїдотомії. Автори вказують на 4 види
знеболювання при цих операціях: 1) місцеву
анестезію;
2)
наркоз;
3)
гіпноз;
4)голкоанальгезію.
Г. С. Протасевич і І. В. Мальована (2005)
в своїй оглядовій праці описують гематому перегородки носа (загальні відомості, етіологію,
симптоматологію,
діагностику,
лікування,
ускладнення, прогноз і профілактику). Ці ж автори (2005) наводять дані літератури про абсцес
перегородки носа (загальні відомості, етіологію,
симптоматологію, діагностику, диференціальну
діагностику, лікування, ускладнення, прогноз і
профілактику).
Пухлини перегородки носа описуються в
оглядових роботах Г. С. Протасевича і Е. В. Савчука (2006, 2007, 2007). В двох повідомленнях
автори (2007, 2007) наводять дані літератури
про доброякісні пухлини цієї локалізації: в повідомленні 1 описують кровоточивий поліп, гемангіому, капілярну гемангіому кавернозну гемангіому, геммагемангіому, ангіофіброму, ендотеліому, гемангіоендотеліому, доброякісну гемангіоперицитому, гломусангіому, в повідомленні 2
– лейоміому, ангіолейоміому, лімфангіому, папілому, кісту, поліп, аденому, фіброму, нейрофіброму, невриному, хондрому, мезенхімому.
Серед злоякісних пухлин перегородки носа автори (2006) описали рак, саркому, естезіобластому, екстрамедулярну плазмоцитому, лімфоцитарну лімфому, меланому, злоякісну меланобластому, злоякісну хордому, злоякісну гранульому.
Серед оглядових робіт носової порожнини найчастіше описуються різні аспекти деформації перегородки носа (15 публікацій). Так,
Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, І. А. Яшан і співавт. (1999) систематизують дані літератури
стосовно частоти деформації перегородки носа
серед різних контингентів населення, амбулаторних і стаціонарних оториноларингологічних
хворих. Характеристику деформацій перегородки носа наводять Г. С. Протасевич, Є. В. Глух,
О. В. Говда і співавт. (2000). При цьому автори
характеризують деформації перегородки за видом, локалізацією, стороною деформації, протяжністю деформації. Класифікація деформацій
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перегородки носа описується в оглядовій статті
І. А. Гавури, Г. С. Протасевича, П. В. Ковалика і
співавт. (1999). При цьому автори звертають
увагу на 2 групи класифікацій деформації перегородки – анатомічну і клінічну і характеризують ці класифікації. Причини і механізми розвитку деформації перегородки носа наводить Г.
С. Протасевич (2002). Він вперше детально аналізує дані літератури стосовно етіології і механізмів виникнення деформації перегородки носа.
Вплив деформації перегородки носа на
загальний стан організму і внутрішні органи
аналізує Г. С. Протасевич (1985). Г. С. Протасевич, А. В. Хабаров і Ю. М. Андрейчин (1996)
описують вплив деформації перегородки носа
на стан ЛОР-органів (носової порожнини, навколоносових пазух, горла, гортані, середнього
вуха). Підкреслюється, що деформація перегородки носа може сприяти різним захворюванням носової порожнини, навколоносових пазух,
горла, гортані, середнього вуха.
Г. С. Протасевич, О. І. Яшан, І. А. Гавура
і співавт. (1998) аналізують дані літератури стосовно показань до підслизової резекції перегородки носа при поєднаній ЛОР-патології (різних
формах хронічного риніту, носових кровотечах,
синехіях в порожнині носа, порушенні прохідності слухової труби та запальних захворюваннях середнього вуха, вушних шумах, запаленнях
навколоносових пазух, хронічних запаленнях
горла, гортані). Автори вказують також на показання до підслизової резекції перегородки носа з
метою розширення доступу при деяких ендоназальних операціях і маніпуляціях, перед дакріоцисториностомією, у випадках необхідності
одержати хрящ для пластики зовнішнього носа
при його западанні, для закриття дефектів лобової кістки при фронтотомії або наслідках її травматичних ушкоджень, для мастоїдопластики,
відновлення задньої кісткової стінки зовнішнього слухового ходу, заміни слухових кісточок
при тимпанопластиці, при рубцевому стенозі
гортані і трахеї, при ларингофісурі з приводу
злоякісних пухлин і для пластики невеликих
ділянок гортані, трахеї після ларингектомії.
Ряд статей (6 публікацій) присвячено різним аспектам підслизової резекції перегородки
носа. Знеболювання при цій операції описують
Г. С. Протасевич, О. І. Яшан і І. А. Яшан (2003).
При цьому автори наводять різні методи знеболювання (місцеву інфільтраційну анестезію, ендотрахеальний наркоз, керовану гіпотонію). Дані стосовно методів фіксації листків перегородки носа при хірургічних втручаннях з приводу її
деформації наводить Г. С. Протасевич (1982).
Повторні хірургічні втручання на перегородці
носа при неефективності першої операції розг-
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лядають О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, І. А.
Яшан і співавт. (1999).
Післяопераційне лікування хворих при підслизовій резекції перегородки носа описують Г.
С. Протасевич, О. В. Говда, О. В. Стахів і співавт.
(2010). При цьому автори висвітлюють ведення
післяопераційного періоду, лікування в післяопераційний період, яке є загальне і місцеве.
В двох оглядових статтях (Г. С. Протасевич, 1981, 1986) наводяться ускладнення,
пов‘язані з резекцією перегородки носа. Так, Г.
С. Протасевич (1981) описує загальні і місцеві
ускладнення, що виникають під час підслизової
резекції перегородки носа і безпосередньо після
цієї операції. Г. С. Протасевич (1986) наводить
ускладнення у віддалений період після підслизової резекції перегородки носа. Травми перегородки носа описуються в оглядовій праці Г. С.
Протасевича, І. В. Мальованої і Е. В. Савчука
(2010). При цьому автори наводять травми перегородки в комбінації з ушкодженнями зовнішнього носа і ізольовані травми перегородки. Підкреслюється, що травми перегородки носа бувають різними за етіологічним чинником, характером ушкодження.
Г. С. Протасевич, І. В. Хоружий, І. В. Мальована і співавт. (2010) опублікували оглядову
роботу під назвою «Перфорація перегородки

носа», в якій описують локалізацію, етіологію,
клініку, діагностику, лікування цієї патології
перегородки
носа.
Г. С. Протасевич,
І. В. Мальована, О. В. Говда і співавт. (2011) в
оглядовій роботі «Передній сухий риніт» описують етіологію, клінічні прояви, діагностику,
лікування переднього сухого риніту., прогноз
при цьому захворюванні і його профілактику.
Г. С. Протасевич, І. В. Хоружий, О. В. Говда і
співавт. (2011) в статті «Туберкульоз носа і приносових пазух» (повідомлення 1) представили
дані про туберкульоз носа ( загальні відомості,
етіологію і шляхи зараження, патологічну анатомію).
Г. С. Протасевич,
О. В. Говда,
О. В. Стахів і співавт. (2011) в повідомленні 2
описали клінічні прояви, діагностику, диференціальну діагностику, лікування, рецидиви, прогноз, профілактику туберкульозу носа, а також
туберкульоз приносових пазух. О. І. Яшан,
Г. С. Протасевич, Е. В. Савчук (2011) в оглядовій статті « Лікування хворих «післяопераційним ринітом» при ендоназальних операціях»
описали лікування «післяопераційного риніту»
при підслизовій резекції перегородки носа, конхотомії, підслизовій конхотомії, ультразвуковій
дезінтеграції нижніх носових раковин, підслизовій кріоконхотомії та інших ендоназальних
хірургічних втручаннях.

РОЗДІЛ 3 «НАВКОЛОНОСОВІ ПАЗУХИ»
Велика кількість оглядових публікацій
(26) присвячена навколоносовим пазухам: синуїтам, пункції верхньощелепової пазухи, холестеатомі, кістоподібному розтягненню.
Синуїти. Г. С. Протасевич і Ю. М. Андрейчин (2001) систематизували дані літератури
стосовно етіологічних факторів і патогенетичних механізмів синуїтів. Ю. М. Андрейчин, Г. С.
Протасевич, О. І. Яшан і співавт. (2006) наводять клінічну симптоматику та особливості перебігу різних форм гострих і хронічних синуїтів.
Ю. М. Андрейчин і Г. С. Протасевич (2001)
описують загальне і місцеве лікування гострих
синуїтів. П. В. Ковалик, Г. С. Протасевич, О. І.
Яшан і співавт. (2000) аналізують відомості літератури стосовно використання бджолиного
меду, бджолиної отрути і бджолиного воску при
гострих і хронічних синуїтах. П. В. Ковалик, Г.
С. Протасевич, О. І. Яшан і співавт. (2000) описують використання прополісу при гострих і
хронічних синуїтах.
Г. С. Протасевич і І. В. Мальована (2004)
в оглядовій статті «Хоанальні поліпи» розкривають етіологію, клініку, діагностику, лікування
і рецидиви хоанальних поліпів. Орбітальні
ускладнення синуїтів описуються в 5 оглядових
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статтях. Так, Г. С. Протасевич, М. В. Турчин і Е.
В. Савчук (2005) наводять загальні відомості
про
орбітальні
ускладнення
синуїтів.
Г. С. Протасевич, М. В. Турчин і Е. В. Савчук
(2007) описують негнійні ускладнення синуїтів
(емфізему повік, реактивний набряк повік, реактивний набряк клітковини орбіти, дифузне негнійне запалення клітковини орбіти, простий
періостит орбіти, набряк ретробульбарної клітковини, інфільтративний целюліт, неврит зорового нерва, параліч відвідного, блокового, окорухового нервів, глаукома, порушення ліквородинаміки ока, інші ускладнення). Гнійні орбітальні ускладнення синуїтів описуються в двох
повідомленнях Г. С. Протасевича, М. В. Турчина, І. В. Мальованої і співавт. (2006, 2006). В
повідомленні 1 наводяться гнійний періостит
орбіти, субперіостальний абсцес орбіти, абсцес
орбіти, абсцес повіки, ретробульбарний абсцес
орбіти, в повідомленні 2 – флегмона орбіти, панофтальміт, тромбоз вен орбіти, тромбоз
центральної артерії сітківки, нориця орбітальної
стінки пазухи, нориця повіки, псевдохолестеатома орбіти, деформація орбіти у хворих на мукомеле і піоцеле навколоносових пазух та інші
ускладнення. Лікування орбітальних ускладнень
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синуїтів описується в оглядовій статті Г. С.
Протасевича, М. В. Турчина, І. В. Мальвоної і
співавт. (2009). Автори вказують на два методи
лікування цих ускладнень – консервативний і
хірургічний. Підкреслюється, що метод лікування визначається характером патологічного
процесу в навколоносових пазухах і характером
орбітального ускладнення.
Внутрішньочерепним ускладненням синуїтів присвячені 3 оглядові праці. Г. С. Протасевич і Ю. М. Андрейчин (2004) описують загальні відомості про внутрішньочерепні ускладнення синуїтів та негнійні ускладнення (нейротоксикоз, риногенну гідроцефалію, арахноїдит, серозний менінгіт, серозний менінгоенцифаліт,
розрив
аневризми
основи
черепа).
Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин, М. В. Турчин і співавт. (2006) наводять відомості з літератури про гнійний менінгіт, гнійний менінгоенцифаліт, тромбофлебіт печеристого синуса,
тромбофлебіт верхнього подовженого синуса, а
Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин і Е. В. Савчук (2006) розглядають екстрадуральний абсцес,
субдуральний абсцес, абсцес головного мозку,
енцефаліт, абсцес гіпофіза, риногенний сепсис.
Пункція верхньощелепової пазухи. Різним
аспектам пункції верхньощелепової пазухи присвячені 4 оглядові праці. Так, Г. С. Протасевич,
Ю. М. Андрейчин і Е. В. Савчук (2008) в оглядовій статті «Знеболення при пункції верхньощелепної пазухи» описують 4 види знеболення
при цій операції: 1) місцеву анестезію; 2) наркоз; 3) гіпноз; 4) звукову анальгезію. Г. С. Протасевич і Ю. М. Андрейчин (2003) наводять методику пункції верхньощелепової пазухи, за даними літератури, і власними спостереженнями.
Зупиняються на ряді запобіжних заходів при
виконанні пункції цієї пазухи, що застосовуються для недопущення ускладнень. Ускладнення
пункції верхньощелепової пазухи розглядаються
в оглядових працях Г. С. Протасевича (2007), О.

І. Яшана, Г. С. Протасевича, І. В. Хоружого і
співавт. (2010). Ці ускладнення автори класифікували на 3 групи: 1) під час проведення анестезії; 2) під час проколу і промивання пазухи; 3)
після закінчення пункції і промивання пазухи.
Автори перелічують ці ускладнення і дають їм
характеристику.
Холестеатома. Г. С. Протасевич і І. В.
Мальована (2004) в оглядовій статті «Холестеатома навколоносових пазух» описують етіологію, клініку, діагностику і лікування цієї патології навколоносових пазух.
Кістоподібні розтягнення. Кістоподібні
розтягнення навколоносових пазух описуються
в 7 публікаціях (7 повідомленнях): в повідомленні 1 (Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, 2005)
наводяться загальні відомості про цю патологію
навколоносових пазух; в повідомленні 2 (Г. С.
Протасевич, П. В. Ковалик, Н. П. Ковалик і співавт., 2006) – етіологія і патогенез, а також патологічна анатомія; в повідомленні 3 (Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин, М. В. Турчин і співавт., 2007) – клінічні прояви; в повідомленні 4
(Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин, М. В.
Турчин і співавт., 2008) – діагностика; в повідомленні 5 (Г. С. Протасевич, Ю. М. Андрейчин,
М. В. Турчин і співавт., 2008) – диференціальна
діагностика; в повідомленні 6 (Г. С. Протасевич,
Ю. М. Андрейчин, М. В. Турчин і співавт., 2008)
– лікування; в повідомленні 7 (Г. С. Протасевич,
І. М. Гребеник, М. В. Турчин і співавт., 2009) –
ускладнення кістоподібних розтягнень навколоносових пазух, післяопераційні ускладнення і
рецидиви. Ускладнення кістоподібних ускладнень навколоносових пазух автори класифікують на 4 групи: 1) руйнування кісткових стінок
навколоносових пазух; 2) орбітальні ускладнення; 3) внутрішньочерепні ускладнення; 4) поєднані ускладнення. Крім того, виділяють 5-у групу – післяопераційні ускладнення і 6-у – рецидиви захворювання.

РОЗДІЛ 4 «ЛІМФАТИЧНИЙ АПАРАТ ГОРЛА»
Багато оглядових публікацій (19) присвячено лімфатичному апарату горла: горловому
мигдалику, паратонзилярній клітковині, піднебінним мигдаликам, лімфогорловому кільцю.
Горловий мигдалик. Різні аспекти аденотомії описуються в 5 публікаціях. Г. С. Протасевич і Е. В. Савчук (2006) наводять дані про знеболювання при аденотомії. При цьому автори
вказують на 4 методи знеболювання при аденотомії: місцеву анестезію, наркоз, гіпноз, звукову
анальгезію). Ускладнення аденотомії розглядаються в оглядових роботах Г. С. Протасевича и
соавт. (1989, 2001, 2002). При цьому описуються
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місцеві і загальні ускладнення під час цієї операції, безпосередньо після неї і у віддалений
період. Підкреслюється, що ускладнення залежать від техніки виконання операції, анатомічної ситуації і інших причин. Тому виконання
хірургічного втручання і ведення післяопераційного періоду вимагають пристальної уваги
оториноларинголога. Ретельне обстеження і підготовка хворих до операції, ощадливе виконання її, післяопераційний догляд сприяють зменшенню частоти ускладнень. Оглядова робота О.
І. Яшана, Г. С. Протасевича, Л. В. Яшан і співавт. (1999) присвячена післяопераційним реци-
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дивам аденоїдних вегетацій. Автори наводять
дані про частоту, причини, лікування, профілактику рецидивів аденоїдних вегетацій після аденотомії.
Паратонзилярна клітковина. Ускладнення
запалення паратонзилярної клітковини (паратонзилярного абсцесу) в своїх публікаціях описує
Г. С. Протасевич (1996, 1997). В першій публікації він розглядає дані про місцеві ускладнення
цього захворювання (кровотечу, запалення
м‘яких тканин шиї, парафарингеального простору і реґіонарних лімфатичних вузлів), в другій
– описує ускладнення, що виникають у вусі, гортанній частині горла, в гортані, середостінні, у
внутрішніх органах, а також внутрішньочерепні
і загальні ускладнення.
Піднебінні мигдалики. Г. С. Протасевич,
К. Д. Протасевич и Е. М. Волянюк (1990) в
оглядовій статті»Хронический тонзиллит и псориаз» вперше детально систематизують дані
літератури стосовно взаємозв’язку хронічного
тонзиліту і псоріазу, часте поєднання цих захворювань, значне покращення клінічного перебігу
псоріазу, а нерідко і клінічне одужання, після
видалення піднебінних мигдаликів.
Різним аспектам тонзилектомії присвячено 9 оглядових праць.Г. С. Протасевич (2001) в
оглядовій статті «Знеболення при тонзилектомії» наводить 4 види знеболювання при цій операції (місцеву анестезію, наркоз,гіпноз, електроголковколювання). Це й же автор (1999) описує
ускладнення при знеболюванні під час тонзилектомії і відмічає, що вони частіше виникають
при місцевій інфільтраційній анестезії, рідше –
при наркозі, і можуть бути викликані різними
причинами.
Г. С. Протасевич и Е. М. Волянюк (1989,
1989) в 2 повідомленнях описують кровотечу
після тонзилектомії: в повідомленні 1 частоту,
причини і патогенез даного ускладнення тонзилектомії, в повідомленні 2 – профілактичні за-

ходи і методи зупинки кровотечі після цієї операції. Г. С. Протасевич (1985) аналізує деякі рідкісні ускладнення тонзилектомії, за даними
вітчизняної літератури, і відмічає їх залежність
від техніки операції, анатомічної ситуації, з
якою може зустрітись хірург при виконанні хірургічного втручання, і інших причин. Г. С.
Протасевич (1986) описує ускладнення з боку
внутрішніх органів після тонзилектомії. Автор
класифікує їх на 4 групи: 1) виникнення нових
захворювань; 2) кровотечі у хворих з супровідними і супутніми захворюваннями; 3) загострення супровідних з хронічним тонзилітом захворювань; 4) загострення супутніх хронічному
тонзиліту захворювань.
Питанню лікування хворих після тонзилектомії присвячені 3 оглядові праці. Г. С. Протасевич, Г. Г. Савчук и Е. М. Волянюк (1992), Г.
С. Протасевич (2003) систематизували дані літератури стосовно післяопераційного лікування
хворих при тонзилектомії з застосуванням загальних і місцевих медикаментозних засобів
впливу на організм хворого, а Г. С. Протасевич,
І. В. Мальована і А. В. Янюк (2005) проаналізували дані літератури про використання новокаїнових блокад, фізичних методів, лікувальної
фізкультури, гіпнозу, пролонгованого сну та
інших методів після тонзилектомії.
Лімфогорлове кільце. Оглядові статті Г.
С. Протасевича і співавт. (2000, 2000) присвячені застосуванню продуктів бджільництва при
захворюваннях лімфогорлового кільця. В одній
з них (Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, Ю. М.
Андрейчин і співавт., 2000) описується використання бджолиного меду, маточного молочка,
квіткового пилку і перги при ангіні, хронічному
тонзиліті, після тонзилектомії, при аденоїдних
вегетаціях, в іншій (Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, О. І. Яшан і співавт., 2000) – йде мова
про використання прополісу при цих же захворюваннях і при паратонзилярному абсцесі.

РОЗДІЛ 5 «ГОРЛО, ЗАГОРЛОВИЙ ПРОСТІР, ШИЯ, ГОРТАНЬ, ТРАХЕЯ»
Ряд оглядових публікацій (14) присвячено
горлу, загорловому простору, шиї, гортані, трахеї.
Горло. О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, Ю.
М. Андрейчин і співавт. (2000) аналізують дані
літератури стосовно застосування бджолиного
меду, маточного молочка і квіткового пилку при
гострих і хронічних фарингітах. Кровотеча з
горла (кровохаркання) описується в 2 публікаціях. Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик і А. П. Ковалик (2000) аналізують дані літератури стосовно етіології і патогенетичних механізмів горлової кровотечі (кровохаркання), а Г. С. Протасе-
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вич, П. В. Ковалик і Н. П. Ковалик (2005) наводять клінічні прояви, класифікацію, діагностику,
диференціальний діагноз, лікування, профілактику цієї патології.
Загорловий простір. Г. С. Протасевич
(2004, 2004, 2004) в 3 повідомленнях наводить
дані літератури стосовно загорлового абсцесу. В
повідомленні 1 описуються загальні відомості
про загорловий абсцес, класифікація, етіологія,
патогенез, локалізація цього захворювання. В
повідомленні 2 наводяться дані про симптоматологію, перебіг, діагностику, диференціальну діагностику загорлового абсцесу. В повідомленні 3
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аналізуються відомості з літератури про лікування, ускладнення, прогноз при цьому захворюванні. О. В. Говда, Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, і
співавт. (2000) в оглядовій статті «Ускладнення
заглоткового абсцесу» наводять дані літератури
про місцеві і загальні ускладнення загорлового
абсцесу. О. В. Говда, Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, і співавт. (1999) в оглядовій праці «Заглотковий абсцес у дорослих і осіб похилого віку»
описують ряд особливостей клінічного перебігу
загорлового абсцесу у цих вікових категоріях.
Автори відмічають рідкість загорлового абсцесу
у дорослих хворих і осіб похилого віку, вказують, що він частіше виникає після травми задньої
стінки горла стороннім тілом.
Шия. Підшкірну емфізему обличчя і шиї
риногенного і фарингогенного походження описує Г. С. Протасевич (2003). Автор перелічує
захворювання носа і горла, які можуть спричинити до підшкірної емфіземи обличчя і шиї. Г.
С. Протасевич, І. В. Мальована і А. В. Янюк
(2006) наводять дані літератури стосовно підш-

кірної емфіземи обличчя і шиї ларингогенного,
трахеогенного, бронхогенного та езофагогенного походження, зумовлену захворюваннями гортані, трахеї, бронхів та стравоходу, операціями і
маніпуляціями при захворюваннях цих органів.
Гортань. Ю. М. Андрейчин, Г. С. Протасевич, О. І. Яшан і співавт. (2000) розглядають
дані літератури стосовно використання бджолиного меду, маточного молочка і квіткового пилку при радіоепітеліті гортані, гострому і хронічному ларингіті.
Трахея. Ускладнення трахеотомії (трахеостомії) розглядається в 3 публікаціях. Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, А. П. Ковалик і співавт.
(2000) описують ускладнення, що виникають
під час виконання трахеотомії. Г. С. Протасевич,
І. В. Мальована і Е. В. Савчук (2006) в оглядовій
праці «Ранні ускладнення трахоестомії» описують 21 раннє ускладнення трахеостомії. Ці ж
автори (2006) в оглядовій статті «Пізні ускладнення трахеостомії» аналізують 49 пізніх ускладнень цієї операції.

РОЗДІЛ 6 «ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
І СУМІЖНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»
Значна кількість оглядових публікацій
(16) присвячена загальним питанням оториноларингології і суміжних спеціальностей.
Фізіологія та патофізіологія в оториноларингології. В оглядовій статті «Мукоціліарний
кліренс порожнини носа, навколоносових пазух
та середнього вуха» Д. І. Заболотний і О. І.
Яшан (1999) описують механізм очищення носа,
навколоносових пазух та середнього вуха, наводять фактори, що впливають на мукоціліарний
кліренс, зміни мукоціліарного кліренсу при
хронічному середньому гнійному отиті, секреторному (ексудативному) середньому отиті, вказують на фактори, що покращують мукоціліарний кліренс. В оглядовій праці «Спорідненість
та відмінність дренажно-вентиляційної функції
вуха і навколоносових пазух» О. І. Яшан (1999)
вказує на певну аналогію, відмінності в будові і
функціонуванні повітряних порожнин вуха та
навколоносових пазух.
Консервативне лікування в оториноларингології і сусідніх областях. Г. С. Протасевич
(1997) в оглядовій статті «Застосування прополісу при запальних захворюваннях глотки і гортані» наводить дані літератури стосовно використання прополісу при гострому і хронічному
фарингіті, парестезіях горла, кандидамікозі слизової оболонки порожнини рота і горла, гострому і хронічному запаленні лімфогорлового кільця, паратонзилярному абсцесі, для зупинки кровотечі після тонзилектомії, при набряку гортані,
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гострому ларингіті, склеромі дихальних шляхів,
гранульоматозі Вегенера, рентгенепітеліїті горла і гортані. В оглядовій праці «Застосування
прополісу в отіатрії» Г. С. Протасевич (1998)
описує використання цього препарату при зовнішньому отиті, дерматиті і екземі вушної раковини і зовнішнього слухового ходу, гострому і
хронічному середньому гнійному отиті, рецидивуючому середньому отиті, хронічному катаральному середньому отиті, в післяопераційний
період при загальнопорожнинній операції середнього вуха, а також для санації тривало незаживаючих порожнин після загальнопорожнинної операції і тимпанопластики, при коклеарному невриті, для місцевого знеболення при короткочасних хірургічних втручаннях в барабанній
порожнині. В оглядовій статті «Застосування
бджолиного меду з лікувальною метою при захворюваннях верхніх дихальних шляхів» Г. С.
Протасевич (1996) наводить дані літератури про
використання цього продукту бджільництва при
гострому ринофарингіті, стійкому нежиті, гострому синуїті, фарингіті, ларингіті, хронічному
риніті, фарингіті, ларингіті, озені, хронічному
тонзиліті, хронічному верхньощелеповому синуїті, після тонзилектомії, для консервації хряща перегородки носа з метою ринопластики, для
профілактики радіаційного епітеліїту в період
променевої терапії злоякісних новоутворень
горла. Автор відмічає високу ефективність лікування медом (за даними літератури, від 70% до
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100% позитивних результатів). Підкреслюється,
що під час лікування медом треба дотримуватись деякої обережності, оскільки він може викликати алергійні реакції.
Г. С. Протасевич (2000) в оглядовій статті
«Застосування бджолиної отрути в оториноларингології» наводить дані літератури щодо використання бджолиної отрути у вигляді стандартизованого препарата – апізартрона і за допомогою бджолиних укусів при алергійному риніті, алергійному синуїті, гострому гнійному верхньощелеповому синуїті, парезі голосових складок, при захворюваннях верхніх дихальних
шляхів, кохлеарному невриті, хворобі Меньєра,
вушних шумах, гострому і хронічному середньому отиті, а також для санування дифтерійних
бацилоносіїв. В оглядовій статті «Застосування
бджолиного маточного молочка при деяких
ЛОР-захворюваннях» Г. С. Протасевич (1999)
описує використання маточного молочка (апілака) при різних захворюваннях верхніх дихальних шляхів і органа слуху як самостійно, так і в
комбінації з іншими засобами та продуктами
бджільництва.
Г. С. Протасевич и П. В. Ковалик (1984) в
оглядовій статті «Применение пчелиного меда,
яда, маточного молочка и прополиса в ринологии» систематизують дані літератури щодо використання цих продуктів бджільництва при
гострих і хронічних ринітах та синуїтах. Г. С.
Протасевич (1999) написав оглядову статтю «
Застосування бджолиного воску, квіткового пилку і перги в оториноларингології». Аналізуючи
дані літератури про використання цих продуктів бджільництва в оториноларингології, автор
відмічає, що бджолиний віск, який є доброю
основою лікувальних паст, застосовується для
терапії осіб, хворих на хронічний тонзиліт, а
квітковий пилок є ефективним препаратом,
який використовується при захворюваннях
верхніх дихальних шляхів, для лікування і
профілактики радіоепітеліїтів порожнини рота,
горла, гортані. Що стосується перги, то наявні
в літературі дані (всього 2 публікації) не дають
можливості оцінити ефективність цього продукту бджільництва, підкреслює автор. Ю. М.
Андрейчин, Л. Г. Андрейчина, І. С. Іщук і співавт. (2005) в оглядовій статті «Антибактерійна
терапія при пневмоніях у дітей» наводять дані
про використання антибіотиків при пневмоніях
у цих пацієнтів.
Хірургічне лікування в оториноларингології. В оглядовій роботі «Застосування гіпнозу
в оториноларингології» Г. С. Протасевич (1996)
підкреслює, що дані літератури свідчать про те,
що гіпноз в оториноларингології використовується в двох напрямках: 1) як лікувальний засіб
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при деяких захворюваннях; 2) як метод знеболювання при хірургічних втручаннях. Автор
підкреслює, що можливості гіпнозу при операціях обмежені кількома причинами: 1) невелике
число осіб має таку високу навіюваність, при
якій досягається гіпносугетивне знеболювання;
2) необхідність проведення ряду сеансів гіпнозу
в доопераційний період, що задержує підготовку хворих до операції і збільшує строк їх перебування в стаціонарі; 3) далеко не завжди у оторинолариноголога є можливість користуватись
послугами психотерапевта для здійснення гіпнозу. Г. С. Протасевич, І. В. Мальвана і Е. В.
Савчук (2007) в оглядовій роботі «Місцеве знеболювання ультракаїном в хірургічній оториноларингології» описують застосування ультракаїну для знеболювання при підслизовій резекції
перегородки носа, радикальній операції на верхньощелеповій пазусі, конхотомії, ультразвуковій дезінтеграції нижніх носових раковин, підслизовій (внутрішньотканинній) електроакустиці
(термокаустиці) нижніх носових раковин, поліпотомії носа, тонзилектомії, ендауральних операціях на середньому вусі та інших хірургічних
втручаннях.
Г. С. Протасевич и Е. М. Волянюк (1988)
в оглядовій статті « Неврологические осложнения наиболее распространенных оториноларингологических операций» наводять неврологічні
ускладнення тонзилектомії, аденотомії, підслизової резекції перегородки носа. Автори підкреслюють, що виникнення грізних неврологічних
ускладнень дозволяють розцінювати тонзилектомію, аденотомію, підслизову резекцію перегородки носа як серйозні хірургічні втручання в
оториноларингології. В зв‘язку з цим слід
пам‘ятати, відмічають автори, що, недивлячись
на широке розповсюдження, самі ці хірургічні
втручання і післяопераційний період потребують пристальної уваги лікаря оториноларинголога. Г. С. Протасевич, Г. Г. Савчук и Е. М. Волянюк (1992) в оглядовій праці « Неврологические осложнения при некоторых операциях на
лимфоглоточном кольце и в полости носа» описують
неврологічні
ускладнення
після
тонзилектомії, аденотомії, підслизової резекції
перегородки носа, конхотомії. Ці ж автори
(1991) в оглядовій статті «Внутричерепные осложненния после некоторых операций на лимфоглоточном кольце и в полости носа» систематизують
дані
літератури
стосовно
внутрішньочерепних
ускладнень
після
тонзилектомії, аденотомії, підслизової резекції
перегородки носа, конхотомії.
Г. С. Протасевич (1981) в оглядовій статті
« Сочетание резекции перегородки носа одновременно с другими ЛОР-операциями» наводить
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дані літератури стосовно одночасного проведення резекції перегородки носа й інших оториноларингологічних операцій і аналізує такі опе-

рації у 118 хворих, виконані в ЛОР-клініці Тернопільського державного медичного інституту
за період 1965-1979 рр.

© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, 2012

О.І. ЯШАН, І.В. ХОРУЖИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ВНУТРІШНЬОМУ ВУСІ
ПРИ ГОСТРОМУ СЕРЕДНЬОМУ ОТИТІ
Гострий середній отит (ГСО) одна із частих патологій людського організму, що серед
всіх ЛОР захворювань становить – 25-30%. До
60% випадків як ускладнення ГСО розвивається
сенсоневральна приглухуватість, а близько 12%
захворівших у майбутньому страждають шумом
у вухах та зниженням слуху.
Метою нашого дослідження було вивчити
патологічні зміни у внутрішньому вусі при ГСО.
Для вирішення поставленої мети ми виділили основні завдання дослідження: проаналізувати клінічні, аудіометричні та лабораторні дані,
отримані у хворих на ГСО; шляхом тимпанопункції отримати секрет чи змив з середнього вуха
і дослідити в ньому лімфоцити на предмет апоптозу. Змоделювати ГСО у лабораторних тварин,
шляхом введення суспензії різних живих мікроорганізмів в їх середнє вухо; у тварин, хворих на
ГСО, виділити матеріал завитки внутрішнього
вуха для гістологічного дослідження.
Нами обстежено та проліковано 77 хворих на ГСО, з яких ускладнення перцептивного
характеру виявлено в 43 (56%) хворих. Модель

ГСО отримано на 9 білих щурах лінії Wistar,
після чого проведено гістологічні зрізи 18-ти
завиток внутрішнього вуха. Лімфоцити виділялися з рідини середнього вуха хворих на ГСО за
градієнтом щільності фікол-верографіну (1,077).
Виявлено два шляхи загибелі їх причому апоптоз спостерігався в 2,8 рази частіше ніж некроз.
З отриманих лабораторних даних виявлено, що
рівень ендогенної інтоксикації корелював з підвищенням порогів кістково-проведених звуків
за даними тональної аудіометрії. В лабораторних тварин, у яких модельовано ГСО, виділену
завитку внутрішнього вуха дослідили гістологічним методом. Виявили, що цитоморфологічні
зміни як волоскових, так і підтримуючих клітин
проявлялись конденсацією ядра і цитоплазми, а
також фрагментацією ядра і цитоплазми на покриті плазматичною мембраною везикули.
ГСО в більшості випадків супроводжується патологічними змінами не тільки в середньому вусі, а також і в структурах завитки внутрішнього вуха, про що свідчать дані клінічного
та експериментального дослідження.

© О.І. Яшан, І.В. Хоружий, 2012

Л.В. ЯШАН, О.І. ШИЛО, В.А. БАШИНСЬКИЙ, Е.В. САВЧУК,
О.В. ГОВДА, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА)
ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТА ВОКАРА У ДОРОСЛИХ
Хронічний тонзиліт – це хронічне запалення піднебінних мигдаликів. За несприятливих умов він може загострюватись. Для лікування загостреного хронічного тонзиліту застосовуються різні середники загальної і місцевої
дії. Ми використали препарат Вокара в комплексній фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у дорослих. Вокара
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усуває запалення та біль в горлі, усуває причину
болю, запобігає розвитку ускладнень на серце та
нирки, усуває нападоподібний кашель, осиплість голосу, відновлює захисну функцію мигдаликів, підвищує опірність слизової оболонки
горла до патогенних бактерій та вірусів, зміцнює імунітет, запобігає повторним загостренням
хвороби. Вокара використовується при ангіні,
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хронічному тонзиліті, фарингіті, ларинготрахеїті. Застосовується дорослим та дітям від 1 року.
Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2011 рр. знаходилось 20 хворих на загострений компенсований хронічний тонзиліт віком від 19 до 47 років. Хворі скаржились на головний біль, підвищення температури тіла в
межах 37,2 – 38,5ºС, біль в горлі при ковтанні.
При фарингоскопії відмічались набряклість і
гіперемія піднебінних мигдаликів, тобто катаральне їх запалення. В мазках із носа і зіва паличок Лефлера не виявлено.
Хворі були розподілені на 2 групи: основну (11) і контрольну (9). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання.
Хворим основної групи призначався препарат Вокара досередини і загальноприйняте
лікування, хворим контрольної групи – тільки
загальноприйняте лікування. Препарат Вокара
призначався по 10 крапель, перші два дні кожну
годину (8 разів на день), затим 3 рази на день.
Курс фармакотерапії становив 7 днів..
Критеріями оцінки ефективності фармакотерапії були: суб‘єктивна оцінка фармакотерапії
хворими (вплив на головний біль, вплив на біль в
горлі при ковтанні), фарингоскопічна картина
(колір, консистенція слизової оболонки піднебінних мигдаликів), показники температури тіла.
При аналізі результатів лікування відмічено інтенсивніший регрес симптомів захворю-

вання у хворих основної групи. Так, всі хворі
вказували на зникнення головного болю , 8 з 11
– на зникнення, 3 - на зменшення болю в горлі
при ковтанні (на 3-4-й день фармакотерапії). В
контрольній групі ці показники були значно
нижчими.
Фарингоскопічна картина нормалізувалась на 3-4-й день фармакотерапії у 9 хворих
основної групи. Слизова оболонка піднебінних
мигдаликів у них мала рожевий колір, була нормальної консистенції. В контрольній групі фарингоскопічна картина нормалізувалась на 3-4-й
день фармакотерапії у 6 з 9 хворих.
Температура тіла нормалізувалась на 3-4й день лікування у всіх хворих основної групи.
В контрольній групі нормалізація температури
тіла на 3-4-й день лікування відмічена у 6 хворих.
Стерпніть препарата Вокара у всіх хворих
була доброю, побічних ефектів та інших небажаних явищ не спостерігалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування препарата Вокара в комплексній фармакотерапії загостреного
компенсованого хронічного тонзиліту виявилось ефективним. Отримані нами результати
дають підставу рекомендувати препарат Вокару
для загального лікування загостреного компенсованого хронічного тонзиліту як протизапальний засіб у дорослих.

© Л.В. Яшан, О.І. Шило, В.А. Башинський, Е.В. Савчук, О.В. Говда, Л.А. Чортківська, 2012

А.І. РОЗКЛАДКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ
Сенсоневральна приглухуватість, хоча і
являється симптомом різноманітних порушень
функціонування слухової системи, занесена як
окрема нозологічна одиниця до Міжнародної
класифікації хвороб 10-го перегляду за класифікатором ...
В той же час, такі діагнози не передбачають особливості перебігу та лікування цих порушень. Якщо діагноз „гостра” або „раптова”
сенсоневральна приглухуватість передбачають
дещо окреслену тактику лікування, однак вона
являється суто емпіричною. Це пов’язано, насамперед, з відсутністю чіткого уявлення про
етіологічний чинник , що викликав гостре порушення в слуховій системі, а також про патогенез чи окремі його ланки в розвитку даної

патології. А тому такий діагноз ні до чого не
зобов’язує.
Ще гірше обстоять справи з діагнозом
„хронічна сенсоневральна приглухуватість”.
Сюди змішане все, що характеризується порушенням слухової функції з давністю більше
місяця чи трьох за думкою різних авторів. При
цьому немає навіть згадки про етіологію виникнення порушення слуху і зовсім не враховується
патогенез, що лежить в його основі, а лікування
призначається теж суто емпірично з якомись
уявними припущеннями
В зв’язку з цим пропонується деякі уточнення до класифікації порушень в слуховій
системі та підходів до лікування пацієнтів при
цій патології.

© А.І. Розкладка, 2012
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Н.В.ВАСИЛЮК, В.І.ПОПОВИЧ, Д.Т.ОРІЩАК, О.М.ГЕРИЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ РИНІТ ЯК ПРОЯВ ГРАНУЛЕМАТОЗУ ВЕГЕНЕРА
В практиці лікаря-оториноларинголога
доволі часто зустрічаються клінічні випадки, які
важко піддаються лікуванню. До такої групи
патології можна віднести хронічний атрофічний
риніт, який є поліморфним за своєю природою.
Причинами даного захворювання є ряд екзота/або ендогенних чинників. Нерідко хронічний
атрофічний риніт є вторинним, як наслідок системного захворювання. Одним із таких захворювань є гранулематоз Вегенера.
Гранулематоз Вегенера (ГВ) (хвороба Вегенера, некротичний гранулематоз) — первинний системний васкуліт, в основі якого лежить
формування ексудативних та проліферативних
процесів, що завершуються склерозом і стенозуванням переважно артерій дрібного й середнього калібру.
Захворюваність на ГВ невисока: щороку
виявляється 8 випадків на 1 000 000. Захворювання може початися в будь-якому віці, але найчастіше розвивається в осіб 30–50 років.
Причина ГВ залишається не встановленою: вплив антигенних факторів(антигенів одного або кількох мікроорганізмів або імуногенних
хімічних субстанцій в умовах несприятливого
гормонального фону й можливої генетичної схильності до хвороби) та неантигенних факторів
навколишнього середовища (ультрафіолетових
променів, середньорічної температури, вологості,
а також психоемоційного напруження).
В перебігу даного захворювання виділяють декілька стадій. Першою і найважчою в
плані діагностики є перша стадія (риногенний
гранулематоз), при якій можуть зустрічатися
гнійно-некротичний,
виразково-некротичний
риносинусит, назофариніт, ларингіт, деструкція
хрящової та кісткової частини носової перегородки. Друга стадія характеризується поширенням патологічного процесу на легеневу тканину.
Третя стадія характеризується генералізованими
ураженнями дихальної системи, нирок, серцевосудинної системи, шлунково-кишкового тракту.
Четверта стадія термінальна, характеризується
розвитком ниркової та легеневої недостатності,
що призводить до загибелі пацієнта впродовж
року від початку захворювання.
Матеріали і методи. Протягом 2007-2010
років під нашим спостереженням знаходилося
147 хворих на хронічний атрофічний риніт, які
звернулися зі скаргами на гнійно-геморагічні виділення з носа, затруднене носове дихання, недомагання. При ендоскопічному обстеженні ЛОР

органів при риноскопії було виявлено суху, звиразковану слизову оболонку носової порожнини,
яка вкрита товстими гнійно-геморагічними кірками. При інструментальній пальпації слизова
оболонка легко ранима, кровоточить. При рентгенологічному обстеженні ДПН, ОГК патологічних змін не виявлено. При бактеріологічному
дослідженні носової порожнини було виявлено
пейзаж умовно-патогенних мікроорганізмів. За
даними загального та біохімічного аналізів крові,
загального аналізу сечі відхилень від норми не
спостерігалося. Усім пацієнтам було призначено
консервативне лікування згідно протоколів МОЗ.
Після проведеного лікування у 4 пацієнтів не відмічалося жодних проявів позитивної клінічної
при об’єктивному обстеженні, до того ж у одного
із них в контрольному загальному аналізі сечі
з’явилися ознаки мікроальбумінурії та мікрогематурії.
Враховуючи дану ситуацію, даній групі
хворих було проведено біопсію слизової оболонки з декількох точок носової порожнини та
визначення ANCA шляхом імуноферментного
аналізу.
Результати. У двох хворих за даним патогістологічного дослідження слизової оболонки носової порожнини було виявлено вогнищеву периваскулярну лімфоцитарну інфільтрацію
слизової оболонки. Аналіз крові на цитоплазматичні нейтрофільні аутоантитіла позитивний.
Після встановлення діагнозу гранулематозу Вегенера пацієнти були переведені під спостереження ревматологів.
Висновки. Враховуючі багатогранну природу хронічного атрофічного риніту ЛОР-фахівці
повинні бути добре орієнтовані в клінічній симптоматиці й лікуванні даної патології, оскільки
недотримання цієї умови призводить до запізнілої діагностики і втрати пацієнтом дорогоцінного
часу. Правильне й своєчасне розпізнавання причини даної патології важливе для прогнозу й лікування хворого. Отже, у випадку відсутності
позитивної клінічної динаміки на фоні лікування
хронічного атрофічного риніту, лікар оториноларинголог повинен пам’ятати про одну з можливих причин виникнення атрофії СО верхніх дихальних шляхів – гранулематоз Вегенера. Золотим стандартом в обстеженні даної категорії пацієнтів є гістологічне обстеження біоптату слизової оболонки носової порожнини та виявлення
антинейтрофільних цитоплазматичних антитіл
методом ІФА в крові пацієнтів.

© Н.В.Василюк, В.І.Попович, Д.Т.Оріщак, О.М.Герич, 2012
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М.И. СИТУХО, П.В. НЕЧИПОРЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИНТРАТИМПАНАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ КОРТИКОСТЕРОИДОВ
ПРИ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Системные кортикостероиды широко используются в мире для лечения острой сенсоневральной тугоухости (Wei B.P., 2006), однако
большое количество противопоказаний и возможных побочных эффектов ограничивают их
применение.
Преимуществами местного интратимпанального введения кортикостероидов в сравнении с системным введением при острой сенсоневральной тугоухости (ОСНТ) являются обход
гематолабиринтного барьера, высокая концентрация лекарственного средства во внутреннем
ухе, отсутствие нежелательных побочных эффектов, возникающих при системном введении
кортикостероидов (Hargunani C.A., 2006, Plontke
S.K., 2008).
Целью нашего исследования являлось
сравнение эффективности интратимпанального
введения дексаметазона в сочетании с традиционной терапией и традиционной терапии при
ОСНТ.
Материал и методы. С августа 2011 г. по
февраль 2012 года 12 пациентам с острой сенсоневральной тугоухостью производили ИТ введение дексаметазона 4 мг/мл 1 раз в день в течение трех дней подряд в дополнение к традиционной терапии (основная группа). В группу контроля вошли 12 пациентов с острой сенсонев-

ральной тугоухостью, получавших традиционное лечение с января 2010 по июль 2011 года.
Средний возраст пациентов составил 39 лет.
Всем пациентам проводили тональную пороговую аудиометрию в начале лечения, на пятый и
десятый дни лечения.
Полученные результаты и их обсуждение. Средний порог костной проводимости (КП)
до начала лечения составил 29,8 дБ на частотах
0,25; 0,5; 1; 2 и 4 кГц в основной группе и 28,8 дБ
в группе контроля. На пятый день лечения средние пороги составили: в основной группе – 23,6
дБ, в группе контроля – 25,7 дБ, на десятый день
лечения в основной группе – 15,3 дБ, в группе
контроля – 21,6 дБ. В основной группе не было
получено позитивного эффекта от лечения у
двух, в группе контроля – у четырех пациентов.
У всех пациентов основной группы наблюдалось
кратковременное головокружение при введении
лекарственного средства, которое купировалось
самостоятельно в течение 2-5 минут.
Выводы. Интратимпанальное введение
кортикостероидов при острой сенсоневральной
тугоухости в дополнение к традиционной терапии позволяет повысить эффективность проводимой терапии, ускорить выздоровление пациента, не имеет побочных явлений системной
терапии кортикостероидами.
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Ніколов В. В., Протасевич Г. С. , Гілейко Н. С., Вакіряк П.І., Ігнатюк В.М.
Місцева фармакотерапія себорейної екземи вушних раковин з застосуванням прополісу
Никулин М.И., Никулин И.М., Костровский А.Н.
Наш опыт хирургического лечения больных полипозным риносинуитом
Новакова В.В., Золотарева М.А., Коровайко Т.И., Баньковская Е.Л.,
Степаненко Н.И.
Мутационная дисфония
Олашин В.В.
Хронічний риносинусит та його взаємозв'язок з деформацією каудального відділу носа
Омерова Л.М., Шербул В.И.
Синдром «молчащего» синуса – диагностика и хирургическое лечение: клиническое
наблюдение двух пациентов
Папп О.В., Борисенко О.М., Сушко Ю.О., Сребняк І.А., Бобров А.Л.,
Прокопенко Є.Є.
Множинні парагангліоми голови і шиї
Патока А.Ф., Рыбалко А.П., Ульянов И.А.
Элиминационная терапия острого инфекционного ринита
Пилипюк Н.В., Гобжелянова Т.А., Юрин А.С., Пилипюк Д.Н.
Хирургическое лечение воздушных кист гортани
Пионтковская М.Б., Пилипюк Н.В., Асмолова А.А., Осадчук А.Н.
Постмиплантационные поражения верхней челюсти: вопросы патогенеза и лечения
Писанко В.М.,Мельников О.Ф., Миронюк Б.М., Коберник О.В., Кобзарук Л.І.,
Тимченко С.В.
Можливості імунокорекції у дітей з хронічними риносинуситами
Плаксивий О.Г., Незборецький І.В., Калуцький І.В., Кульчицька Т.Л.,
Солдат О.М., Мазур О.О.
Клініко-аудіологічні діагностичні критерії та принципи лікування ексудативного отиту
Попович В.І., Герич О.М., Ванченко В.М., Кіт Л.С., Василюк Н.В.
Вивчення протинабрякової дії препарату «Синупрет» в післяопераційному періоді у
хворих на «аспіринову тріаду»
Попович В.І., Лешак В.І., Ванченко В.М.
Нові методичні підходи до ранньої діагностики раку носоглотки
Почуєва Т.В., Лях О.Г., Немчинович Н.Д.
Цитологічна діагностика отомікозів – як метод диференціації і прогнозування перебігу
захворювання
Почуєва Т.В., Мельников О.Ф., Ямпольська Є.Є.,Сапожнікова І.М.
Обґрунтування актуальності вивчення сполученої патології лімфоїдного кільця глотки і
зубо-щелепної системи у дітей.
Приставко Т.М., Ватанская И.Ю., Деменков В.Р.
Иммунотерапия хронических синуитов как профилактика обострений бронхиальной
астмы
Приступа И.В., Чухольская Н.А., Сятковская Ю.В.
Лечение медикаментозного ринита в амбулаторно-поликлинических условиях
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Протасевич Г.С., Гавура І.А., Говда О.В., Вакіряк П.І., Чортківський Т.В.,
Левчук В. А.
Тигофаст – новий антигістамінний препарат третього покоління в лікуванні цілорічного
алергічного риніту у дорослих
Протасевич Г.С., Яшан О.І., Андрейчин Ю.М., Гавура І.А., Стахів О.В., Дужик У.Р.
Передопераційне обстеження хворого при ощадливій підслизовій резекції перегородки
носа
Протасевич Г.С., Яшан О.І., Ніколов В.В., Гавура І.А., Говда О.В., Дужик У.Р.
Класифікація захворювань вушної раковини і зовнішнього слухового ходу
Пухлік С.М., Бучацький С.С., Титаренко О.В., Щелкунов А.П.
Діагностика синуситів за допомогою двомірного ультразвукового дослідження
Пухлик С.М., Насер Шамхи Али Эль-Хабиб
Поллинозы в Одесском регионе
Пухлик С.М., Насибуллин Б.А., Андреев А.В., Тагунова И.К.
Резистентность слизистой оболочки полости рта у лиц с гипертрофией язычной
миндалины
Пухлик С.М., Тагунова И.К., Богданов К.Г., Андреев А.В.
Опыт применения иммуномодулятора респиброн у ЧБД
Пухлик С.М., Тагунова И.К., Довженко В.В., Андреев А.В.
Опыт применения новой формы препарата «Aqua maris» при лечении риносинусита
Пухлик С.М., Щелкунов А.П.
Шилоподъязычный синдром – диагностика и лечение
Рахманов В.М., Завалко Ю.Н., Рахманов Р.В., Клименко Д.И.
Синдром алексетимии (АЛТ) и элюзии у детей с сенсоневральными нарушениями слуха
(СНС) в сочетание с аутизмом (А) и аутического круга расстройствами (АКР)
Рахманов В.М., Завалко Ю.Н., Рахманов Р.В., Клименко Д.И.
Основные принципы медико- и психосоциальных, психотерапевтических мероприятий в
системе реабилитации больных с сенсоневральными нарушениями слуха (СНС) в
сочетание с аутизмом (А) и аутической сферы расстройствами (АСР)
Рахманов В.М., Завалко Ю.Н., Рахманов Р.В., Клименко Д.И.
Наш опыт работы по проведению психосоциальных реабилитационных мероприятий для
больных с сенсоневральными нарушениями слуха (СНС) в сочетании с аутизмом (А) и
аутическог круга расстройствами (АКР) и их семей
Рахманов В.М., Завалко Ю.Н., Рахманов Р.В., Клименко Д.И.
Значимость данных психологических исследований у детей с сенсоневральными
нарушениями слуха (СНС) в сочетании с аутизмом (А) и аутического круга
расстройствами (АКР).
Редько Д.Д., Шляга И.Д.
Трудности диагностики хронического инвазивного грибкового синусита
Римар В.В., Безега М.И.
Роль вирусной инфекции в этиопатогенезе острого мастоидита
Розкладка А.І.
До питання класифікації сенсоневральної приглухуватості
Розкладка А.І., Бєлякова І.А., Луценко В.І., Лоза Т.П., Холоденко Т.Ю.
Вестибулярна функція у дітей з вродженою і долінгвальною сенсоневральною
приглухуватістю та глухотою
Розкладка А.І., Бєлякова І.А., Луценко В.І., Холоденко Т.Ю., Лоза Т.П.
Слухова функція у дітей з вродженою і долінгвальною сенсоневральною
приглухуватістю та глухотою
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Розкладка А.І., Вакуленко Л.М.
Порушення розвитку психічних функцій у хворих з вродженою і долінгвальною
сенсоневральною приглухуватістю та глухотою в ранньому дитинстві
Розкладка А.И., Демина Е.В., Блувштейн Г.М.
Функциональное состояние среднего уха у пользователей плееров по данным
импедансометрии
Розкладка А.І., Лоза Т.П., Бєлякова І.А., Луценко В.І., Холоденко Т.Ю.
Поширеність тяжких вроджених та прелінгвальних порушень слуху у дітей за
результатами звернень до поліклініки ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМНУ”
Рудяк Г.П., Башинський В.А., Корицький В.Г. , Береговий Д.Д., Чортківський Р.Т.
До питання комплексної фармакотерапії хронічного тонзиліту у дітей
Рудяк Г.П., Чортківський Р.Т., Корицький В.Г., Башинський В.А.,
Бондаренко Р.Л., Береговий Д.В.
Антибактерійна фармакотерапія хронічного гнійного верхньощелепного синуситу
у дітей
Рыбалко А.П., Ульянов И.А., Патока А.Ф.
Терапия медикаментозного ринита
Самбур М.Б., Заболотний Д.І., Савченко Т.Д., Кривохатська Л.Д., Заяц Т.А, Тимченко
С.В., Тимченко М.Д., Кікоть Ю.В. , Сидоренко Т.В.
Ефективність протирецидивної терапії передракових захворюваннь верхніх дихальних
шляхів за показниками імунологічної реактивності хворих в динаміці спостереження
Самусенко С.А., Головко Н.А., Головко А.М., Почуева Т.В., Филатова И.В.,
Немчинович Н.Д., Павленко В.А., Жидкова Н.Ф., Шибаев И.Б.
Частота микотических поражений ЛОР-органов (по данным ХГКБ №30)
Сегал В.В., Шух Л.А.
Профілактика хронічного тонзиліту у дітей
Селезнёв К.Г., Берест И.Е.
Исследование состояния мукоцилиарного клиренса в норме и при различных формах
хронического ринита
Семенюк В.П., Пілецька Л.І., Рабій Є.І., Мороз М.Д.
Обґрунтування застосування імуномодуляторів при патології глоткового мигдалика
Сидоренко Т.В., Мельников О.Ф.
Особенности активности сыворотки больных заболеваниями ЛОР-органов с
гиперчувствительностью к микробным антигенам
Ситухо М.И., Нечипоренко П.В.
Интратимпанальное введение кортикостероидов при острой сенсоневральной тугоухости
Скоробогатый В.В.
Лечение грибкового поражения уха
Сокрут В.Н., Поважная Е.С., Зубенко И.В., Пеклун И.В.
Принципы адаптационной физиотерапии хронических фарингитов
Сребняк И.А.
Обоснование применения новых подходов в лечении пациентов с ретракционными
карманами
Сушко Ю.А., Борисенко О.Н., Сребняк И.А., Прокопенко Е.Е., Джус В.Т.
Имплантационные методы хирургической реабилитации слуха
Тагунова И.К., Пухлик С.М., Богданов К.Г., Андреев А.В.
Аутоиммунные реакции гуморального типа к антигену язычной миндалины у больных с
аутоиммунным тиреоидитом
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Талалаенко И.А., Боенко С.К.
Оценка особенностей строения решетчатой воронки при планировании эндоскопических
хирургических вмешательств на передней группе околоносовых пазух
Тимчук С.М., Ковтуненко О.В., Шпортько Б.В.
Реабілітація основних функцій після хірургічного лікування хворих на рак гортані І-ІІ
стадії із застосуванням аутотрансплантантів
Титаренко О.В., Пухлик С.М., Лисовецкая В.С., Бучацкий М.С.
Роль антиоксидантов в лечении сенсоневральной тугоухости
Тишко Ф.О.
Ларингопексія, як метод відновлення розподільної функції гортані
Тишко Ф.О., Гичка С.Г., Кузьмук І.О.
Викривлення носової перегородки і вазомоторний риніт
Ткачук И.В., Киселев А.С., Гайдаш А.А., Тюрин М.В.
Ультраструктурные изменения костных пластинок ушных лабиринтов при ранении
головы нелетальным кинетическим оружием
Толчинский В.В., Мироненко Н.Г., Бодачевская А.В., Ступак Е.А.
Лечебная тактика при кровоизлиянии в голосовые складки у профессионалов голоса
Трофимова Е.Н., Слободян Т.С.
Особенности лечения хронического наружного грибкового отита
Троян В.И., Никулин М.И., Никулин И.М, Назаренко К.Г.
Наш опыт лечения острых средних отитов вирусной этиологии
Ушаков В.С., Куц Б.В., Петров С.В., Климов А.Н.
Применение биологического клея в хирургической реабилитации пациентов с
доброкачественными образованиями гортани
Храпко И.М., Храпко С.А.
Способ предотвращения постоперационной деформации перегородочного хряща
посредством перераспределения векторов сил
Цимар А.В.
Сучасні аспекти лікування хронічного бактерійного риносинуситу
Цимар А.В., Звір М.Ю.
Оториноларингологічні прояви гастроезофагальної рефлюксної хвороби (герх):
особливості діагностики
Цьолко Т.Р., Галай О.О., Цьолко Р.М.
Трахеостомія у ЛОР-онкології
Чайка С.П., Карась А.Ф., Мінін Ю.В.
Вивчення активності ферментів ЛДГ, СДГ та АТФ-ази у клітинах мазків-відбитків
слизової оболонки порожнини носа хворих на хронічний гіпертрофічний риніт
Чернишева И.Э.
Лечение хронического тонзиллита у беременных
Чернышенко С.В., Дубовенко В.В., Дурягина Т.А., Рамазанов Э.Н.
Послеоперационный парез гортани. Диагностика и лечение
Чернышенко С.В., Лашко С.Л.
Восстановление травматического дефекта ушной раковины
Чортківська Л.А., Мальована І.В., Вакіряк П.І., Дужик У.Р., Говда О.В.,
Ігнатюк В.М.
Комплексне лікування загостреного хронічного тонзиліту з використанням спрею для
горла «Аква маріс» у дорослих
Чухольская Н.А., Приступа И.В., Сятковская Ю.В.
Принципы лечения острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей
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Шевченко Т.О.
Якість життя пацієнтів з хворобою Меньєра
Шевчук Ю.В., Молочек А.І., Бака Л.М
Наш погляд на лікування хронічних аденоїдитів у дітей
Шевчук Ю.В., Попівчак П.М., Невго В.І.,. Плешкова І.С
Особливості лікування проявів дисбіозу слизових оболонок глотки та порожнини рота в
дитячій практиці
Шидловська Т.А., Петрук Л.Г.
Аудіометричні показники при акутравмі
Шидловська Т.В., Шидловська Т.А., Запорощенко Н.П., Куреньова К.Ю.,
Козак М.С.
Комплексне лікування гострої сенсоневральної приглухуватості з використанням
фізіотерапевтичних методів
Шкорботун В.О., Абизов Р.А., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Кривша В.В.,
Лакиза С.О., Горішній І.І.
Організація проведення циклів інтернатури (спеціалізації) випускників вищих медичних
закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Отоларингологія"
Шкоба Я.В., Абизов P.А., Савчук Л.В., Чекерда В.О.
Аналіз результатів застосування фторафуру в комплексному лікуванні хворих з
злоякісними пухлинами гортаноглотки
Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В.
Застосуваня навігаційної системи в ендоскопічній ендоназальній хірургії лобної пазухи
Шкорботун В.О., Маркітан Т.В., Лакіза С.О., Самойленко С.С.
Емпірична антибіотикотерапія в лікуванні хворих на глибокі флегмони шиї
Шкорботун В.О., Науменко О.В., Шкорботун Я.В.
Застосування ларингеальної маски в ринохірургії
Шкорботун В.О., Шепеленко Н.В., Миронюк Б.М., Шкорботун Я.В.
Кохлеарна імплантація при комплексній сенсорній патології (вроджена сенсоневральна
глухота та сліпота)
Ягельский В.Г., Ягельский Е.В., Доманова Е.Ф.
Использование конусно-лучевой компьютерной томографии в предоперационном
обследовании пациентов с деформациями носа.
Ягудин Р.К., Ягудин К.Ф.
К вопросу о ближайшей тактике ведения больных интубационными стенозами трахеи
после длительного нахождения в отделениях реанимации
Яшан О.І., Протасевич Г.С.
Оглядові публікації кафедри оториноларингології
Яшан О.І., Протасевич Г.С., Андрейчин Ю.М., Гавура І.А.
Деякі питання ощадливої підслизової резекції перегородки носа
Яшан О.І., Протасевич Г.С., Вакіряк П.І., Дужик У.Р., Ніколов В.В., Ігнатюк В.М.
Лікування загостреного хронічного гнійного мезотимпаніту з використанням гатилину у
дорослих
Яшан О.І., Хоружий І.В.
Патологічні зміни у внутрішньому вусі при гострому середньому отиті
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